Mustvee sadama eeskiri

2016

1. Sadama iildandmed:
Sadama nimi:
Sadama kood:
Sadama iilesanrne

Mustvee vtiikesadam
EE MTV
Sadamateenuste osutamine alla 24- meetrise
kogupikkusega vees6idukitele (viiikesadam)

Koduleht:
gmai

com
5309 1198.5301 2505

e-Dost:

mustteenu

Telefon:

s @,

I

.

Sadama pidaja ettevdtluse vorm:

Arinim / Ees- ia berekonnaruml

Mustvee Linnavalitsus
75024248

Reeistr kood/isikukood:

Sadama risukoht, maa-ala ja akvatoorium:
Pihkva tn2x, Mustvee, J6gevamaa 49604

Sadama aadresrs:
Sadama kaldaioone punkt:

Laius:
Pikkus:
Akvatooriumi piqdala
Maa-ala pindala:

58"14.700',N
26o56,9',8
AN ha
at
I

Sadam:a tehnilised andmed:
Sadamas on 2 kaid pikkusega 140 m ja 160 m (kokku 40 sildumiskohta), sadamahoone,2
slippi, paadisaclarha osa j6e kaldal. S6ltuvalt viiikelaeva gabariitidest annab sobiva koha

sildumiseks sadamakapten (sadama jnelvaataja). Sadamasse sisse- ja vtiljasdiduks on
veekanal tiihistatUd toodrite ja navigatsioonimiirkidega. Vdikelaeva kiirus kanalis ei tohi
riletada 5 s61me. Jiirve o6hi sadamaalal on liiv.

Kaid
Kai nr.

Pikkus (m)

Siigavus (m) kai

I(asutajad

2ifires

Ka nr.1
Ka nr. 2 (uiuv)
Paadisild

t40

1.2

160

1.2

6

1,2

Veesdidukite gabariidipiirangud

:

I0-24m laevad
Kuni 8m laevad
Kuni 8m laevad

Veesoiduki
Veesd duki
Veesd duki
Veesd duki

suurim pikkus :
suurim laius:
suurim siivis:
kogumahutavus:

30
20
2

Alla 500

Keskkonnakaitse nduetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
Viiikelaevade tankimine vedelkiitustega toimub Lduna kai iiiires (koht ehitatakse
eraldi valja).
1.

2. S adamakapteni (sadama j iirelvaataj a) j uures saab tutvuda tegevusk aviaga
naftareostuse puhul ning sadama tuleohutusjuhendiga.
3, KOik sadamas tegutsevad ettevOtted, viiikelaevaomanikud, kiilalisaluped ja kiilalised
on kohustatud tAitma keskkonnakaitse ndudeid tulenevalt kehtivatest dilusaktidest,
konventsioonidest j a kiiesolevast eeskirj ast.

4. Sadamas ei toimu laevadelt ohtlike kaupade vastuvdttu, hoiustamist ja vtiljastamist.

Sadama tiiiiaeg:
Sadama td<iaeg 08.00
S

-

17.00.
adam teenindab vtiikelaevu tellimisel

ci

cipiievarinsselt.

Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus:
Navigatsiooni perioodi l6pp:

'1. mai
'30. september

Kohaliku aia erinevus UTC-st:
Kohaliku aia erinevus UTC-st:

Uldandmed sadamas tegutsevate ettevdtjate kohta:

Nimi: Mustvee Linnavara O
Aadress: Tartu29, Mustvee linn,
Reg kood: 11538429

Jdgevarrraa2 49603

il.com

2. Veesdidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise Ja sadamast

lahkumise korraldus
Sisenemis- j a viilj umiskavatsusest teatamine:

Laevakaptenil ori kohustus teavitada sadamakaptenit ootamatust saabumisest sadamasse
viivitamatult ni ng vormistada laeva saabumine.
Informatsioon laeya l2ihenemisest sadamale edastatakse sadamakaptenile telefonil (+372)
5055061
Laeva kapten on fcohustatud teavitama sadamakaptenit:
1. Sadamast lahktmisest viihemalt 1 tund enne laeva lahkumist;
2. Ootamatust I ahkumisest sadamast viivitamatult.
3. Kaikoha riiirilepingut omavad viiikelaevad ja linnakodanikud sisenemis- ning
vtiljumiskavatsusbst teatama ei pea
Laev a kapten on f ohustatud vormi st ama laev a viilj umis e.
Informatsioon ladva lahkumisest tuleb edastada sadamakaptenile telefonil (+372) 5055061
Sadamakapten vdib delegeerida sadamaseadusest tulenevalt 6igusi ja kohustusi enda
iiraoleku aiaks teistele sadama tdotaiatele.

