LATVIJAS KUĢU REĢISTRS
IESNIEGUMS
BURU JAHTAS REĢISTRĀCIJAI LATVIJAS KUĢU REĢISTRĀ
JAHTAS, KURU REĢISTRĀCIJA PAREDZĒTA JŪRAS KODEKSA 8.2 PANTĀ

Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas pirmajā punktā minētās buru jahtas
Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas otrajā punktā minētās sporta buru jahtas

1.Informācija
Jahtas vārds*

Tips

Pieraksta osta*

Kuģošanas rajona
kategorija*
Būves gads un vieta

Iepriekšējās reģistrācijas
valsts un izslēgšanas datums

2. Valdītājs
Vārds, uzvārds, personas kods,
Pasta adrese, e-adrese

3. Galvenie tehniskie dati*
; Garums

Korpusa identifikācijas nr.
Dzinējs:(iebūvēts/piekarams, benzīna/dīzeļa)
Skaits

m;

Platums

m

; Apzīmējums

; Jauda

kW

.

4. Aprīkojums*
Apliecinu, ka buru jahta
atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu drošību D kategorijas kuģošanai un buru jahta ir aprīkota ar:
1. Glābšanas vestes (peldspēja ≥ 150N)
3. Pulvera ugunsdzēšamais aparāts
5. Kompass
7. Kokpita nazis

gab.
gab.
gab.
gab.

2. Glābšanas riņķi (ar peldošo līni un gaismas boju)
4. Šļakatdroša portatīvā UĪV radiostacija
6. Pasīvais radara atstarotājs
8. Skaņas signāls

gab.
gab.
gab.
gab.

5. Atbilstība **
Apliecinu, ka buru jahta
atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū.
Atbilstības apliecinājumam pievienoju:
Atbilstības deklarācijas kopiju;
Atbilstības deklarācijas dzinējam kopiju;
Atpūtas kuģa specifikācijas datu kopiju no Īpašnieka rokasgrāmatas.

6. Pievienotie dokumenti

* Neaizpilda gadījumā, ja reģistrācijai tiek pieteikta Jūras kodeksa 8.2 panta pirmās daļas otrajā
punktā minētā sporta buru jahta

** Atbilstība nav jāapliecina, ja buru jahta iepriekš reģistrēta Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomiskās Zonas valstīs un pieteicējs iesniedz attiecīgās valsts izsniegtu buru jahtas
izslēgšanas apliecību, kā arī Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par kuģu reģistrāciju
Latvijas Kuģu reģistrā” 52. punktā noteiktos gadījumos.

Vieta, datums
Esmu informēts, ka apzināti nepatiesu datu sniegšanas gadījumā iestājas atbildība LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Valdītājs (paraksts, atšifrējums)
Aizpilda Latvijas Kuģu reģistra amatpersona
_______________________________________________________________ ir reģistrēta Latvijas Kuģu reģistrā
_______ gada _____________________ ar reģistrācijas nr. __________________, tai piešķirts numurs uz
buras LAT _____ un izsniegta Buru jahtas tehniskā pase nr. _______________ sporta buru jahtas uzlīme ar nr. ______
Rīgā, ________ gada _______________________
Latvijas Kuģu reģistra amatpersona __________________________
(amats, paraksts un tā atšifrējums)

