Majandus- ja kommunikatsiooniministri
10.04.2013. a määrus nr 28
„Sadama registreerimistaotluse vorm”
Lisa

SADAMA REGISTREERIMISTAOTLUS
1. Sadama üldandmed
1.1 Põhiandmed
1.1.1 Sadama nimi (määratud vastavalt „Kohanimeseadusele“):
1.1.2 Sadama aadress:
1.1.3 Veekogu liik*:
1.1.4 Veekogu nimi*:
1.1.5 Navigatsiooniperioodi algus ja lõpp (pp/kk – pp/kk):
1.1.6
1.1.6
Sadama ülesanne (sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest/
sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele/
väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid):
1.1.7 Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele (jah/ei):
1
2
1.2 Tehnilised andmed
1.2.1 Suurima sadamas teenindatava veesõiduki kogumahutavus*:
1.2.2 Veesõiduki suurim süvis, meetrites:
1.2.3 Veesõiduki suurim laius, meetrites:
1.2.4 Veesõiduki suurim pikkus, meetrites:
1.2.5 Sissesõidutee väikseim laius, meetrites:
1.2.6 Sissesõidutee väikseim sügavus, meetrites:
1.2.7 Sadama maa-ala kaldajoone punkti koordinaadid
(põhjalaius (B): _ _º_ _'_ _._ _'' , idapikkus (L): _ _º_ _'_ _._ _''):
1.3 Sadama pidaja andmed
1.3.1 Ärinimi või nimi:
1.3.2 Registrikood või isikukood:
1.3.3 Kontaktisik:

1.3.4 Mobiiltelefon:
1.3.5 Aadress:
1.3.6 Koduleht:
1.3.7 Telefon:
1.3.8 Faks:
1.3.9 E-post:
1.4 Sadamakapteni andmed1
1.4.1 Eesnimi:
1.4.2 Perekonnanimi:
1.4.3 Isikukood:
1.4.4 Kodakondsus:
1.4.5 E-post:
1.4.6 Aadress:
1.4.7 Telefon:
1.4.8 Meresõidudiplomi või väikelaevajuhi tunnistuse nr:
1.4.9 Atesteerimise kuupäev:
1.4.10 Tööleasumise kuupäev:
1.5 Sadama maa-ala andmed
1.5.1 Pindala, ruutmeetrites:
1.5.2 Kirjeldus2:
1.5.3 Katastriüksuste katastritunnused:
1.6 Sadama akvatooriumi andmed3
1.6.1 Õigusakti väljaandja asutus:
1

Sadamakapteni andmeid ei esitata väikesadama puhul, kus ei osutata tasulisi teenuseid.
Sadama maa-ala piiri võib esitada digitaalse teostusmõõdistusena, mis peab vastama ehitusseaduse § 20
lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007. a määruse nr 70
„Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“ lisas 1 sätestatud nõuetele. Selle võimaluse puudumisel
tuleb esitada sadama maa-ala määratlemist võimaldavad koordinaadid.
3
Akvatooriumi andmeid ei esitata väikesadama puhul, kus ei osutata tasulisi teenuseid.
2

1.6.2 Õigusakti liik:
1.6.3 Õigusakti number:
1.6.4 Õigusakti andmise kuupäev:
1.6.5 Akvatooriumi pindala, ruutmeetrites:
1.6.6 Akvatooriumi piiripunktide koordinaadid
(põhjalaius (B): _ _º_ _'_ _._ _'' , idapikkus (L): _ _º_ _'_ _._ _''):
1.7 Teenindatavad veesõidukid
1.7.1 Veesõiduki liik* ja staatus (aktiivne, mitteaktiivne):
1.7.2 Piirangud:
2. Sadamateenused
2.1 Põhiteenused
2.1.1 Sadamateenuse liik*:
2.1.2 Sadamateenuse osutaja andmed:
-

ärinimi või nimi:

-

registrikood või isikukood:

-

mobiiltelefon:

-

aadress:

-

koduleht:

-

telefon:

-

faks:

-

e-post:

2.1.3 Sadamateenuse kirjeldus:
2.2 Lisateenused
2.2.1 Lisateenuse liik*:
2.2.2 Lisateenuse nimetus4*:
2.2.3 Lisateenuse osutaja andmed:
4

Valides klassifikaatorite seast „muu teenus“, sisestatakse teenuse nimetus.

