NARVA LINNASADAM

EESKIRI

Kuupäev: 14.08.2019
Eeskiri nr: 5-6-5/1896

1. Sadama üldandmed:
Sadama nimi:
Sadama kood:
Sadama ülesanne:

NARVA LINNASADAM
EE JOS
Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega
veesõidukitele (väikesadam)
sergei.lvov18@gmail.com
+372 58473132

Koduleht:
e-post:
Telefon:

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:

Sihtasutus Narva Sadam
90003692

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:
Sadama aadress:
Sadama kaldajoone punkt:
Laius:
Pikkus:
Akvatooriumi pindala (m²):
Maa-ala pindala (m²):

Jõe tn 3, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20609
59°22'59.46''N
28°12'22.57''E
0.0
7073.8

Sadama tehnilised andmed:
Kaid
Kai number
B
C
D
E
F

Pikkus
(m)
33,0
33,0
35,0
44,0
28,0

Sügavus (m) kai
ääres (BK77)
3,0
2,7
2,0
1,0
2,4

Sügavus (m) kai
ääres (EH2000)
2,8
2,5
1,8
0,8
2,2

Kasutajad

Veesõidukite gabariidipiirangud:
Veesoiduki suurim pikkus:
Veesõiduki suurim laius:
Veesõiduki suurim süvis:
Veesõiduki kogumahutavus:
Lisainfo veesõidukite kohta:

24.0
15.0
2.0
alla 500

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
Kõik sadamas tegutsevad ettevõtted, väikelaevaomanikud, külalisalused ja külalised on kohustatud
täitma keskkonnakaitse nõudeid tulenevalt kehtivatest õigusaktidest, konventsioonidest ja
käesolevast eeskirjast.

Sadama tööaeg:
Navigatsioonihooajal on sadama tööaeg 09.00 - 18.00
Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus:
Navigatsiooni perioodi lõpp:

1. aprill
31. oktoober

Kohaliku aja erinevus UTC–st:
Kohaliku aja erinevus UTC–st:

Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri
viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:
Energia sõudebaas Narvas
Narva Noorte Meremeesti Klubi

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise
korraldus
Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
Sisenemiseks sadamasse peab laev, mille kodusadam ei ole Narva sadam, saama eelnevalt selleks
loa sadamapidajalt
Sisenemise- ja väljumise loa andmine:
Sadampidaja (+372) 58473132; kutsung „Narva Jõesadam“
Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
Sisenemisloa saamiseks tuleb edastada järgmised andmed:
- väikelaeva nimi ja tuup;
- lipuriik;
- väikelaeva kodusadama/jahtklubi nimi;
- lahkumis- ja sihtsadam;
- sisse- ja väljasõidu aeg;
- väikelaeva pikkus, laius, suvis;
- inimeste arv pardal;
- väikelaevajuhi nimi ja kontaktandmed.
Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja
piirivalverežiimile:
Sisenemisloa annab sadamapidaja, edastades laevale vajaliku info ja määrates kaikoha. Laeva
saabumine ja lahkumine vormistatakse sadama sisse- ja väljasõitude registreerimise raamatus, mis
asub sadama kontoris.
Vabatsooni rakendamine:
Piiripunkt:
Riikliku järelevalve
kontaktandmed sadamas:

ei
puuduvad

Järelevalveasutuste kohalolek:
Tollikontrolli olemasolu
sadamas:
Veterinaarkontrolli olemasolu
sadamas:
Taimekaitsekontrolli olemasolu
sadamas:
Laevakontrolli olemasolu
sadamas:

ei
ei
ei
ei
ei

Piiripunkt:
Piiripunkt:
Piirikontrolli rakendatakse:
Töö aeg:
Kontaktandmed:

Puudub

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
Kolmanda riigi väikelaeva saabudes, juhul kui laev ei ole enne läbinud piirikontrolli, informeerib
sadamakapten viivitamatult piirivalvet. Enne piirivalve saabumist ei tohi keegi väikelaevalt lahkuda,
toimetada kaldale kaupu või esemeid, samuti ei tohi keegi minna väikelaeva pardale.
Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel:
Infot saab edastada sadamakaptenile telefonil +372 58473132 või e-posti aadressil sergei.
lvov18@gmail.com, samuti sadama kontoris aadressil Jõe 3, Narva E – P kella 09.00 - 18.00
Raadioside töökanalid:
puuduvad
Kutsung:
Narva Jõesadam
Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
Väikelaeval on õigus kasutada vaid talle määratud kaikohta. Omavoliliselt umberpaigutatud laevad
paigutatakse omale kohale tagasi ja laeva omanikult nõutakse sisse umberhaalamise tasu.
Väikelaevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine sadamas
igasuguse ilmaga ja laev ei kujutaks endast ohtu teistele laevadele ning sadama rajatistele.
Sildumisotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ette nähtud pollarite või aasade kulge.
Väikelaeva juht peab kindlustama ohutu väikelaeva seismise sadamas iga ilmaga, inimeste peale- ja
mahamineku ning seal oleva vara kaitse. Jõesadam ei kanna mistahes vastutust sadama
territooriumil väikelaeva omaniku vara ja väikelaeva reisijate tervise/ohutuse eest.
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):
Väikelaeva omanik on kohustatud kooskõlastama sadamakapteniga tööd, mis tekitavad suurt mura ja
prahti. Kevadisel väikelaeva veealuse osa puhastamisel vanast murkvärvist ja uue värviga katmisel
peab selle omanik tagama sadama territooriumi puhtuse ja keskonna ohutuse.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil
Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
Liiklemisel sadama akvatooriumil kehtib rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri
(COLREG). Liikumiskiirus ei tohi ületada 3 sõlme ja kiiruse valimisel tuleb vältida ahtrilaine teket.
Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:
Piiratud nähtavuse korral (alla 50 m) või tuule kiirusel üle 12 m/s annab liikumisloa sadamapidaja.
Sildumine:

