RINGKIRI

Meie:17.11.2017 nr 5-1-7/2976

Eesti Vabariigi merendusalaste õigusaktide nimekiri, mida peavad tundma välisriikide kodanikest
juhtimistasandil töötavad laevapere liikmed vastavalt meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja
vahiteenistuse alused rahvusvahelise konventsiooni (STCW) lisa reegli 1/10 punkti 2 nõuetele.
1. Meresõiduohutuse seadus




Vabariigi Valitsuse 20.06.2013 määrus nr 96 „Laevapere liikmete koolitus-ja
kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord“;
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.05.2013 määrus nr 34 „Laeva vahiteenistuse
kord“;
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.12.2002 määrus nr 24 „Laeva juhtkonna
liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või
tühistamise kord“.

2. Kaubandusliku meresõidu koodeks
3. Karistusseadustik (§-d 422, 423, 425 ja 429).
Selgitused:

1. Vastavalt STCW konventsiooni lisa reegli I/10 p 2 ja Vabariigi Valitsuse 20.06.2013 määruse
nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord“ ning
paragrahv 34 lõikele 5 peavad välisriikide kodanikest kaptenid, vanemtüürimehed,
vanemmehaanikud ja II mehaanikud, kes töötavad Eesti riigilippu kandval laeval, tundma
Eesti Vabariigi merendusalaseid õigusakte.
2. Õigusaktidega tutvustamise korraldab välisriigi kodanikust meresõidudiplomi omanikule laeva
reeder (tööandja).
3. Õigusaktide tundmise kohta esitab reeder Veeteede Ameti meremeeste diplomeerimise
osakonnale tõendi. Selle tõendi soovituslik vorm on esitatud käesoleva ringkirja lisas.
4. Vastavalt laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse paragrahv 3 lõikele 1 võib Eesti laeva
kapteniks olla Eesti kodanik või Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu
osalisriigi kodanik.
Käesolev ringkiri asendab Veeteede Ameti 16.03.2016 ringkirja nr 5-1-7/886.
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Lähtuvalt STCW konventsiooni lisa reegli 1/10 § 2 ja Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a. määruse nr
96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord“ § 34 nõuetest,
on
_________________________________________________
tutvunud
Eesti
Vabariigi
meresõidualaste õigusaktidega ja on ette valmistatud töötamiseks reederi______________ (reederi
nimi) Eesti riigilippu kandvatel laevadel.
Tõend on antud esitamiseks Veeteede Ameti meremeeste diplomeerimise osakonnale välisriigi
meresõidudiplomile kinnituslehe taotlemiseks.

Reederi vastutava isiku nimi ja allkiri
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