Sisenernise- ja vtiljumise loa andmine:

minutit enne spdamasse sisenemist peab laev krisima selleks sadamakaptenilt luba.
minutit enne sadamast lahkumist peab laev kiisima sadamakaptenilt selleks luba
Sadamakapten v6ib keelata laeva vtiljumise sadamast, kui:
1) kehtestatud sadamamaksudia trahvid on maksmata;
2) selleks volitatdd riiklik orsan annab vastava korralduse.
15
15

Sisenennig-j a lahkumisteatise menetlemine j a ndutav

informatsioon:

Laevakapten peab informeerima sadamakaptenit kdigi lahkumisformaalsuste teostamise

4) pikkus, laius;
5) reisilate arv;

Sisenemi$formaalsuste korraldamine ja ndutavad dokumendid vastavalt

karantiiini, tolli- ja piirivalvereZiimile:
Mustvee sadama$ ei ole rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti ja sadamas ei
teo stata piirikontqolli viiikelaevadele.

Vabatsooni rakendamine :
Piiripunkt:
Riikliku j arelevalVe kontaktandmed

e
e
e1

sadamas:
J?irelevalveasutuSte kohalolek

e

:

Tollikontrolli

c,le nasolu sadamas:
Veterinaarkontrollli olemasolu sadamas
Taimekaitsekorrtrolli olemasolu

:

e

sadamas:

Laevakontrolli olemasolu sadamas :

el

Piiripunkt:
Pi ripunkt:
Pi rikontrolli rakendatakse
Too aeg:
Kontaktandmed:

el
:

e1
e1

e1

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentifle vormistamine:
Kolmanda riigi vtiikelaeva saabudes, juhul kui laev ei ole enne liibinud piirikontrolli,
informeerib sadamakapten piirivalvet viivitamatult. Enne piirivalve saabumist ei tohi keegi
viiikelaevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupu v6i esemeid ega minna rfiiil<elaeva pardale.

Side korraldamine veesdidukitega sadamasse sisenemisel, sadarhas seismisel ja
sadamast viiljumisel:

Raadioside tookanalid:

Kutsung:

puudub
puudub

Nduded sildunud veesdidukitele (keelud, kohustused, piiranSud ning muud
tingimused):
1. KOik sadamakapteni

koraldused, mis puudutavad laevade ja viiikelapvade seismist on

kohustuslikud nende kaptenitele.
2. Vliikelaev v6ib sadamas seista ainult sadamakapteni loal
3. Sadama veealal laevadel ankru kasutamine peab olema kooskdlastatud
sadamakapteniga.
Kai iiiires sildunud laevadel peab ankru kasutamisel olema ankrukett vifratud nii, et see ei
segaks teiste laevade liikumist.
4. Kinnitusotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ettenahtud pollarite ki.ilge.
5. Vtiikelaevade sildumise korra maarab sadamakapten.
6.Laevade seismine parras-pardas, mistahes kai iitires, toimub sadamakapteni loal.
7. Statsionaarse kai [iires seisval laeval on lubatud kasutala s6ukruvide kiiitamist kdise
madalamatel pddretel peamasina ettevalmistamiseks sadamast vEiljumispks vdi
haalamiseks.
8. Ujuvkai iiiires seisval laeval ei ole lubatud kasutada sdukruvide kAitarnist.
9. Peamasin, rooli- ja ankruseadmed peavad olema tdcikorras. Mistahes remondi- ja
hooldustcicid, mis vdivad pikendada laeva viiljumiseks valmisoleku aeg4, rring 6ppehiiired
v6ivad toimuda ainult sadamakapteni loal.
10. Laevade ja viiikelaevade voolukaablite iihendamist sadamakilpi v6ip teostada
sadamakaoteni loal.

