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VOLIKIRI LAEVAKINNISTUSRAAMATUSSE
KANDE TEGEMISEKS
Vorm V-1
1. Andmed volikirja kohta
Volituse andmise päev, kuu ja aasta:
Adressaat:

I. VOLIKIRJA ANDMED

Tartu Maakohtu kinnistusosakond
2. Andmed volitaja ja volituse saaja kohta
2.1. Volitaja andmed
2.1.1. Volitaja isikuandmed
Füüsilise isiku eesnimi:
Füüsilise isiku perekonnanimi:

Isikukood või sünniaeg:

Juriidilise isiku nimi:

Registrikood:

2.1.2. Volitaja kontaktandmed
Riik:
Posti sihtnumber:
Küla vm vallasisene asula:

Maakond:

Tänav, maja, korter, talu:

2.2. Volituse saaja andmed
2.2.1. Volituse saaja isikuandmed
Eesnimi:
Perekonnanimi:
2.2.2. Volituse saaja kontaktandmed
Riik:
Posti sihtnumber:
Küla vm vallasisene asula:

Linn, vald:
E-post:

Isikukood:

Maakond:

Linn, vald:

Tänav, maja, korter, talu:

E-post:

3. Volituse sisu
3.1. Andmed laeva või teisaldatava ujuvvahendi kohta
Nimi, number või muu tähis Laeva eelmised nimed*

merelaev
siseveelaev

II. VOLIKIRI

teisaldatav ujuvvahend
ehitatav merelaev
ehitatav siseveelaev

Laeva tüüp kasutusala
järgi*

Laevakere põhimaterjal*

ehitatav teisaldatav ujuvvahend
Kodusadam või asukoht***

Kutsungsignaal**

IMO number (kui see on
antud)**

Kalalaeva pardanumber (kui see on
antud)

Ehituskoht ja -riik

Ehitusaasta

3.3. Toimingu liik, mida volituse saaja on
õigustatud taotlema
registriosa avamine

Ehitaja
3.4. Volituse sisu
Toimingu kirjeldus, milleks volitus on antud:

avalduse esitanud isiku omanikuna
registrisse kandmine
piiratud asjaõiguse/märke registrisse
kandmine
registrisse kantud piiratud
asjaõiguse/märke muutmine
registrisse kantud piiratud
asjaõiguse/märke kustutamine
* Täidetakse olemasoleva mere- või siseveelaeva puhul.
** Täidetakse merelaeva puhul.
*** Kodusadamana märgitakse sadam, mis on sadamaseaduse § 15 alusel kantud riiklikusse sadamaregistrisse.

4. Andmed volikirja digitaalallkirjastaja kohta
4.1. Digitaalallkirjastaja isikuandmed
Eesnimi:
Perekonnanimi:

III. DIGITAALALLKIRJASTAJA

4.2. Digitaalallkirjastaja kontaktandmed
Riik:
Posti sihtnumber:
Linn (asula):

Isikukood:

Maakond:

Tänav, maja, korter:

4.3. Digitaalallkirjastaja roll ja esindusõiguse alus
Digitaalallkirjastaja roll:

Vald, küla:
E-post:

Esindusõiguse alus:

füüsilisest isikust volitaja

notariaalne volikiri

füüsilisest isikust volitaja eestkostja

digitaalallkirjastatud volikiri

juriidilisest isikust volitaja juhatuse või seda asendava
organi liige

seadus

juriidilisest isikust volitaja prokurist
volitaja volitatud esindaja
Volikirja kinnitanud või tõestanud notari nimi, ametitoimingu number ja tõestamise või kinnitamise
aasta:*
* Täidab notariaalse volikirja alusel tegutsev volitatud esindaja.

Märkus:
Volikiri tuleb esitamiseks digitaalallkirjastada.

