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I osa. Sadamatasud laevadele

1.

SADAMATASUD PARV- JA LIINILAEVADELE

Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt riigihanke käigus valitud vedajatele,
kes teenindavad mandri-Eesti ja saarte vahelisi ning saartevahelisi avalikke regulaarliine, kehtivad
sadamateenuste hinnad määratakse AS Saarte Liinid poolt antud hankeks koostatud hinnapakkumise
alusel ja need võivad erineda antud hinnakirjas toodud hindadest. Hankel osalemiseks vajaliku
hinnapakkumise küsimiseks peab vedaja pöörduma AS Saarte Liinid poole ning esitama kõik liinil
kasutatava laeva teenindamiseks vajalikud andmed.
Riigihankel edukaks tunnistatud vedajaga sõlmib AS Saarte Liinid väljastatud hinnapakkumise
alusel sadamateenuste osutamise lepingu.
Vedajaga sõlmitud sadamateenuste osutamise lepingus määratakse ära:
- baassadamatasu (sisaldab sildumistasu ja kaitasu lepingus loetletud liinilaevadele) või
sildumistasu ja kaitasu eraldi lepingus loetletud liinilaevadele
- reisijatasu
- jäätmetasu
- kauba laadimise ja lossimise tasu
- pilsivee, fekaalide ja prügi vastuvõtu tingimused
Juhul, kui lepinguga ei sätestata teisiti, tasuvad vedajad elektri, vee ja muude sadamateenuste
eest vastavalt perioodi tegelikule tarbimisele ja kehtivale hinnakirjale

2.

2.1

SADAMATASUD KAUBALAEVADELE, KALALAEVADELE, REISI- JA KRUIISILAEVADELE
NING MUUDELE LAEVADELE
Sildumistasu
GT

1,20 €

• Kaubalaevade sildumistasus sisaldub tonnaažitasu, sildamistasu ja kaitasu kuni 2 tunni
möödumiseni laadimis/lossimistööde lõppemisest.
• Kruiisilaevadel ja reisilaevadel sisaldub sildumistasus tonnaažitasu, sildamistasu ja kaitasu
laadimis-lossimisajal.
• Muude laevade sildumistasus sisaldub tonnaažitasu, sildamistasu ja kaitasu kuni 2 tundi.
2.2

Täiendav kaitasu
meeter / tund

0,20 €

• Kauba-, reisi- ja kruiisilaevade puhul rakendatakse tasu 2 tunni möödumisel
laadimis/lossimistööde lõppemisest või laeva kai ääres seismise eest laevast oleneval põhjusel
enne laadimis/lossimistööde algust. Iga alanud tund loetakse täistunniks.
• Muude laevade puhul rakendatakse tasu 2 tunni möödumisel laeva sildumisest ja kai ääres
seismise eest laevast oleneval põhjusel. Iga alanud tund loetakse täistunniks.
2.3

Kalalaevadele sildumistasud
Kalalaevadele sildumistasud AS Saarte Liinid sadamates (välja arvatud Virtsu sadam), on
kehtestatud vastavalt hinnakirja lisale 1. Hindade arvutamisel on aluseks konkreetse laeva poolt
ühe kalendrikuu jooksul sadamas viibitud aeg.
2.3.1

Kalalaevadele sildumistasu Virtsu sadamas
1 sisenemine
35 €
• Tasu sisaldab kaitasu kala lossimiseks Virtsu sadamas kuni 2 tunni ulatuses.

2.3.2

Täiendav kaitasu kalalaevadele sildumistasu Virtsu sadamas
meeter / tund
0,20 €
• Rakendatakse kalalaeva viibimisel Virtsu sadamas üle 2 tunni.
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Sildumistasu kommertsreise tegevatele väikelaevadele (pikkusega kuni 13 m).
reis

2.5

20,00 €

Reisijatasu
reisija
•

2.6

1,00 €

Reisijatasu arvestatakse igalt reisijalt eraldi laevaga saabuvate ja lahkuvate reisijate eest.
Tasu vaba kaikoha kasutamise eest kokkuleppel sadamaga ainult seismise eesmärgil.
meeter / tund

0,10 €

• Rakendatakse ettetellimisel ja vaba kaikoha olemasolul konkreetses sadamas juhul, kui laeva
seismine ei ole seotud laadimis/lossimisoperatsioonidega (punkerdamine, laevaheitmete
äraandmine, remonditööd, laevapere vahetus, laeva dokumentide pikendamine vm)
2.7