11. Laevade mr:edkonnad on kohustatud hoidma nii sadama territooriumi kui ka
akvato oriumi puhitana.
12, Kdikidest hiidrotehniliste seadmete ja navigatsioonimiirkide ldhkumise ja vigastamise

juhtudest tuleb teavitada sadamakaptenit viivitamatult.
13. Juhul kui laeva seismine sadamas v6i manddverdamine veealal toob kaasa
materiaalset kahj\r hi.idrotehnilistele rajatistele vdi teistele laevadele, peab selle omanik
need korvama kalirjustatud laeva omaniku vdi sadamapidaja ndudmisel.
14. Sadamas on keelatud:
14.1. viiikelaevadg iimberpaigutamine ning veest vtilja (vette) t6stmine ilma sadamakapteni
loata;
14.2.heita vdi pumbata iile parda reo- vdi naftasaadusi sisaldavat vett;
14.3. pesta laeva (tanke, tekke ja tekiehitisi) juhul, kui pesuvesi reostab sadama veeala
(sisaldab 61i vdi rhuid keskkonnale kahjulikke aineid);
| 4 4 . v iiikelaeva omavo liline elektriv6rku li.ilitamine ;
1 4.5. j oogivee oniavoliline tankimine;
14.6. viiikelaeva WC kasutamine kui puudub fekaalvee kogumise paak;
14.7. WC-de ja sdptitankide ttihjendamine sadama veealal;
14.8. kanistrite, 6li ja kiituse vaatide ja muu isikliku vara hoidmine kail;
14.9. jaatmete paigaldamine mujale kui selleks ette niihtud konteineritesse;
14.I0. vtiikelaeva juhi v6i teda asendava isiku loata viiikelaevale minek;
| 4 . I I . pidada viiikel aevas vaktsinee imata io omi j a j'dtta 1o omi viiikelaeva/s adama
territooriumile j 2irelevalveta;
14.12. kuulata viiikelaeval valju muusikat vdi ktiituda teisi inimesi hiiirivalt, orjrahu
sadamas on alates 22.00 kuni 8.00.
14.13, ujuda sadama veealal;
I 4.1 4. ronida sadtrma muulikividel ;
I 4 . I 5 . j atta alrc,atri s i I ap s i sadamaalale j Zirel evalvet a
15. Mustvee sadar.n ei vastuta mistahes kahju eest, mis vdib tekkida sadamaalal seal hulgas
varguste, vandalismi, tormi, dnnetuse jalvdi tule6nnetuse jms tagajiirjel.
16" Sadamakaptenil on 6igus esitada vtiikelaevale laevaliiklust puudutavaid erinOudeid,
ke
sadamasse sisse- ja viiljas6itu.
17
ib n6uda sadamasse sisenejalt kolmanda osapoole
va
lemasolu.
.

ja tqkittittd sildunud veesdidukitel (miira ja prahti tekitavate tiiiide
teostamirle, keevitustiiiid ja tiiiid lahtise tulega, pardatagused tiiiid, paatide ja
parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina
remont):
Sise-

Prahti tekitavate tdctde teostamine on lubatud, kui on tagatud sadama tenitooriumi ja
akvatooriumi puhtus.
Keevitus- ja tutetoode tegemiseks tuleb laeva kaptenil esitada kirjalik avaldus
sadamakaptenile. Loa saamisel tuleb toode alustamisest ja ldpetamisest teavitada
sadamakaotenit"

Pardatagused t<icid, dppehdired, paatide japarvede veeskamine on lubatud sadamakapteni

loal.
Peamasina remondist

ja selle eeldatavast ldpust tuleb teavitada sadamaliaprtenit.

Laevadel on lubatud pesta tanke tingimusel, et pesuvesi ei satu sadamac

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil
Veesdidukite liiklemine sadama akvatooriumil (timberpaigufus, maniiiivrid):

l. Laevade liikumisel sadama veealal kehtivad "Rahvusvahelised laevdde kokkupdrke
vtiltimisereeglid " (c OLREG) ning liihtutakse headest meretavadest.
2. Sadama veealal peab laev liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta sriilitab
juhitavuse rooli abil. Laevaktiiturite todreZiim peab olema selline, mis pi ohusta teisi kai
iiiires seisvaid laevu. Laevarooli-, ankru- ja haalamisseadmed peavad olbma tddkorras ja
kasutamiseks valmis.
3. Vdikelaevade iiheaegsel sisse- ja viiljasdidul kehtib sadamast viiljuva laeva eelistus, v.a.
juhul kui tegu on h?idaolukorraga
4. Juhul, kui sadama alal liiguvad reisilaevad, peavad sport- ja vdikelaevad nende
liihenemisel hoiduma laevatee telgjoonest nii kaugele, kui seda vdimaldab nende endi
sdiduohutus.
5. Sadama veealal ldbiviidavate sportlike iirituste kava tuleb kooskdlastpda
sadamakapteniga.
6. Veesdidukid ja viiikelaevad peavad olema registreeritud vastavalt kehlivale
seadusandlusele, nende juhid peavad omama kehtivat juhitunnistust.
7. Veesdidukeid ia vtiikelaevu vdib vette lasta kaidelt sad
Veesdidukitele esitatavad nduded liiklemisel normaal

