
EESKIRI

PURTSE JAHTSADAM



Sadama nimi:

1. Sadama üldandmed:

PURTSE JAHTSADAM
Sadama kood: EE PRJ  

Kuupäev: 21.09.2015
Eeskiri nr: 5-6-5/672

Sadama ülesanne: Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise
kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)

Koduleht: puudub
e-post: purtsejahtsadam@gmail.com
Telefon: +3725255268

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:

Ärinimi / Ees- ja
Registrikood/isikukood:

Trogar OÜ
12334054

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:

Sadama aadress: Ida-Virumaa, Lüganuse Vald, Liimala küla
Sadama kaldajoone punkt:
Laius: 59°26'05.27''N
Pikkus: 26°59'28.56''E
Akvatooriumi pindala: 0.0
Maa-ala pindala:

Sadama tehnilised andmed:

- Sadama maa-ala suurus on 0,24 ha
- Sadama akvatooriumi suuruseks on 0,15 ha
- Sadama sissesõidukanali pikkuseks on 150.0m ja laiuseks 8.0m
- 55,0 m pikkune raudkividest kaldakindlustus, nõlvusega 1:1,5. Kaldakindlustuse harja
kõrgusmärk on +1,825 meetrit
- Sadama akvatooriumit kaitsevad muulid. Sadama akvatooriumile lahe suunast (N) peale
jooksvate lainevallide kaitseks on ette nähtud otsamuul pikkusega 14,0 m, Purtse jõe poolt
kaitseb akvatooriumit Slipimuul, pikkusega 18,0 m kaldakindlustuse harja kõrgusmärk +1,
825 meetrit ja muulipinna kõrgusmärk +1,60 meetrit.
- Slipp kogupikkusega 18 m (sh veealune osa 9 m). Laius 4 m
- Ujuvkailiin kogupikkusega 48.0m. Ujuvkaide kõrgus veepinnast on +0.6 m

Kaid

Kai nr. Pikkus (m) Sügavus (m) kai ääres Kasutajad
Purtse jahtsadama
ujuvkai

48,0 2,5 Väikelaev

Veesõidukite gabariidipiirangud:

Veesoiduki suurim pikkus:
Veesõiduki suurim laius:
Veesõiduki suurim süvis:
Veesõiduki kogumahutavus:

13.0
3.0
1.7
alla 500

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:

- Kõik sadamas tegutsevad ettevõtted, väikelaeva omanikud, külalisalused ja külalised on
kohustatud täitma keskkonnakaitse nõudeid tulenevalt kehtivatest õigusaktidest,



konventsioonidest (MARPOL jt) ja käesolevast eeskirjast.
- Sadamas ei toimu laevadelt lastijäätmete, ohtlike kaupade vastuvõttu, käitlemist-,
hoiustamast- ja väljastamist.
- Laevadelt vastuvõtmisele kuuluvate laevajäätmete käitlemise kord on kirjeldatud „Purtse
jahtsadama laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavas“.
- Täpsem tegevuskava keskkonna reostuse puhul on kirjeldatud „Purtse jahtsadama
reostustõrje plaanis“

Sadama tööaeg:

Navigatsiooniperioodil 1.05-30.09 8.00-20.00, laupäeval ja pühapäeval 8.00-21.00

Sadama navigatsioonihooaeg:

Navigatsiooni perioodi algus:
Navigatsiooni perioodi lõpp: 30. september

1. mai

Kohaliku aja erinevus UTC–st:

Kohaliku aja erinevus UTC–st: +2

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:

Trogar OÜ; Liimala sadama arendus MTÜ

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast
lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:

Mobiiltelefonil +3725255268 või e-mail: purtsejahtsadam@gmail.com

Sisenemise- ja väljumise loa andmine:

Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:

Mobiiltelefonil +3725255268 või e-mail: purtsejahtsadam@gmail.com

- Vastavalt kokkuleppele, ent mitte vähem kui 24 tundi enne kavatsetavat sildumist või
lahkumist. Nõutavad on veesõiduki tehnilised andmed (pikkus, laius, süvis), akvatooriumisse
sissesõitu korraldava kapteni andmed (nimi, veesõiduki juhtimise kvalifikatsioon,
mobiiltelefoni nr) ja inimeste arv pardal ning veesõiduki omaniku andmed (registrinumber,
omaniku andmed, aluse lipuriik)
- Kaikoha üürilepingut omavad väikelaevad sisenemise- ja väljumiskavatsusest teatama ei
pea

Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli-
ja piirivalverežiimile:

- Kolmanda riigi väikelaeva saabudes, juhul kui laev ei ole enne läbinud piirikontrolli,
informeerib sadamakapten piirivalvet viivitamatult. Enne piirivalve saabumist ei tohi keegi
väikelaevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupu või esemeid ega minna väikelaeva pardale

eiVabatsooni rakendamine:
Piiripunkt:
Riikliku järelevalve
kontaktandmed sadamas:

puudub

Järelevalveasutuste kohalolek: ei
Tollikontrolli olemasolu
sadamas:

ei

Veterinaarkontrolli olemasolu
sadamas:

ei



Taimekaitsekontrolli olemasolu
sadamas:

ei

Laevakontrolli olemasolu
sadamas:

ei

Piiripunkt:

Piiripunkt: Puudub
Piirikontrolli rakendatakse:
Töö aeg:
Kontaktandmed:

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:

puudub

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel:

puudub

Raadioside töökanalid:
Kutsung: puudub

puuduvad

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud
tingimused):

- Ohutuse tagamine teistele veesõidukitele, sildumisrajatistele ja navigatsioonimärgistusele.
-  Väikelaev võib sadamas seista üksnes sadamakapteni loal
- Kõik sadamakapteni korraldused, mis puudutavad väikelaevade viibimist sadamas on
kohustuslikud väikelaeva juhtidele, laevaomanikele, laevameeskonna liikmetele kui ka
ujuvvahendi eest vastutavale isikule
- Sildumisteenuste eest tasumine vastavalt kehtivale hinnakirjale ja/või kokkuleppele.
- Väikelaeval on õigus kasutada vaid talle määratud kaikohta. Omavoliliselt ümberpaigutatud
laevad paigutatakse omale kohale tagasi ja laeva omanikult nõutakse sisse ümberhaalamise
tasu.
- Väikelaevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine
sadamas igasuguse ilmaga ja laev ei kujutaks endast ohtu teistele laevadele ja sadama
rajatistele. Sildumisotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ette nähtud pollarite külge
- Väikelaeva juht peab kindlustama ohutu väikelaeva seismise sadamas iga ilmaga, inimeste
peale- ja mahamineku ning seal oleva vara kaitse. Purtse jahtsadam ei kanna mistahes
vastutust sadama territooriumil väikelaeva omaniku vara ja väikelaeva reisijate
tervise/ohutuse eest
- Kaldavoolu kasutamine tuleb kooskõlastada sadamakapteniga. Kui tuulekiirus ületab
15m/s on väikelaeva juht kohustatud lülitama kaldavoolu välja
- Sadama veealal ei ole lubatud kasutada ankrut v.a. sadamakapteni kirjaliku loaga
- Juhul kui laeva seismine sadamas või manööverdamine veealal toob kaasa materiaalset
kahju
hüdrotehnilistele rajatistele, navigatsioonimärgistusele või teistele laevadele, peab selle
omanik need korvama kahjustatud laeva omaniku või sadamapidaja nõudmisel
- Märgates juba tekkinud või tekkida võivaid kahjustusi kaidel ja teistel sadamarajatistel või
naaberalusel
(lahtised otsad, vender pole õiges kohas, purunenud detailid jne) teatab seda märganud isik
sellest sadamakaptenile
- Keelatud on sadamas seisva väikelaeva WC kasutamine juhul kui puudub fekaalvee
kogumise paak

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):

Keelatud.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil



Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):

- Väikelaevade liiklemine sadama veealal on lubatud ainult kooskõlastatult sadamakapteniga
- Laevade liikumisel sadama veealal ja sissesõidukanalis kehtivad „Rahvusvahelised laevade
kokkupõrke vältimise reeglid“ st COLREG
- Väikelaevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eelistus, v.a.
juhul kui tegu on hädaolukorraga

Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:

- Maksimaalne süvis 1,7 m, mis peab arvestama loodusliku veetaseme kõikumisega
- Tulenevalt sadamasuu kitsusest (8 m) tuleb tugeva ida- ja põhjatuulega sadamasse
sisenemisel olla eriti ettevaatlik
- Keelatud on tekitada ahtrilaineid sadama akvatooriumis ja sissesõiduteel.
- Tuulekiirusega üle 12m/s ja nähtavusega alla 50m ei ole sadama veealal liiklemine üldjuhul
lubatud. Sadamakapten võib anda selleks loa koostöös väikelaeva juhiga, arvestades laeva
tehnilisi iseärasusi ja ilmastikuolusid (tuul, laine).

Sildumine:

- Sildumine toimub ujuvkai ääres või veesõiduki veeskamiseks slipilt vastavalt sadama
liiklusskeemile
- Slipiteenust kasutavale väikelaevadele ei ole sildumine sadama kaide ääres lubatud

Pukseerimine:

Lubatud ainult sadamakapteni nõusolekul, sadamal puudub pukseerimise võimekus.

Liiklus jääoludes:

Purtse jahtsadamas riiklikku jäämurdja teenindust ei ole, sadam on jäätumise korral
navigatsiooniks suletud.

