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1.         KAITASU LAEVADELE 
  

Kaitasu tagab kliendi alus(t)ele seismise kai ääres sadamakapteni/sadama korrapidaja 
määratud kohas, kliendi soovil alus(t)e varustamise elektrienergiaga (kliendi tarbitud 
elektrienergia eest tasutakse vastavalt elektrienergia tariifidele), traadita (WiFi) 
võrguühenduse, kliendi ööpäevaringse sissepääsu valvatavale sadamaalale (vastavalt 
alus(t)e munsterrolli(de)le), olmejäätmete vastuvõtu sadamas, parkimisvõimaluse 
kliendi sõiduki(te)le valvataval sadama-alal ja tarvidusel sõidu kaile (kooskõlastatatult 
sadamakapteniga/sadama korrapidajaga). 
Kaitasu arvestamise aluseks on laeva mõõtkirjas märgitud aluse üldpikkus (LoA). 
Kaitasu arvestamisel tariifiga 1.1 loetakse vähimaks kai kasutamise ajaks 12 h, aeg üle 
12 h loetakse võrdseks 24 h-ga.  
Kaitasu arvestamisel tariifiga 1.2 loetakse vähimaks kai kasutamise ajaks 1 
kalendrikuu. 
 

1.1. Kaitasu tariif (külalisalused) 
 

Kaitasu tariif on 3,00 € / laeva üldpikkuse (LoA) 1,00 m / 24 h 
Hind sisaldab käibemaksu. 
 

1.2. Kaitasu tariif (kuutasuga lepingulised kliendid) 
 

Kaitasu tariif on 2,00 € / laeva üldpikkuse (LoA) 1,00 m / 24 h 
Hind sisaldab käibemaksu. 

 
1.3. Kaitasu soodustused 
 

Soodustuse määra otsustab sadama pidaja. Soodustuste määramisel ei rakendata üle 
ühe soodustuse.  
Kaitasu määramisel tehakse soodustusi: 
 

1.3.1 Sadama lepingulistele klientidele (lepingud tähtajaga kaksteist ja enam kalendrikuud):  
soodustus 25 % 

 
1.3.2 Ajaloolistele laevadele (ajaloolise laevana käsitletakse vastavalt Meresõiduohutuse 

seadusele laeva, mille vanus ületab reisilaeval 35 aastat ja muul laeval 40 aastat ning 
millel ei ole tehtud olulisi ümberehitusi ning valdavalt on säilitatud ehitusaegsed 
materjalid või sellise laeva koopia, mille ehitamisel on kasutatud originaaliga 
sarnaseid ehitusmaterjale. Ajaloolise laevana ei käsitleta kauba- ja kalalaeva, mis 
tegeleb oma põhitegevusega. Laeva kvalifitseerumise ajalooliseks laevaks otsustab 
sadama pidaja):  
soodustus kuni 50 % 

 
1.3.3 Laeva seismisel kai ääres teise või kolmanda korpusena:  

soodustus kuni 50 % 
 
1.3.5 Sõjalise ja rahvusvahelise koostöö programmides osalevatele laevadele:  

soodustus kuni 100 % 
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1.4. Kaitasust vabastused 
 
  Kaitasust on vabastatud: 
 
1.4.1  Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsioonimisteeriumi (Veeteede 

ameti) haldusala laevad; 
 
1.4.2  Laevad, mis on tulnud sadamasse üksnes haigete, laevaõnnetuses kannatanute või 

surnute maaletoomiseks, juhul kui nende seisuaeg sadamas ei ületa 12 h; 
 
1.4.3  Sadama ehituse või rekonstrueerimise käigus kasutatavad laevad. 
 
1.5. Kaitasu tasumine 
 

Kaitasu (teenuse osutamise lepingus kokkulepitud teenus(t)e tarbimise eest) tasuvad: 
 

1.5.1 kliendid tariifiga 1.1 alus(t)e lahkumisel sadamast; 
 
