JÕE PAADISADAMA EESKIRI
1. Üldandmed
1.1. Jõe Paadisadam sadama (edaspidi sadam) pidaja on MTÜ Paadisadam Jõe, registreerimise nr
80169747.
1.2. Sadam asub aadressil Tartu,Turu 18a, koordinaatidega 58º 22' 19,85" ja 26º 44' 24,38". Sadama
pindala on 374 m², sadama territoorium on aiaga piiratud.

1.3. Sadamat saavad kasutada väikelaevad.
1.4. Vastuvőetava veesőiduki maksimaalne pikkus on 7 meetrit, laius 2,5 meetrit ja süvis 1,0 meetrit. Jõe
paadisadamas on kaks paadisilda puuvaiadel kogupikkusega 300 meetrit ja 110 paadi hoiukohta. Sillal on
olemas vee- ja elektrivőtu postid.
1.5. Sadamas on olemas olmejäätmete äraandmise vőimalus. Keskkonnaohtlikud jäätmed – patareid,
akud, õlid, lapid jms paigutatakse selleks ettenähtud konteinerisse nende edasiseks toimetamiseks
utiliseerimisse.
1.6. Sadama tööaeg: 7 päeva nädalas ja 24 tundi päevas, sadamakapten kogu aeg kohapeal ei viibi,
telefoni number on avalikult nähtav ja saab kutsuda.
1.7. Sadamas on 24 tundi valve. Valvur on kohustatud korras hoidma ja täitma valveraamatut ja kandma
sinna olulisemaid tähelepanekuid sadamas toimunust ja ohtlikest olukordadest sadamasillal.
1.8. Sadama navigatsioonihooaeg on 10. mai - 10 oktoober.

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus
2.1. Sadamal hetkel raadiokanalit kasutusel ei ole.
2.2. Laeva välja- ja sissesõidud vormistab laev kapten sadama logiraamatus.
2.3. Sildunud veesõidukitele on keelatud:
2.3.1. - prahi viskamine vette ja kaile;
2.3.2. - alustele omavoliline minek;
2.3.3. - kütteainete ja õlide hoidmine kail;
2.3.4. - teostada tuleohtlikke töid ilma sadamakaptenit teavitamata;
2.3.5. - käituda rahu häirivalt;
2.3.6. - ujuda sadamabasseinis, kui toimub aluste liikumine
2.4. Laevakapten vastutab sadamasse sissesõidu ja sildumise eest, kui midagi valesti läheb on tema
kohustus koheselt teavitada sadamakaptenit.
2.5. Laeva tankimisel tekitatud reostuse eest vastutab laevakapten ja ta on kohustatud kompenseerima
reostuse likvideerimise.
2.6. Laevakapten on vastutav meeskonna ja reisijate ohutu maale ja laeva mineku eest.

3. Laevaliikluse korraldus sadama akvatooriumil
3.1. Kõikide aluste juhid peavad sadamasse sisse sõites ja sadamas sõites valima ohutu sõidukiiruse.
3.2. Reisijate peale minek alusele toimub selleks ettenähtud kohal.

4. Külalispaatide teenindamise korraldus sadamas
4.1. Sadamas saab rentida külaliskohta 10 eurot/ööpäev, kanded tehakse vastavasse raamatusse.

5. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
5.1. Sadamas meditsiinipunkt puudub, sadama valvuri ruumides on esmased esmaabivahendid
(autoapteek).
5.2. Kiirabi kutsub laevakapten või sadamavalvur, telefoni nr 112.

6. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
6.1. Sadamas seisvate väikelaevade pääste- ja tuletõrjevarustus peab olema töökorras ja vastama
kehtestatud nõuetele.
6.2. Tulekahju likvideerimist väikelaeval juhib väikelaeva kapten.

6.3. Tulekahju puhkemisel sadamas või sadamas seisval väikelaeval peavad kõik teised väikelaevad
valmis seadma tuletõrje- ja päästevahendid, et osutada abi tulekahju kustutamisel ja vajaduse korral
evakueeruda.
6.4. Tuletõrje- ja päästevahendid peavad olema töökorras ja neile peab olema tagatud vaba juurdepääs.
6.5. Kontrolli tuleohutusnõuete täitmise üle teostab sadamakapten.
6.6. Reostuse puhul teavitada viivitamatult sadamakaptenit.

7. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelevalvet teostava asutuse väljakutsumise kord
7.1. Sadama valvur on kohustatud teavitama koheselt vähemalt ühte juhatuse liiget ja viimase abinõuna
kohale kutsuma politsei vältimaks või fikseerimaks mistahes väär- või kriminaaltegu.
7.2. Päästeameti tel: 112

8. Kontaktandmed
MTÜ Paadisadam Jõe
Aadress: Turu 18a, 51014, Tartu, Eesti
Registrikood: 80169747
a/a nr Swedbank : EE072200221037442119
Sadama kapten: Andres Mägi, mob: +372 5123 433
e-mail: paadisadam@gmail.com

