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AVALDUS LAEVAKINNISTUSRAAMATUSSE 
KANDE TEGEMISEKS
Vorm LA-1


Tärnidega (*) tähistatud väljade täitmiseks leiate selgitusi vastava andmevälja lõpust
I AVALDUS
1. Avalduse andmed

Avalduse esitamise päev, kuu ja aasta



Adressaat: *

Tartu Maakohtu kinnistusosakond 

    

Avaldus esitatakse: *
      uue laeva laevakinnistusraamatusse kandmiseks 
      uue koormatise (hüpoteek, kasutusvaldus) laevakinnistusraamatusse kandmiseks
      uue märke laevakinnistusraamatusse kandmiseks
      laevakinnistusraamatusse kantud andmete muutmiseks või kustutamiseks, sh omaniku vahetuseks
      laeva kustutamiseks laevakinnistusraamatust

* Avalduse esitamiseks võib märkida mitu põhjust.


II LAEV
2. Andmed uue laeva registrisse kandmiseks

2.1. Laeva üldandmed

2.1.1. Mere- või siseveelaev

Nimi, number või muu tähis
Laeva eelmised nimed (kuni kaks nime)



Laeva tüüp kasutusala järgi*
Laevakere põhimaterjal
Kodusadam



Kutsungsignaal*
IMO number (kui see on antud) 
Kalalaeva pardanumber (kui see on antud)



Ehituskoht ja -riik
Ehitusaasta
Ehitaja



2.1.2. Ehitatav laev

Nimi
Ehitaja
Ehituskoht ja -riik



Ehitusnumber või muu tähis
      ehitatav merelaev
      ehitatav siseveelaev
      ehitatav teisaldatav ujuvvahend

2.1.3. Teisaldatav ujuvvahend

Nimi
Ehitaja
Ehituskoht ja -riik



Ehitusnumber või muu tähis
Kutsungsignaal
Asukoht



Teisaldatava ujuvvahendi liik (nt ujuvdokk, ujuvkraana vm)



2.2. Laeva tehnilised andmed

2.2.1. Merelaev

Üldpikkus
Pikkus
Laius
Parda kõrgus



Süvis
Kogumahutavus
Puhasmahutavus
Kandejõud



Mõõtmistulemuse aluseks olnud dokument
Dokumendi väljaandja
Väljaandmise aeg




Peajõuseadme tüüp, mark, arv ja võimsus



2.2.2. Siseveelaev

Üldpikkus
Kandejõud
Peajõuseadme tüüp, mark, arv ja võimsus




III LAEVAOMANIK
3. Laevaomaniku andmed
Mitme laevaomaniku puhul eristatakse nende andmed üksteisest järjekorranumbriga

3.1 Laevaomaniku üldandmed

Eesnimi

Perekonnanimi


Isikukood või sünniaeg

Juriidilise isiku nimi

Registrikood



Elu- või asukoht


Kaasomandiosa suurus*


Kodakondsus


Elamisluba Eestis: **
         jah           ei

Välisriigi õigus või rahvusvaheline leping, mille alusel välismaine juriidiline isik tegutseb**



3.2. Laevaomaniku kontaktandmed

Riik
Posti sihtnumber
Maakond
Linn, vald



Küla vm vallasisene asula
Tänav, maja, korter või talu
E-post



3.3. Välismaise merelaeva omaniku esindaja andmed***

3.3.1. Välismaise merelaeva omaniku esindaja isikuandmed

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood



Ärinimi
Registrikood



3.3.2. Välismaise merelaeva omaniku esindaja kontaktandmed

Posti sihtnumber
Maakond
Linn, vald
Küla vm vallasisene asula



Tänav, maja, korter või talu
E-post


* Täidetakse, kui laev kuulub kaasomanikele. Kaasomandi suurus märgitakse murdarvuna. Kui laev kuulub mitmele omanikule ja osa suurust ei näidata, loetakse, et laev kuulub ühisomandisse.
** Täidab välismaalane või kodakondsuseta isik.
*** Täidetakse, kui merelaeva omanikul, sealhulgas kaasomanikul või kaaspärijal, ei ole Eestis elukohta või püsivat tegevuskohta. Sellisel juhul peab tal olema püsiv esindaja, kes vastab laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 41 lõikes 1 nimetatud nõuetele.


