KUDRUKÜLA SADAM
EESKIRI

Kudruküla sadama eeskiri
Kuupäev: 26.01.2017

1. Sadama üldandmed:
Sadama nimi:
Sadama ülesanne:
e-post:
Telefon:

KUDRUKÜLA SADAM
Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
fve2808@gmail.com
54599559

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Irina Fjodorova
Registrikood/isikukood:
45506213733
Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:
Sadama aadress:
Puhke, Kudruküla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond,
Vaivara vald 29024
Sadama kaldajoone punkt:
Laius:
59°27'05.64''N
Pikkus:
28°05'09.69''E
Akvatooriumi pindala:
Maa-ala pindala:
Sadama tehnilised andmed:
Sadamas on 19,5-pikkune maabumissild, mille ääres on kaikohti kokku 2-le alla 24-meetrilise
väikelaevale.
Veesõidukite gabariidipiirangud:
Veesõiduki suurim pikkus:
Veesõiduki suurim laius:
Veesõiduki suurim süvis:
Veesõiduki kogumahutavus:

19,5
5,0
1,5
alla 500

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:
- Sadamas ei toimu väikelaevadelt ohtlike kaupade vastuvõttu, hoiustamist ja väljastamist.
- Sadamasse sisse- ja väljasõit lubatud vaid kokkuleppel sadamapidajaga.
Sadama tööaeg:
Sadam teenindab laevu kokkuleppel sadamapidajaga.
Sadama navigatsioonihooaeg:
Navigatsiooni perioodi algus:
Navigatsiooni perioodi lõpp:
Kohaliku aja erinevus UTC–st:
Kohaliku aja erinevus UTC–st:

01. mai
30. september

+2

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:
Sadamas ei ole tegutsevaid ettevõtjaid.
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2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast
lahkumise korraldus
Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
Sadamasse sisenemine toimub kokkuleppel sadamapidajaga.
Sisenemise- ja väljumise loa andmine:
Sadama kontaktid:
sadamapidaja telefon - +372 5459 9559
Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
Sisenemisloa saamiseks tuleb edastada järgmised andmed:
- väikelaeva nimi ja tüüp;
- lipuriik;
- väikelaeva kodusadama/jahtklubi nimi;
- sisse- ja väljasõidu aeg;
- väikelaeva pikkus, laius, süvis;
- väikelaevajuhi nimi ja kontaktandmed.
Sadamast väljumisel esitatakse dokumendid enne väljasõitu.
Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini,
tollija piirivalverežiimile:
- Sisenemisloa annab sadamapidaja.
- Kudruküla sadamas ei ole rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti ja sadamas ei
teostata piirikontrolli väikelaevadele. Lähim rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkt
Sillamäe sadamas väljakutsel.
Vabatsooni rakendamine:
ei
Piiripunkt:
ei
Riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas:
Järelevalveasutuste kohalolek:
ei
Tollikontrolli olemasolusadamas:
ei
Veterinaarkontrolli olemasolu sadamas:
ei
Taimekaitsekontrolli olemasolu sadamas:
ei
Laevakontrolli olemasolusadamas:
ei
Piiripunkt:
Piiripunkt:
Piirikontrolli rakendatakse:
Töö aeg:

puudub
-

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
Kolmanda riigi väikelaeva saabudes, juhul kui laev ei ole enne läbinud piirikontrolli,
informeerib sadamapidaja viivitamatult piirivalvet.
Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast
väljumisel:
Infot saab edastada sadamapidajale telefonil +372 5459 9559 või e-posti aadressil
fve2808@gmail.com.
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Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
- Väikelaev võib sadamas seista üksnes sadamapidaja loal.
- Väikelaevadel on õigus kasutada sadama kaikohti tasuta sadamapidajaga eelneval
kokkuleppel.
- Kudruküla sadam ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida sadamaalal,
sealhulgas varguste, vandalismi, tormi, õnnetuse ja/või tuleõnnetuse jms tagajärjel.
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):
Müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega,
pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide
pesemine, peamasina remont ei ole lubatud.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil
Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
Sadama veealal on keelatud vigursõit ning igasugused pukseerimised lõbusõidu
eesmärgil.
Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:
Sadama veealal liiklemisel ja manööverdamisel peab väikelaeva juht valima sellise
kiiruse, et ei tekiks ahtrilainet ja väikelaev säilitab juhitavuse rooli abil.
Sildumine:

toimub kokkuleppel sadamapidajaga

Pukseerimine:

Pukseerimistöid sadamas võib teostada ainult sadamapidaja loal.

Liiklus jääoludes:

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:
Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:
Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:
Irina Fjodorova
Registrikood/isikukood:
45506213733
Aadress:
Raja 6a, Narva-Jõesuu
Telefon:
+372 5459 9559
e-post:
fve2808@gmail.com
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Stividoritööd:
Stividoritööde võimalus:

ei

Veega varustamine:
Joogiveega varustamine:

ei

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:
Laevaheitmete vastuvõtt:
ei
Olmeprahi vastuvõtu võimalus:
ei
Olmeprahi vastuvõtu kogus:
Pilsivee vastuvõtu võimalus:
ei
Pilsivee vastuvõtu kogus:
Heitvete vastuvõtu võimalus:
ei
Heitvete vastuvõtu kogus:
Muude saasteainete vastuvõtu võimalus:
ei
Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Lastitöötlemisterminal puudub.
Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
Kütusega varustamise:
ei
Kütusega varustamise kogus:
Tuukritööd:
Tuukritööde võimalus:
Remondi- ja värvimistööd:
Remondi- ja värvimistööde võimalus:
Teostatava remondi liik:
Müra ja prahti tekitavate tööde
tegemise võimalus:
Keevitustööde lahtise tulega
tegemise võimalus:
Pardataguste tööde tegemise võimalus:
Peamasina remondi võimalus:

ei

ei
puudub
ei
ei
ei
ei

Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:
Laeva ühendamise võimalus
sidesüsteemidega:
ei
Laeva ühendamise võimalus
energiasüsteemidega:
ei
Muud sadama poolt osutatavad teenused:
Teenuse liik:
elekter
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus:
Raudteede iseloomustus:
Maismaateede iseloomustus:

puudub
puudub
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Lastitöötlemisterminali iseloomustus
Lastitöötlemisterminal puudub.
Tualettide arv
Tualettide arv 1

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

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
Meditsiinipunkti olemasolu:
Kontaktinfo:

ei
Kiirabi kutsutakse välja telefonil 112

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

Tuleohutusvahendite liik:
Tuleohutusvahendite arv:
Vahendite paiknemine:
Viide reostustõrjeplaanile:

tulekahjust sadamas tuleb teatada viivitamatult
sadamapidajat telefonil +372 54599559 ja
Päästeametit telefonil 112.
tulekustuti
1
esmased tulekustutusvahendid asuvad
sadamapidajal (telefon: +372 5459 9559).
-

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

Päästeamet
70000585
339 1900
Päästeala infotelefon 24 h -1524
Politsei- ja Piirivalveamet
112