Erinõuded:

- Sadama-ala on ümbritsetud piirdega ja maa-ala ning akvatooriumi vahel puudub
kallasrada, läbikäik keelatud
- Keelatud on kalapüük sadama akvatooriumis ja kaldarajatistelt (kaldakindlustus, muulid)
- Keelatud on ujumine sadama akvatooriumis
- Tasuline sisenemine sadama territooriumile ja akvatooriumisse navigatsiooniperioodil 1.
mai-30.september ainult vabade kohtade olemasolul
- Väljaspool navigatsiooniperioodi on õigus sadama territooriumil viibida ainult kokkuleppel
sadama pidajaga
- Väikelaeva tankimine kanistritest on lubatud ainult juhul kui on tagatud kõikide
tuleohutuseeskirjade ja keskkonnaohutusnõuete täitmine

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning
nende osutamise korraldus

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:

Veesõiduki sildumise võimaldamineTeenuse liik:
Teenuse kirjeldus:

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:



Hannes Prits
puudub
purtsejahtsadam@gmail.com

+3725255268
Nõmme 1, Liimala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
12334054
Trogar OÜ

Aadress:

Ärinimi / Ees- ja

e-post:
Faks:
Telefon:

Kontaktisik:
Koduleht:

Registrikood/isikukood:

Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteelTeenuse liik:
Teenuse kirjeldus:

Hannes Prits
puudub
purtsejahtsadam@gmail.com

+3725255268
Nõmme 1, Liimala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
12334054
Trogar OÜ

Aadress:

Ärinimi / Ees- ja

e-post:
Faks:
Telefon:

Kontaktisik:
Koduleht:

Registrikood/isikukood:

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Stividoritööd:

eiStividoritööde võimalus:

Veega varustamine:

Joogiveega varustamise jah
Kogus: 1.0 m³

ei
ei

Lastijaatmete vastuvõtt:

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:

Laevaheitmete vastuvõtt:

Olmeprahi vastuvõtu võimalus: jah
0.0 tOlmeprahi vastuvõtu kogus:

Pilsivee vastuvõtu võimalus:

Heitvete vastuvõtu kogus:

jah
0.0 m³

Heitvete vastuvõtu võimalus:
Pilsivee vastuvõtu kogus:

1.0 m³
jah

eiMuude saasteainete vastuvõtu
võimalus:

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

Puudub

Kütusega varustamise

Kütuse ja määrdeainetega varustamine:

ei
Kütusega varustamise kogus:

Tuukritööd:

Tuukritööde võimalus: ei



Remondi- ja värvimistööd:

Remondi- ja värvimistööde
võimalus:

ei

Teostatava remondi liik: Puuduvad
Müra ja prahti tekitavate tööde
tegemise võimalus:

ei

Keevitustööde lahtise tulega
tegemise võimalus:

ei

Pardataguste tööde tegemise
võimalus:

ei

Peamasina remondi võimalus: ei

Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:

Laeva ühendamise võimalus
sidesüsteemidega:

ei

Laeva ühendamise võimalus
energiasüsteemidega:

jah

Muud sadama poolt osutatavad teenused:

Raudteede iseloomustus

Puudub

Maismaateede iseloomustus

Juurdepääs Tallinn-Peterburi maantee 137. km, mööda Kõrkküla-Liimala teed

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

Puudub

Tualettide arv

Tualettide arv 1

Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Reisijate laevalemineku ja
mahamineku korraldamine:

ei

Piletimüük: ei
-Reisija ohutusnõuded:
puuduvadTeenused reisijatele:

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas

eiMeditsiinipunkti olemasolu:
puudubKontaktinfo:

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus

Tuleohutusnõuded sadamas
seisvatel laevadel:

- Keelatud on lahtise tule kasutamine sadamas seisval alusel
- Tulekahjust laevas või tulekahju avastamisest sadamaalal on
väikelaeva juht või teda asendav isik kohustatud teatama
viivitamatult hädaabinumbrile 112 ja teavitama
sadamakaptenit
- Suitsetamine toimub ainult selleks ette nähtud kohas



- Tulekahju puhkemise korral sadamaalal või sadamas seisval
laeval kuulutatakse teistel laevadel välja üldhäire, et vajadusel
osutada abi tulekahju kustutamisel või tule levimise
tõkestamisel. Väikelaeva juht peab valmistama laeva ette
sadamast väljasõiduks, et vajadusel, oleks ohutuse tagamiseks
laevvalmis sadamast lahkuma

Tuleohutusvahendite liik: tulekustuti
2Tuleohutusvahendite arv:

Vahendite paiknemine: Sadamahoonel
puudubViide reostustõrjeplaanile:

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse
väljakutsumise kord
Valveteenuse korraldaja nimi: puudub
Äriregistri kood: puudub

puudubKontaktandmed:
Valverežiimi kirjeldus: videovalve sadama territooriumil

110Politsei:
Päästeteenistus: 112