Jäätmetasu
1 sildumine
•

2.8

65,00 €

Sisaldab kuni 1 m3 olmeprügi ja kuni 1 tonni pilsivee vastuvõttu.
Kai kasutamine kauba laadimiseks/lossimiseks
puistekaup
puit
vedelkaup
furtsellaaria

1,30 € / tonn
1,30 € / tm
1,30 €/ tonn
2,00 € / tonn

• Rakendatakse kauba laadimisel/lossimisel laeva, kaubasaatja või muude vahenditega
2.9

Kauba laadimine/lossimine sadama vahenditega
puit
turvas
muu
•

2,50 € / tm
1,00 € / m3
2,50 € / tonn

Hind kehtib juhul, kui seda ei ole lepinguga sätestatud teisiti.

Elektri, vee, jäätmete ning muude sadamateenuste eest tasuvad laevad vastavalt tegelikule
tarbimisele ja kehtivale hinnakirjale
Erakorraliste mereveoste korral arvutatakse sadamatasu erikalkulatsiooni alusel, arvestades
veose mõõtmeid, koormust sadamarajatistele, sadamale kaasnevaid riske ja lisakulutusi.
Eesti Vabariigi riiklikke funktsioone täitvate laevade valdajad (Veeteede Amet, Politsei- ja
Piirivalveamet, AS Eesti Loots, Keskkonnainspektsioon) maksavad sadama- ja kaitasu vastavalt
nende ja AS Saarte Liinid vahel sõlmitud lepingutele. Lepingu puudumisel maksavad nimetatud
laevade valdajad sadamatasusid vastavalt käesolevas hinnakirjas sätestatule.
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SADAMATASUD JAHTIDELE, KAATRITELE JA VÄIKEALUSTELE

3.1 Kaitasu jahtidele, kaatritele ja väikealustele (sisaldab käibemaksu 20%)
Alused seisuajaga kuni 1 tund
Alused seisuajaga 1 - 8 tundi (ilma ööbimiseta)
Alused pikkusega kuni 8,0 m
Alused pikkusega üle 8,0 m kuni 10,0 m
Alused pikkusega üle 10,0 m kuni 13,0 m
Alused pikkusega üle 13,0 m kuni 20,0 m
Alused pikkusega üle 20,0 m

Tasuta
10 €
10 € / 24 h
20 € / 24 h
25 € / 24 h
30 € / 24 h
3,50 € / m / 24 h

• Jahtide ja kaatrite sadamatasu sisaldab:
kaikoht, magevesi, elektrienergia, WC kasutus, duši kasutus ja jäätmete vastuvõtt.
• Seisuaeg üle 8 tunni loetakse ööpäevaks ja maksustatakse vastavalt aluse pikkusele
3.1.1 Hinnakirja erisus Naissaare sadamale
Arvestades asjaolu, et Naissaarel puuduvad avalikud elektrivõrgud ja veevärk ja korraldatud
jäätmekäitlus, erinevad Naissaare sadamateenuste hinnad teistest AS Saarte Liinid sadamatest.
Naissaare sadamas ei rakendata tasuta seisuaega.
• Jahtide ja kaatrite sadamatasu Naissaare sadamas sisaldab:
kaikoht, magevesi, WC kasutus, sorteeritud jäätmete vastuvõtt.
Naissaare sadama lisateenuste hinnad:
Elekter, võimsusega kuni 800 W kasutamine, kuni 8 tundi
Elekter, võimsusega kuni 800 W kasutamine, kuni 24 tundi
Pesumasina kasutamine
Duši kasutamine
Sauna kasutamine (puuküttega)

10 €
25 €
8€/1h
4 € / 1 inimene
35 € / 1 h

3.2 Kaitasu alaliselt baseeruvatele jahtidele, kaatritele ja väikealustele
(alused mille kodusadamaks on baseerumise sadam, sisaldab käibemaksu 20%)
LOA

kodusadamas

Alused kuni 8,0 m
35 € / kuu ; 130 € / hooaeg
Alused üle 8,0 m kuni 10,0 m
50 € / kuu ; 190 € / hooaeg
Alused üle 10,0 m kuni 13,0 m
100 € / kuu ; 300 € / hooaeg
Alused üle 13,0 m kuni 20 m
160 € / kuu ; 450 € / hooaeg
Alused üle 20,0 m ja enam
260 € / kuu ; 960 € / hooaeg
Hooajaks loetakse navigatsiooniperioodi kalendriaastal

kõigis Saarte Liinid
jahisadamates
230 € / hooaeg
320 € / hooaeg
450 € / hooaeg
650 € / hooaeg
1300 € / hooaeg