- ja erltirrgimustes:

korral alla 100 m konaldatakse laeva sisse- ja viiljasdit sadarnasse igal
konkreetsel juhul eraldi laeva kapteni poolt kooskdlastatult sadamakaptpnriga.
2. Sadama veealal liiklemisel ja manooverdamisel peab viiikelaeva juht valima sellise
kiiruse, et ei tekiks ahtrilainet ja vZiikelaev sdilitab juhitavuse rooli abil. Kiiiruspiirang
sadama veealal on 5 km/h
3. Liiklemine ja manddverdamine peab olema ohutu nii viiikelaevale engale kui ka teistele
veealal asuvatele viiikelaevadele, samuti sadama rai atistele.
4. Olenevalt ilmastikutingimustest vdib veetase sadamas erineda arvestlrslikust
nullinivoosl (29,5 m BK77) -0.9m kuni *1.5m.
1. Niihtavuse

Sildumine:
Kaikoha iitirilepingu sdlminud viiikelaevad silduvad sadamapidaja pdolt etteniihtud
kohas. Eriolukordadel (tugev tuul) eelnevalt sadamakapteniga kokkulepituLlt vdib silduda
sadama varj ulisemate kaide iiiirde.
2. Sadamas kaikohta piisivalt mitte iiiirivatele viiikelaevadele (ktilalisahised) miiiirab
sildumiskoha sadamakapten.
3. Sildumis- ja poiotsad tuleb kinnitada ia vendrid kohale asetada nii. et ohutu seismine
oleks
iea il
1.

Pukseerimine:

Sadamal puudrLb puksiir. Pukseerimistoid sadamas v6ib teha vaid sadamakapteni
1oal.

Liiklus jiiliioludes:
Jiiiioludes ei to

sadama alal navi

I

Erinduded:
1. Erinduded esitab laevale sadamakapten vastavalt vajadusele.

2. Mustvee sadanh asub piiriveekogu ii2ires. Sadama kasutajad on kohustatud jiirgima
piiriveekogul k.ehtivaid eeskirju. Sadamas paiknevad alused peavad olema lukustatud.
3. Mustvee sadanh ei ole kutselisi kalureid teenindav sadam.
4. Kaluritel on kqelatud paigutada kalav6rke, mdrdasid ja teisi ptiiigiriistu sadama
sissesdiduteele, vgealale v6i kohta, kus need v6iksid takistada viiikelaevade turvalist
sadamasse sisse- ja vriljasditu ja veealal mandoverdamist.
5. Kdikidel isikutel on keelatud piitigiriistade hoiustamine sadama territooriumil.

4. OsutataYad sadamateenused
nende osuthmise korraldus

ja nendega seonduvad teenused ning

Sadamas osutatakse jiirgmiseid sadama pdhiteenuseid:
Teenuse

liik:

Veesdiduki sildumise vdimaldamine
Viiikelaevade seisukoht

Teenuse kirielclus:

Teenuse osutajad

ja nende kontaktandmed:

Arinimi / ees- ja perekonnanimi

Mustvee Linnavara OU

Resistrikood/ir;ikukood
Aadress:
Telefon:
e-00st:
Kontaktisik:

n538429

:

Tartu 28, Mustvee linn, Jdgevamaa,49603
503091 198, 53012505. 505s061
mustteenu s @, gma i l. com
Sersei Uleksin

Stividoritiiiid:

Veega varustdmine:

Joogiveega varustamise

Kogus:

iah
piiramatu

Laevaheitmete j a lastijiiiitmete vastuvdtt:
Laevaheitmete vastuvdtt:
Lastii iiiitmete vadtuvdtt:

ei
e1

Olmeprahi vastuv6tu vdimalus:
Olmeprahi vastuvdtu kogus:
Pilsivee vastuvdtu vdimalus :
Pilsivee vastuvdtu kogus:
Heitvete vastuv6tu vdimalus :
Heitvete vastuv6tu kosus:
Muude saasteainete vastuvdtu
vdimalus:

Lastitiiiitlemisterminali

iah
i

ah eelneval kokkuleppe

iah eelneval kokkuleppe
e1

is

eloomustus

Kiituse ja miilirdeainetega varustamine:
Kiituseea varustamine
Ki.itusega varustamise ko gus :

e1

Tuukritiiiid:
Tuukritoode vdimalus:

Remondi- j a viirvimistiidd

F1

:

Remondi- ia viirvimistddde vdimalus:
Teostatava remondi liik:
Miira ja prahti tekitavate tdcjde tegemise
vdimalus:
Keevitustcjiide lahtise tulega tegemise
vdimalus:
Pardataguste toode tegemise v6imalus:
Peamasina remondi vdimalus :

e1

e1

el
el
e1

Veesdiduki tihendamine side-, energia- ja muude kaldasiiste$midega:
Laev a $hendamis e vdimalus
sidestisteemidega:
Laev a iihendamise vdimalus
energiasiisteemide ga:

e1

jah

Muud sadama poolt osutatavad teenused:
Teenuse

liik:

Kohvik

Teenuse nimetus:
Teenuse kirieldus:

Teenuse

liik:

Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

taadtta internet (Wi-Fi)

Teenuse liik:
Teenuse nimetts:
Teenuse kirieldus

Teenuse

Slipiteenus

liik:

Parkla

Teenuse nimetus:
Teenuse kirieldust

Raudteedb iseloomustus
Puudub i.ihendus iaudtee

Maismaateedo iseloomustus
Mustvee linna asfa

Tualettide arv
Tualettide arv

5. Reisijate teenindamise

2

korraldus sadamas

Laevale jh laevalt mahamineku korraldamine:
Reisij ate laevalLerhineku j a mahamineku

korraldamine:

Piletimiiiik:
Reisija ohu
Teenused reisijatqle:

peale- ja mahaminekut konaldab laeva

meeskond
Reisilaevu teenindatakse sadamakapteni
poolt miiiiratud kohal statsionaarsel kail.
Piletimiiiigi laevadele korraldab laevaliini

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
Meditsiinipunkti olemasolu:

Sadamas meditsiinipunkt puudub, kuid on
vdimalik saada esmaabi. Tartu Kiirabi
Mustvee EMO osakond asub sadamast 0.7
km kaugusel. Kiirabi kutsutakse viilja
telefonil 112.

Kontaktinfo:

10

7. Tuleohutusnduded sadamas
Tuleohutusnduded sadamas
seisvatel laevadel:

ja piiiistetiiiide korraldr;s

Sadamas seisva laeva piitiste- ja tuletdrjevarustus peavad

olema tridkorras.
Keevitustcidde ja toode tegemiseks lahtise tulega tuleb
laevakaptenil esitada avaldus sadamakaplenile.
Loa saamisel tuleb toride alustamisest ja lOpetamisest
teavitada sadamakaptenit.
Tulekahju likvideerimist laeval juhib laeya kapten vdi
teda asendav isik. Sadamas tekkivate erakoraliste
olukordade (naftaleke, tulekahju jne) puhul tuleb sellest
viivitamatult informeerida sadama kaptelrit, Piiiisteametit

Tuleohutusvahend te liik:
Tuleohutusvahend te arv:
Vahendite paiknemine:
Viide reo stustdri eplaanile :

telefonil Il2 ja olenevalt olukorra iselootntrst teisi
vastavaid ametkondi. Laevast ltihtuva re<fstuse puhul
tuleb laeva meeskonnaliikmetel koheselt vtitta tarvitusele
meetmed reostuse ldpetamiseks ja lokaliseerrimiseks.
Reo stuse k6rvaldamist sadama akvatooriirmil
koordineerib sadamakapten kaasates sellbkl; sadamas
viibivate aluste meeskondi ning teavitadgs Fiiiisteametit,
Politsei- j a piirivalveametit ning Keskkofinainspektsiooni.
Sadamal on 6igus reostuse kdrvaldamisega seotud kulud
pdhiustaialt sisse n6uda.
tulekustuti
J

sadamahoones
1??

ja muu abi andva vdi jiirelvalvet teos
viiljakutsumise kord

8. Piiiisteasutuse

Valveteenuse korraldai a nimi:

Politsei- ia Piiri
70008747

ValvereZiimi kiri eldus:
PZi2isteteenistus:

tt

asutuse