Kaikoha uurilepingu sõlminud väikelaevad silduvad sadamapidaja poolt ettenähtud kohas.
Pukseerimine:
Pukseerimistöid sadamas võib teostada ainult sadamapidaja loal.
Liiklus jääoludes:
Jõesadamas riiklikku jäämurdja teenindust ei ole, sadam on jäätumise korral navigatsiooniks suletud.
Erinõuded:
Erinõuded esitab väikelaevale sadamapidaja vastavalt vajadusele

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende
osutamise korraldus
Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:
Teenuse liik:
Teenuse kirjeldus:

Veesõiduki lastimine ja lossimine
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
e-post:
Koduleht:
Kontaktisik:

Sihtasutus Narva Sadam
90003692
Kerese 20, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20308
+372 58473132 +372 56823611
sergei.lvov18@gmail.com
Lodeikin Fjodor

Teenuse liik:
Teenuse kirjeldus:

Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
e-post:
Koduleht:
Kontaktisik:

Sihtasutus Narva Sadam
90003692
Kerese 20, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20308
+372 58473132 +372 56823611
sergei.lvov18@gmail.com
Lodeikin Fjodor

Stividoritööd:
Stividoritööde võimalus:

ei

Veega varustamine:
Joogiveega varustamise
võimalus:
Kogus:

jah
10.0 m³

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:
Laevaheitmete vastuvõtt:

ei

Lastijaatmete vastuvõtt:
Olmeprahi vastuvõtu võimalus:
Olmeprahi vastuvõtu kogus:
Pilsivee vastuvõtu võimalus:
Heitvete vastuvõtu kogus:
Heitvete vastuvõtu võimalus:
Pilsivee vastuvõtu kogus:
Muude saasteainete vastuvõtu
võimalus:

ei
ei
ei
ei
ei

Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Kaupade lastimist, lossismist, ladustamist ja hoiustamist sadamas ei toimu.
Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
Kütusega varustamise võimalus: ei
Tuukritööd:
Tuukritööde võimalus:

ei

Remondi- ja värvimistööd:
Remondi- ja värvimistööde
võimalus:
Teostatava remondi liik:
Müra ja prahti tekitavate tööde
tegemise võimalus:

ei

Keevitustööde lahtise tulega
tegemise võimalus:

ei

Pardataguste tööde tegemise
võimalus:

ei

Peamasina remondi võimalus:

ei

Puuduvad
ei

Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:
Laeva ühendamise võimalus
sidesüsteemidega:

jah

Laeva ühendamise võimalus
energiasüsteemidega:

jah

Muud sadama poolt osutatavad teenused:
Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Prügi vastuvõtt

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Slipp

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Kohvik

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:

Wi-Fi

Teenuse kirjeldus:
Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Elekter

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Dušš

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

WC

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Internet

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Joogivesi

Teenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:

Parkla

Raudteede iseloomustus

Maismaateede iseloomustus

Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Kaupade lastimist, lossismist, ladustamist ja hoiustamist sadamas ei toimu.
Tualettide arv
Tualettide arv

1

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas
Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:
Reisijate laevalemineku ja
mahamineku korraldamine:
Piletimüük:
Reisija ohutusnõuded:
Teenused reisijatele:

ei
ei

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
Meditsiinipunkti olemasolu:
Kontaktinfo:

ei
112

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
Tuleohutusnõuded sadamas
seisvatel laevadel:

Tulekahju puhkemise korral sadamas või sadamas seisval laeval
peavad kõik teised laevad valmis seadma oma tuletõrje- ja
päästevahendid, samuti peamasina (selle olemasolul), et osutada

Vahendite paiknemine:

Viide reostustõrjeplaanile:

abi tulekahju kustutamisel või vajaduse korral evakueerida laev
ohtusse kohta.
Esmased tulekustutusvahendid asuvad sadama kontoris aadressil
Jõe 3, Narva

-

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse
väljakutsumise kord
Valveteenuse korraldaja nimi:
Äriregistri kood:
Kontaktandmed:
Valverežiimi kirjeldus:
Politsei:
Päästeteenistus:

SA Narva Sadam
90003692
5249933
viivimatult informeerida
112
112