3.3 Sildumistasu väikesaartel elavate elanike ujuvvahenditele
Püsiasustusega väikesaarte püsielanikele (püsiasustusega väikesaarte seaduse mõistes) on
ujuvvahendite sildumine ja hoidmine väikesaare ning vastavas mandri või suursaare sadamas
üldjuhul tasuta.
Tasuta sildumist ja hoidmist ei rakendata juhul, kui:
• antud sadamast on tagatud vähemalt üks ühiskondlik regulaarne transpordiühendus
elukohajärgse püsiasustusega väikesaare ja mandri või suursaare vahel
• püsiasustusega väikesaarte püsielanik osutab ujuvvahendiga kommertsteenuseid.
Lisaks on püsiasustusega väikesaare elanikul on võimalik põhjendatud juhtudel taotleda paadi
kaimaksust vabastamist ühiskondliku regulaarse transpordiühendusega sadamas juhul, kui:
• konkreetse paadi puhul on tegemist väikesaare elaniku olulise elatusallikaga
• püsiasustusega saarel puudub toidu- ja esmatarbekaupade soetamise võimalus.
Elektri ja vee ning muude sadamateenuste eest tasuvad baseeruvad jahid, kaatrid ja väikealused
vastavalt tegelikule tarbimisele ja kehtivale hinnakirjale
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II osa. Sadamateenuste tasud

4.

ELEKTRIENERGIA (edasimüügil ostuhinnale lisanduv tasu)

AS Saarte Liinid sadamates on elektrienergia edasimüügi hinna aluseks on ostuhind vastavalt tarnija
poolt määratud tariifidele, millele lisandub tasu sadama elektriseadmete hoolduse, ekspluatatsiooni,
energiasüsteemi ühendamise ja lahtiühendamise kulude katteks.
4.1 Lisanduv tasu parvlaevu teenindavates sadamates
kWh

0,015 €

4.2 Lisanduv tasu parvlaevu mitteteenindavates sadamates
kWh

5.

0,030 €

VEE MÜÜK

5.1 Vee müük laevadele ja teistele klientidele
Roomassaare sadam
Virtsu sadam
Naissaare sadam
teised AS Saarte Liinid sadamad

5,00 € / tonn
4,00 € / tonn
vee sisseostu hind + 1,00 €
3,00 € / tonn

5.2 Vee müük elanikkonnale
Elanikkonnale müüdava vee 1m3 hind on kehtestatud konkreetse sadama asukohajärgse kohaliku
omavalitsuse poolt. Juhul kui individuaaltarbija on ühendatud sadama veevarustussüsteemi,
rakendatakse lisaks vee hinnale abonementtasu
kuu

6.

1,30 €

HEITMETE VASTUVÕTT

6.1 Pilsivee vastuvõtt laevadelt AS Saarte Liinid sadamates
tonn

70 €

• Rakendatakse jäätmetasu aluseks olevat kogust ületavale pilsivee tegelikule kogusele
• Kui aluselt äraantava pilsivee õlisisaldus on rohkem kui 25%, siis määratakse pilsivee vastuvõtu
hind vastavalt jäätmekäitleja hinnakirjale + 10 €/tonn
6.2 Läbitöötanud masinaõli vastuvõtt
liiter
•

1,00 €

Muude ohtlike jäätmete puhul rakendatakse vastava lähima jäätmekäitleja hinda, millele
lisanduvad konkreetse sadama põhjendatud kulud.

6.3 Olmeprügi vastuvõtt
m3

25 €

6.4 Fekaalide vastuvõtt laevadelt
tonn

20 €
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6.5 Fekaalide vastuvõtt elanikkonnalt Heltermaa sadamas
tonn

7.