1.5.2 kuutasuga lepingulised kliendid tariifiga 1.2 vastavalt esitatud arvele kord kuus. 
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2. KAITASU VÄIKELAEVADELE 
 

Kaitasu väikelaevadele tagab kliendi väikelaeva(de) seismise kai ääres või poil  
sadamakapteni/sadama korrapidaja määratud kohas, aluse elektrienergia ja mageveega 
varustamise, tualeti ja dušši kasutamise võimaluse, pilsivee ja olmejäätmete vastuvõtu, 
traadita (WiFi) võrguühenduse, kliendi ööpäevaringse sissepääsu valvatavale 
sadamaalale, parkimisvõimaluse kliendi sõiduki(te)le valvataval sadamaalal.  
Kaitasu arvestamise aluseks on väikelaeva mõõtkirjas/registreeerimistunnistusel 
märgitud üldpikkus (LoA). 

 
2.1. Kaitasu tariif (külalisalused) 
 
 Väikelaevad: 
 
2.1.1 pikkusega     kuni 12,00 m (kuni 40 jalga)     20,00 € / 24 h 
 
2.1.2 pikkusega   12,01-18,00 m (40-60 jalga)     35,00 € / 24 h 
 
2.1.3 pikkuse ga -  18,01-24,00 m (60-80 jalga)     50,00 € / 24 h 
  
 Hinnad sisaldavad käibemaksu. 
   
2.2. Kaitasu tariif (kuutasuga lepingulised kliendid) 
 
 Väikelaevad: 
 
2.2.1-1 pikkusega       kuni 9,00 m (kuni 30 jalga)   150,00 € /   1 kalendrikuu 
2.2.1-6         600,00 € /   6 kalendrikuud 
2.2.3.12      1200,00 € / 12 kalendrikuud 
 
2.2.2-1 pikkusega     9,01-12,00 m (30-40 jalga)    300,00 € /   1 kalendrikuu 
2.2.2-6                        1200,00 € /   6 kalendrikuud 
2.2.2-12                      2400,00 € / 12 kalendrikuud 
 
2.2.3-1 pikkusega   12,01-15,00 m (40-50 jalga)   450,00 € /   1 kalendrikuu 
2.2.3-6                     1600,00 € /   6 kalendrikuud 
2.2.3-12                      3100,00 € / 12 kalendrikuud 
 
2.2.4-1 pikkusega   15,01-18,00 m (50-60 jalga)   600,00 € /   1 kalendrikuu 
2.2.4-6                     2100,00 € /   6 kalendrikuud 
2.2.4-12                    4000,00 € / 12 kalendrikuud 
 
2.2.5-1 pikkusega   18,01-24,00 m (60-80 jalga)   850,00 € /   1 kalendrikuu 
2.2.5-6                    3200,00 € /   6 kalendrikuud 
2.2.5-12                     6000,00 € / 12 kalendrikuud 
  
 Hinnad sisaldavad käibemaksu. 
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2.3. Kaitasu soodustused 
 

Soodustuse määra otsustab sadama pidaja.  
Kaitasu määramisel tehakse soodustusi: 
 

2.3.1 Ajaloolistele/klassikalistele väikelaevadele (ajaloolise/klassikalise väikelaevana 
käsitletakse alust, mis on valmistatud enne 1970. aastat ning millel ei ole tehtud olulisi 
ümberehitusi ning on säilitatud ehitusaegsed materjalid või sellise aluse koopia, mille 
ehitamisel on kasutatud originaaliga sarnaseid ehitusmaterjale (puit, raud, teras). Aluse 
kvalifitseerumise ajalooliseks väikelaevaks otsustab sadama pidaja):  
soodustus kuni 50 % 

 
2.4. Kaitasu tasumine 
 

Kaitasu (teenuse osutamise lepingus kokkulepitud teenus(t)e tarbimise eest) tasuvad: 
 

2.4.1 kliendid tariifiga 2.1 alus(t)e lahkumisel sadamast; 
 