-

ärinimi või nimi:

-

registrikood või isikukood:

-

mobiiltelefon:

-

aadress:

-

koduleht:

-

telefon:

-

faks:

-

e-post:

2.2.4 Lisateenuse kirjeldus:
2.3 Sadamas käideldavad kaubagrupid
2.3.1 Kaubagrupi liik* ja staatus (aktiivne, mitteaktiivne):
2.4 Abilaevad (sh tehnilised laevad)
2.4.1 Registritunnus:
2.4.2 Laeva nimi:
2.4.3 Kasutusotstarve*:
2.5 Sadama tehnilised vahendid
2.5.1 Tehnilise vahendi liik*:
2.5.2 Tehnilise vahendi nimetus:
2.5.3 Kasutustingimused:
3. Ehitised
3.1 Ehitise andmed (v.a kai)
3.1.1 Ehitise liik*:
3.1.2 Ehitise alamliik*:
3.1.3 Ehitise andmed vastavalt ehitise liigile (nimetus, kasutusala*, ehitisregistri kood,
sügavus meetrites, laius meetrites, pikkus meetrites, kõrgus meetrites, pindala ruutmeetrites,
läbilaskevõime, kasutuselevõtu kuupäev pp/kk/aaaa, kasutusperioodi algus pp/kk,
kasutusperioodi lõpp pp/kk):
3.2 Kai andmed

3.2.1 Kai alamliik*:
3.2.2 Nimi:
3.2.3 Ehitisregistri kood:
3.2.4 Pikkus, meetrites:
3.2.5 Laius, meetrites:
3.2.6 Kandevõime, tonnides:
3.2.7 Sügavus kai ääres, meetrites:
3.2.8 Kasutuselevõtu kuupäev pp/kk/aaaa:
3.2.9 Kasutusperioodi algus pp/kk:
3.2.10 Kasutusperioodi lõpp pp/kk:
3.2.11 Teenindatavad veesõidukid*:
3.2.12 Vendrid:
3.2.13 Haalamispollarid:
3.2.14 Ramp:
3.2.15 Ro-ro laeva teenindamine (jah/ei):
3.2.16 Reisilaeva teenindamine (jah/ei):
3.2.17 Kütus (jah/ei):
3.2.18 Telefon (jah/ei):
3.2.19 Joogivesi (jah/ei):
3.2.20 Elekter (jah/ei):
4. Navigatsioonimärgid
4. 1 Reglementeeritud navigatsioonimärgid5
4.1.1 Märgi navigatsioonimärkide andmekogu (NMA) number:
4.1.2 Märgi nimetus:

5

Andmed esitatakse, kui sadamas on reglementeeritud navigatsioonimärgid.

4.1.3 Märgi olek*:
4.1.4 Märgi hooaeg:
4.1.5 Märgi kirjeldus:
4.2 Reglementeerimata navigatsioonimärgid6
4.2.1 Reglementeerimata navigatsioonimärkide olemasolu sadamas (jah/ei):
4.2.2 Veeteede Ameti kooskõlastuse olemasolu (jah/ei):
5. Sadama eeskiri7
5.1 Sadama põhiandmed
5.1.1 Eespool nimetamata tehnilised andmed:
5.1.2 Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest jm tulenevad piirangud:
5.1.3 Sadama tööaeg:
5.1.4 Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:
5.2 Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise
korraldus
5.2.1 Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
5.2.2 Sisenemis- ja väljumisloa andmine:
5.2.3 Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
5.2.4 Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tollija piirivalverežiimile:
5.2.5 Riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas:
5.2.6 Vabatsooni rakendamine (jah/ei):
5.2.7 Laevakontrolli olemasolu sadamas (jah/ei):
5.2.8 Järelevalveasutuste kohalolek (jah/ei):
5.2.9 Tollikontrolli olemasolu sadamas (jah/ei):
5.2.10 Veterinaarkontrolli olemasolu sadamas (jah/ei):
5.2.11 Taimetervise kontrolli olemasolu sadamas (jah/ei):

6
7

Andmed esitatakse, kui sadamas on reglementeerimata navigatsioonimärgid.
Eeskirja andmeid ei esitata väikesadama puhul, kus ei osutata tasulisi teenuseid.