7,70 €

PARKIMINE JA HOIUSTAMINE SADAMATES

7.1

Tasuline parkimine parklates (sisaldab käibemaksu 20%)
Kuni 1 ööpäev SÕIDUAUTO
Kuni 1 ööpäev VEOAUTO /
BUSS,AUTOELAMUD/HAAGISSUVILAD
1 kuu SÕIDUAUTO
1 kuu VEOAUTO / BUSS
1 hooaeg SÕIDUAUTO
•
•

2,00 €
4,00 €
20,00 €
40,00 €
50,00 €

Rakendatakse sadamates, kus on tasulised parklad
Kuivastu, Virtsu, Heltermaa, Rohuküla sadamate parkimiskord ja hinnad kehtestatakse eraldi

Püsiasutusega väikesaarte püsielanikud on vabastatud parkimistasust vastavate väikesaarte sadamate
parkimisaladel ja mandril või suursaartel asuvate vastavate sadamate parkimisaladel valdaja poolt
kooskõlastatud nimekirjade alusel (autode registrimärkide nimekiri).
7.2

Ujuvvahendite hoiustamine (sisaldab käibemaksu 20%)
1,00 € / m2 kuu
4,00 € / m2 kuu
2,00 € / m2 kuu
8,00 € / m2 kuu
10,00 € / kuu

Baseeruvad alused territooriumil
Baseeruvad alused siseruumis
Külalisalused territooriumil
Külalisalused siseruumis
Ujuvvahendi alusraam/treiler territooriumil
•
•
7.3

Rakendatakse võimaluse olemasolul konkreetses sadamas
Iga alustatud kuu loetakse täiskuuks.

Kaupade hoiustamine sadama territooriumil
m2 / 24 h
•

8.

0,20 €

Hind kehtib juhul, kui lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

MUUD TEENUSED SADAMATES (sisaldab käibemaksu 20%)
Duši kasutamine
Pesumasina või kuivati kasutus
Käteräti laenutus
Paadi laenutus
Telkimiskoht
Majutuskoht sadamahoones
Sauna kasutamine
Jalgratta rent (jalgratta olemasolul sadamas)
Reklaampinna rent
•

4,00 € / inimene
5,00 € / tund
2,00 € / tk
5,00 € / tund
2,00 € / 24 h
16,00 € / inimene / 24 h
20,00 € / tund
hinnakiri sadamas
6,00 € / m2/ kuu

Rakendatakse võimaluse olemasolul konkreetses sadamas
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III osa. Sadama töölaeva, süvendaja, tehnika, ruumide ja rajatiste kasutamise tasud

9.

TÖÖLAEVA KASUTAMISE TASU
Töötund / sõidutund sadamatöödel
Seisutund (väljaspool kodusadamat)
Tellimustöö teistele klientidele
•

200 € / tund
100 € / tund
250 € / tund

Ülaltoodud tasud kehtivad töölaeva PANDA kasutamisel puksiirina Roomassaare sadama
akvatooriumis. Eritööde hinnad vastavalt hinnapakkumisele.
Laevad pikkusega 100 m ja enam on kohustatud Roomassaare sadamas kasutama puksiiri.
Laeva kapten või tema agent peab puksiiri tellima 3 (kolm) tundi enne tööde algust ning
täpsustama 1 (üks) tund ette.
Töölaev PANDA baseerub Roomassaare sadamas.

•
•
•

10. UJUVSÜVENDAJA WATERMASTER KASUTAMISE TASU
I – II gr pinnase 1 m3 kaevamine / pumpamine
III - IV gr pinnase 1m3 kaevamine / pumpamine
V gr pinnase 1 m3 kaevamine
Ujuvsüvendaja kasutamine ajatöö alusel
•

6,00 € / m3
7,00 € / m3
8,00 € / m3
140,00 € / tund

Hinnad kehtivad juhul, kui lepinguga ei ole sätestatud teisiti

11. SADAMA MEHHANISMIDE KASUTAMISE TUNNITARIIFID
Pilsivee auto 1 km läbisõiduhind tellimustööl
(sisaldab seisuaega pumpamisel kuni 1 tund)
Pilsivee auto 1 seisutunni hind tellimustööl
(rakendatakse autoga pumpamisel alates 2 tunnist)
Puhastusmasina BRODDWAY traktori haakes ja
puhastus-pesuauto MAZ kasutamine
Fekaaliveo auto läbisõidu hind tellimustöö tegemisel
Eeskopp laaduri kasutamine Virtsu sadamas
Traktori, veoauto ja tõstuki kasutamine
Paadiveotreileri kasutamine
Transporditeenus autodega
Mootorpumba kasutamine
Elektriauto laadimine sadama vooluvõrgust
Tõstetroppide kasutamine
Survepesuri kasutamine
Sõiduauto haagise kasutamine
Muude seadmete kasutamine