2.4.2 kuutasuga lepingulised kliendid (lepingud tähtajaga kuni kuus kalendrikuud) tariifiga 
2.2 vastavalt lepingule ja esitatud arvele lepingu sõlmimisel; 

 
2.4.3 kuutasuga lepingulised kliendid (lepingud tähtajaga kaksteist kalendrikuud) tariifiga 

2.2 vastavalt lepingule ja esitatud arvele kord kuus. 
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3. HOIUSTAMINE 
 

Kaitasu aluste ja treilerite/kiilplokkide hoiustamisel kail/sadamaalal tagab kliendi 
(väike)laeva(de) seismise kail sadamakapteni/sadama korrapidaja määratud kohas, 
aluse hoolduseks elektrienergia ja magevee kasutamise võimaluse, pilsivee ja 
olmejäätmete vastuvõtu, kliendi ööpäevaringse sissepääsu valvatavale sadama-alale.  
Kaitasu aluste hoiustamisel kail/sadamaalal arvestamise aluseks on (väike)laeva 
mõõtkirjas/registreeerimistunnistusel märgitud gabariitmõõdud (LxB), millele 
lisatakse 1,00 m. 
Kaitasu treilerite/kiilplokkide hoiustamisel kail/sadamaalal arvestamise aluseks on 
nende gabariitmõõdud (LxB). 

 
3.1. Kaitasu tariif aluste hoiustamisel kail 
 

Kaitasu aluste ja treilerite/kiilplokkide hoiustamisel kail/sadamaalal on 2,00 € / 1,00 
ruutmeeter / 1 kalendrikuu. 
Hind sisaldavad käibemaksu. 

 
3.2. Kaitasu aluste hoiustamisel kail tasumine 
 

Kaitasu (teenuse osutamise lepingus kokkulepitud teenus(t)e tarbimise eest) tasuvad: 
 

3.2.1 kliendid alus(t)e lahkumisel sadamast; 
 
3.2.2 kuutasuga lepingulised kliendid (lepingud tähtajaga kuni kuus kalendrikuud) vastavalt 

lepingule ja esitatud arvele lepingu sõlmimisel; 
 
3.2.3 kuutasuga lepingulised kliendid (lepingud tähtajaga kaksteist kalendrikuud) vastavalt 

lepingule ja esitatud arvele kord kuus. 
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4.  ELEKTRIENERGIA TASU 
 

Elektrenergia tarbimine fikseeritakse kliendi kahetariifse arvestiga. Kui kliendil 
puudub kahetariifne arvesti, rakendatakse tarbimise arvestamisel põhitariifi. 

 
4.1. Elektrienergia tariifid 
 
4.1.1 Põhitariif (päevatariif)    0,20 € / kWh 
 
 Põhitariif kehtib esmaspäevast reedeni:   
 suveaja kehtimisel kell 08.00-24.00  
 talveaja kehtimisel kell 07.00-23.00 
 
4.1.2 Soodustariif (öötariif)     0,15 € / kWh 
 

Soodustariif kehtib esmaspäevast reedeni:  
suveaja kehtimisel kell 24.00-08.00  
talveaja kehtimisel kell 23.00-07.00  
ning laupäeval ja pühapäeval ööpäevaringselt 
 

 Hinnad sisaldavad käibemaksu. 
 
4.2. Elektrienergia tarbimise eest tasumine 
 

Elektrienergia tarbimise eest tasuvad: 
 

4.2.1 kliendid alus(t)e lahkumisel sadamast; 
 
4.2.2 kuutasuga lepingulised kliendid vastavalt esitatud arvele kord kuus. 
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5.         MAGEVEE TASU 

 
5.1. Magevee tariif 
 

Magevee tariif     5,00 € / 1000 liitrit 
 
Hind sisaldab käibemaksu. 
 

5.2. Magevee tarbimise eest tasumine 
 

Magevee tarbimise eest tasuvad: 
 

5.2.1 kliendid alus(t)e lahkumisel sadamast; 
 
5.2.2 kuutasuga lepingulised kliendid vastavalt esitatud arvele kord kuus. 
 
 
 