IV HÜPOTEEK
4. Andmed laevakinnistusraamatusse kantava hüpoteegi kohta

Hüpoteegisumma (eurodes)

Hüpoteegi liik: *
      ühishüpoteek
      osahüpoteek

Hüpoteegi järjekoht**

Hüpoteegiga kaaskoormatud laevade nimed ja registrinumbrid***



Hüpoteegiga koormatud laeva igakordse omaniku kohustus alluda kohesele sundtäitmisele:
      lepingus täpsustamata
       hüpoteegiga koormatud laeva igakordsel omanikul on kohustus alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks

4.1. Hüpoteegipidaja andmed
Mitme hüpoteegipidaja puhul eristatakse nende andmed üksteisest järjekorranumbriga

4.1.1 Hüpoteegipidaja üldandmed

Eesnimi
 Perekonnanimi
Isikukood või sünniaeg



Juriidilise isiku nimi
 

Juriidilise isiku registrikood



Elu- või asukoht


Murdosa suurus ****


Kodakondsus 


Elamisluba Eestis: *****
         jah           ei

Välisriigi õigus või rahvusvaheline leping, mille alusel välismaine juriidiline isik tegutseb*****



4.1.2. Hüpoteegipidaja kontaktandmed

Riik
Posti sihtnumber
Maakond
Linn, vald



Küla vm vallasisene asula
Tänav, maja, korter või talu
E-post



4.2. Andmed laevaomaniku kohta, kelle osa laevast hüpoteegiga koormatakse ******

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood või sünniaeg



Juriidilise isiku nimi

Registrikood



Kaasomandiosa suurus

* Täidetakse, kui tegemist on osa- või ühishüpoteegiga.
** Täidetakse, kui järjekoht on lepingus täpsustatud. Kui lepingus ei ole järjekohta täpsustatud, märgitakse lahtrisse „esimesele vabale järjekohale“.
*** Täidetakse, kui hüpoteegiga koormatakse mitut laeva.
**** Täietakse, kui laevahüpoteek kuulub mitmele hüpoteegipidajale. Hüpoteegipidajale kuuluva murdosa suurus märgitakse murdarvuna.
***** Täidab välismaalane või kodakondsuseta isik.
****** Täidetakse, kui laevahüpoteek koormab osa laevast.

V KASUTUSVALDUS
5. Andmed laevakinnistusraamatusse kantava kasutusvalduse kohta

Kasutusvalduse kestus *

Kasutusvaldusega kaaskoormatud laevade nimed ja registrinumbrid **



Mõne kasutusvaldust piirava kasutusviisi välistamine ***



5.1. Kasutusvaldaja andmed
Mitme kasutusvaldaja puhul eristatakse nende andmed üksteisest järjekorranumbriga

5.1.1. Kasutusvaldaja üldandmed

Eesnimi
 Perekonnanimi
Isikukood või sünniaeg



Juriidilise isiku nimi


Registrikood



Elu- või asukoht



Kodakondsus  


Elamisluba Eestis: ****
         jah           ei

Välisriigi õigus või rahvusvaheline leping, mille alusel välismaine juriidiline isik tegutseb****



5.1.2. Kasutusvaldaja kontaktandmed

Riik 
Posti sihtnumber
Maakond
Linn, vald



Küla vm vallasisene asula
Tänav, maja, korter või talu
E-post


* Täidetakse, kui lepingus on kasutusvalduse kestus märgitu.
** Täidetakse, kui kasutusvaldusega koormatakse mitut laeva.
*** Täidetakse, kui lepingus on mõne kasutusvaldust piirava kasutusviisi välistamine märgitud.
**** Täidab välismaalane või kodakondsuseta isik.

VI MÄRGE
6. Andmed laevakinnistusraamatusse kantava märke kohta

Märke liik:
      eelmärge
      keelumärge
      vastuväide
      märkus
Märke sisu

6.1. Andmed isiku kohta, kelle kasuks märge seatakse
Mitme isiku puhul eristatakse nende andmed üksteisest järjekorranumbriga

6.1.1. Isiku üldandmed

Eesnimi
 Perekonnanimi
Isikukood või sünniaeg



Juriidilise isiku nimi
 

Registrikood



Elu- või asukoht



Kodakondsus  


Elamisluba Eestis: *
         jah           ei

Välisriigi õigus või rahvusvaheline leping, mille alusel välismaine juriidiline isik tegutseb*



6.1.2. Isiku kontaktandmed

Riik
Posti sihtnumber
Maakond
Linn, vald



Küla vm vallasisene asula
Tänav, maja, korter või talu
E-post


* Täidab välismaalane või kodakondsuseta isik.


