
Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määrus nr 194 

„Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse 

ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse 

sisenemise ja neist väljumise kord“ 

Lisa 1 

(muudetud sõnastuses) 

 

ÜLDDEKLARATSIOON 

GENERAL DECLARATION 
 

                                                                                            Saabumine                            Lahkumine 

                         Arrival                                  Departure 

1.1 Laeva nimi ja tüüp 

      Name and type of ship 

              

1.2 IMO number 

      IMO number 

 

1.3 Kutsung 

      Call Sign 
 

1.4 Reisi number 

      Voyage Number 
 

2. Saabumise/väljumise sadam 

    Port of arrival/departure 

 

3. Saabumise/väljumise kuupäev ja kellaaeg 

    Date and time of arrival/departure 

 

4. Laeva lipuriik 
    Flag State of ship 

 

 

5. Kapteni nimi 
    Name of master 

 

 

6. Viimane külastatav sadam / järgmine külastatav sadam 
    Last port of call / Next port of call 

 

7. Laeva registreerimistunnistus (sadam, kuupäev, nr) 

    Certificate of registry (Port; date; number) 

 

8. Laeva agendi nimi ja kontaktandmed 

    Name and contact details of ship's agent 

 

9. Kogumahutavus 

    Gross tonnage 

   

10. Puhasmahutavus 

      Net tonnage 

 

 

11. Reisi lühikirjeldus (eelmised ja järgmised külastatavad sadamad; alla joonida sadam, kus ülejäänud last lossitakse) 

      Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged) 

 

12. Lasti lühikirjeldus 

      Brief description of the cargo 

      
13. Tegelik süvis vööris 

      Actual draft at fore 

14. Tegelik süvis ahtris  

      Actual draft at aft 

17. Märkused 

      Remarks 

 

15. Laevapere liikmete arv 
      Number of crew 

 

16. Reisijate arv 
      Number of passengers 

 

Lisatud dokumendid (koopiate arv) 

Attached documents (indicate number of copies) 

18. Lastideklaratsioon 

      Cargo Declaration 
 

19. Laeva varude 

deklaratsioon 
      Ship's Stores 

Declaration 

 

20. Munsterroll 
      Crew List 

    

21. Reisijate nimekiri 
      Passenger List 

 

22. Laeva nõuded laevajäätmete ja lastijääkide 
vastuvõtmise võimaluste suhtes 

      The ship's requirements in terms of waste and residue 
reception facilities 

 
23. Laevapere vara deklaratsioon 
(ainult saabumisel) 

      Crew's Effects Declaration 

(only on arrival) 

 

24. Tervisedeklaratsioon 
(ainult saabumisel) 

      Maritime Declaration 

of Health (only on arrival) 

 

25. Kuupäev ja kapteni, volitatud agendi / esindaja või juhtkonna liikme allkiri 

      Date and signature by master, authorized agent or officer 

 

 

 