5.3 Piiripunkt8
5.3.1 Mehitatud piiripunkti olemasolu sadamas (jah/ei):
-

Piirikontrolli rakendatakse kruiisilaevadele/ väikelaevadele / laevadele9:

-

Tööaeg:

-

Kontaktandmed:

5.3.2 Piirikontroll väljakutsel (jah/ei):
-

Piirikontrolli rakendatakse kruiisilaevadele/väikelaevadele/laevadele10:

-

Tööaeg:

-

Kontaktandmed:

5.3.3 Piiripunkt puudub (jah/ei):
5.4 Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
5.5 Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel
5.5.1 Raadioside töökanalid:
5.5.2 Kutsung:
5.6 Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud
tingimused):
5.7 Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine,
keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine,
ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):
5.8 Laevaliikluse korraldus sadama akvatooriumil
5.8.1 Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
5.8.2 Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal- ja eritingimustes:
5.8.3 Sildumine:
5.8.4 Pukseerimine:
5.8.5 Liiklus jääoludes:
8

Vastavalt sellele, kas sadamas on: 1) mehitatud piiripunkt, 2)piirikontroll toimub väljakutsel või 3) piirikontroll
puudub, täidetakse 5.3.1, 5.3.2 või 5.3.3 nõutud andmed.
9
Nimetada millistele veesõidukitele piirikontrolli rakendatakse.
10
Nimetada millistele veesõidukitele piirikontrolli rakendatakse.

5.8.6 Erinõuded:
5.9 Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise
korraldus
5.9.1 Stividoritööde võimalus (jah/ei):
5.9.2 Joogiveega varustamise võimalus (jah11/ei):
-

kogus m3:

5.9.3 Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt12:
- laevaheitmete vastuvõtt (jah/ei):
-

kogus tonnides:

-

lastijäätmete vastuvõtt (jah/ei):

-

kogus m3:

-

muude saasteainete vastuvõtt (jah/ei):

-

kogus m3:

-

olmeprahi vastuvõtt (jah/ei):

-

kogus tonnides:

-

pilsivee vastuvõtt (jah/ei):

-

kogus m3:

-

heitvete vastuvõtt (jah/ei):

-

kogus m3:
5.10 Lastitöötlemisterminali iseloomustus:
5.11 Kütusega varustamise võimalus (jah13/ei):

-

kogus tonnides:
5.12 Tuukritööde võimalus (jah/ei):
5.13 Remondi- ja värvimistööde võimalus (jah/ei14):

11

Märkida maksimaalne antav vee kogus.
Jaatava vastuse korral märkida maksimaalne vastuvõetav kogus.
13
Märkida maksimaalne antav kütuse kogus.
14
Eitava vastuse korral 5.13.1 – 5.13.5 vastama ei pea.
12

5.13.1 Teostatava remondi liigid*:
5.13.2 Müra ja prahti tekitavate tööde tegemise võimalus (jah/ei):
5.13.3 Keevitustööde lahtise tulega tegemise võimalus (jah/ei):
5.13.4 Pardataguste tööde tegemise võimalus (jah/ei):
5.13.5 Peamasina remondi võimalus (jah/ei):
5.14 Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega
5.14.1 Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemidega (jah/ei):
5.14.2 Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemiga (jah/ei):
5.14.3 Raudteede iseloomustus:
5.14.4 Maismaateede iseloomustus:
5.14.5 Tualettide arv:
5.15 Reisijate teenindamise korraldus sadamas15
5.15.1 Reisijate laevale mineku ja laevalt mahamineku korraldamine (jah/ei):
5.15.2 Piletimüük (jah/ei):
5.15.3 Reisija ohutusnõuded:
5.15.4 Teenused reisijale:
5.16 Meditsiiniabi korraldamine sadamas
5.16.1 Meditsiinipunkti olemasolu (jah/ei):
5.16.2 Kontaktinfo:
5.17 Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
5.17.1 Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel:
5.17.2 Pääste- ja tuleohutusvahendite paiknemine:
5.17.3 Tuleohutusvahendite arv:
5.17.4 Tuleohutusvahendite liik*:
5.18 Päästeasutuse ja muu abi andva või järelevalvet teostava asutuse
väljakutsumise kord
5.18.1 Valveteenuse korraldaja andmed:
15

Ei täideta, kui sadamas ei toimu reisijate teenindamist.

-

ärinimi või nimi:

-

registrikood:

-

kontaktandmed:

-

valverežiimi kirjeldus:

5.18.2 Päästeteenistus:
5.18.3 Politsei:
* - Klassifikaatorid on kättesaadavad Riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) või
www.sadamaregister.ee