VII MUUTMINE JA KUSTUTAMINE
7. Laevakinnistusraamatu andmete muutmine või kustutamine

7.1. Laev, mille andmete muutmist või kustutamist taotletakse

Laeva nimi, number või muu tähis
Laeva registrinumber



7.2. Laeva uue omaniku, hüpoteegipidaja või kasutusvaldaja andmed*
Mitme isiku puhul eristatakse nende andmed üksteisest järjekorranumbriga

7.2.1. Isiku üldandmed

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood või sünniaeg



Juriidilise isiku nimi

Registrikood



Elu- või asukoht



Kodakondsus 


Elamisluba Eestis: **
         jah           ei

Välisriigi õigus või rahvusvaheline leping, mille alusel välismaine juriidiline isik tegutseb**



7.2.2. Isiku kontaktandmed

Riik
Posti sihtnumber
Maakond
Linn, vald



Küla vm vallasisene asula
Tänav, maja, korter või talu
E-post



7.3. Taotletava muudatuskande sisu







7.4. Laeva laevakinnistusraamatust kustutamise taotlus


Riik, mille registrisse laev pärast kustutamist kantakse ***



* Täidetakse, kui muutub laevakinnistusraamatusse kantud laevaomanik, hüpoteegipidaja või kasutusvaldaja. 
** Täidab välismaalane või kodakondsuseta isik.
*** Täietakse, kui laev kustutatakse ja registriosa suletakse seetõttu, et laev kantakse välisriigi registrisse.


VIII LISADOKUMENDID
8. Kande aluseks olevad lisadokumendid 
Notariaalse dokumendi puhul märkida sulgudesse ka selle dokumendi kinnitanud või tõestanud notari nimi, ametitoimingu number ja kinnitamise või tõestamise aasta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.




IX RIIGILÕIV
9. Andmed riigilõivu tasumise kohta

Riigilõivu tasumise päev, kuu ja aasta
Seller isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti
Tasutud riigilõivu summa




Toiming, mille eest riigilõivu tasuti
Toimingu viitenumber
   




X DIGITAALALLKIRJASTAJA
10. Andmed avalduse digitaalallkirjastaja kohta

10.1. Digitaalallkirjastaja isikuandmed

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood 



10.2. Digitaalallkirjastaja kontaktandmed

Riik 
Posti sihtnumber
Maakond
Linn, vald



Küla vm vallasisene asula
Tänav, maja, korter või talu
E-post



10.3. Digitaalallkirjastaja ja esindusõiguse alus

Digitaalallkirjastaja roll:
      füüsilisest isikust avaldaja
      füüsilisest isikust avaldaja eestkostja
      juriidilisest isikust avaldaja juhatuse või seda asendava organi liige
      juriidilisest isikust avaldaja prokurist
      kohtutäitur
      kohtutäiturina tegutsev pankrotihaldur
      tehingu tõestanud notar
      avaldaja volitatud esindaja
Esindusõiguse alus: *
      notariaalne volikiri
      digitaalallkirjastatud volikiri


Volikirja kinnitanud või tõestanud notari nimi, ametitoimingu number ja tõestamise või kinnitamise aasta **


* Täidab volitatud esindaja.
** Täidab notariaalse volikirja alusel tegutsev volitatud esindaja.


XI MUU
11. Märkused






XII LIPUDOKUMENDI VÄLJASTAMINE
12. Lipudokumendi kättesaamise koht


Lipudokumendi soovin kätte saada*:

      Veeteede Ametist http://www.vta.ee/struktuur-ja-kontaktandmed/ 

      Tähitud kirjaga 

Riik



Posti sihtnumber
Maakond

Linn, vald
Küla vm vallasisene asula
Tänav, maja, korter või talu







      Notaribüroost https://www.notar.ee/  

Notari nimi


Asukoht 




* Valida üks kättesaamise viis


Nõuanded

Elektroonilise kinnistamisavalduse esitamiseks:

Käesolev kinnistamisavaldus tuleb esitamiseks digitaalallkirjastada.

Riigilõivu tasumise kohta leiab informatsiooni Rahandusministeeriumi kodulehelt aadressil http://www.fin.ee/pangakontod-ja-viitenumbrid 
Täpsemat informatsiooni lisadokumentide esitamise ja kinnistamismenetluse kohta saab Justiitsministeeriumi kodulehelt aadressil www.just.ee 







