
Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määruse nr 273 
„Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, 

väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse 
ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord” 

lisa 37 
(muudetud sõnastuses) 

DIPLOMI / TUNNISTUSE  KINNITUSLEHT 
ENDORSEMENT OF CERTIFICATE 

Nr/No

Välja antud Vabariigi Valitsuse                    . a määruse nr            "Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, 
väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise 
kord" alusel. 
Issued under the provisions of the Qualification Standards and Training Requirements for Crew Members, Procedures for Certification, Formats of 
Certificates of Competency, and Procedures for Recognition of Other Documents Issued to Crew Members, approved by Decree of the Goverment 
of the Republic of Estonia, No            of                           . 

 

  

  

VEETEEDE AMET kinnitab, et diplom (tunnistus) nr                           on välja antud Vabariigi Valitsuse volitusel selle kinnituslehe omanikule, 
kes on suuteline täitma järgmisi teenistusülesandeid allpool näidatud tasemel: 
The Estonian Maritime Administration certifies that the Certificate No                  has been issued on behalf of the Government of the Republic of 
Estonia to the lawful holder of the Endorsement, and he is authorized to perform the following functions: 

Selle kinnituslehe omanik võib töötada lubatud ametikohal või -kohtadel Veeteede Ameti heakskiidetud ohutu mehitamise tingimustele vastavalt: 
The lawful holder of this Endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of 
Estonian Maritime Administration:  

 

 

 

       E E S T I  
V A B A R I I K  

   R E P U B L I C  
O F   E S T O N I A 

Sünniaeg
Date of birth

Diplomi omaniku allkiri
Signature of the holder of the Certificate

Kinnitusleht kehtib kuni
Date of expiry of the Endorcement

Kinnituslehe väljaandmise kuupäev
Date of issue of the Endorcement

Tase 
Level 

Piirangud / Limitations applying (if any)  

   

Piirangud / Limitations applying (if any) 

  

Allkiri / Signature Pitser / Official seal 

 

Veeteede Ametil on sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem 
Estonian Maritime Administration has certified quality management system 
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