1,50 € / km
40,00 € / tund
42,20 € / tund
1,00 € / km
50 € / tund
35,00 € / tund
35,00 € / tund
1,00 € / km
25,00 € / tund
2 € / kuni 8 tundi
5,00 € / tund
5,00 € / tund
20,00 € / 24 tundi
5,00 € / tund

12. KLIENDI SEADMETE JA MASINATE KASUTAMINE SADMATES
autokraana kasutamine sadamas
•
13.

10,00 € / tõste

Autokraanat ja muud rasketehnikat tohivad kliendid kasutada vaid kokkuleppel sadamaga.
TÖÖJÕU KASUTAMINE
1 inimene

•

Rakendatakse võimalusel konkreetses sadamas

50 € / tund
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14.

SLIPI KASUTAMINE (aluste veeskamine ja väljavõtmine)
Alused pikkusega kuni 10 meetrit
Alused pikkusega 10 kuni 18 meetrit
Alused alates pikkusest 18 meetrit
•
•

15.
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Tasuta
10 € üks operatsioon
Vastavalt lepingule

Rakendatakse slippidega varustatud sadamates
Slipi kasutamine 10 meetrit ja pikemate aluste korral tuleb kooskõlastada sadamaga ning see
maksustatakse vastavalt hinnakirjale või sõlmitavale lepingule.

RUUMIDE KASUTAMINE SADAMAHOONETES

AS Saarte Liinid hoonete, rajatiste ja ruumide rendihinnad reguleeritakse vastavate lepingutega ja
rakendatakse võimalusel konkreetses sadamas

IV osa. Soodustused ja eritingimused

1. Lepingulistele klientidele osutatavate teenuste hinnad ja sadamatasud võivad erineda
hinnakirjas toodust. Lepingu puudumisel maksavad vedajad sadamatasusid vastavalt
käesolevas hinnakirjas sätestatule.
2. Sadamatasu maksmisest on vabastatud laevad, mis on sisenenud sadamasse haigeid,
laevaõnnetuse läbiteinud isikuid või surnuid maale tooma.
3. Eesti Vabariigi sõjalaevad on vabastatud sadamatasust teenistuskohustuste täitmisel.
4. Reidil toimuvate laadimis-lossimisoperatsioonide või reisijate maha- ja pealemineku puhul
võetakse reiditasu 25% sadamatasu määrast. Reiditasu ei võeta, kui laev seisab sadama
reidil laadimis-lossimisoperatsioonide või sadama formaalsuste ootel.
5. Kruiisilaevadel on õigus 50% soodustusele ettenähtud sadamatasust. Kruiisilaevade reiditasu
arvutamisel 50% soodustuse õigus ei kehti
6. Pensionäride kaluripaatidele on ettenähtud 50% soodustus kaitasust.
7. Isoleeritud ballasttankidega naftatankeri maksustamisel sadamatasuga võetakse aluseks
laeva vähendatud kogumahutavus, mis on märgitud 1969.a. rahvusvahelise konventsiooni
“Laevade mõõtmisest” alusel väljastatud mõõdukirjas. Vähendatud kogumahutavust
arvestatakse juhul, kui laeva mõõdukirja lõigus “märkused” on tehtud vastav märge.
8. Hinnakirjas kehtestamata hinnad ja sadamates erihinnakirjad kinnitatakse AS Saarte Liinid
juhatuse otsusega.
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LISA 1
Sadamatasu kalalaevadele AS Saarte Liinid sadamates (välja arvatud Virtsu sadam)

1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
251
261
271
281
291
301
311
321
331
341
351
361

tunnid
-

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370

hind (€)
50
55
60
65
75
80
85
90
100
105
110
115
125
130
135
140
150
155
160
165
175
180
185
195
200
205
210
220
225
230
235
245
250
260
265
270
275

371
381
391
401
411
421
431
441
451
461
471
481
491
501
511
521
531
541
551
561
571
581
591
601
611
621
631
641
651
661
671
681
691
701
711
721
731

tunnid
-

380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
744

hind (€)
280
285
295
300
305
315
320
325
330
340
345
350
355
365
370
375
385
390
395
400
410
415
420
425
435
440
445
455
460
465
470
480
485
490
500
505
510

Märkused:
1 Kalalaevadelt ei võeta kala laadimis/lossimis tasu.
2 Muud teenused (elekter, vesi, prügi, saun jm) vastavalt AS Saarte Liinid hinnakirjale.
3 Hindadele lisandub käibemaks 20%.

