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SADAMATASUD (KEHTIVAD ALATES 1. JAANUARIST 2020. A)

1. ÜLDSÄTTED
1.1 AS Miiduranna Sadam (edaspidi Sadam) poolt võetavad laevadele osutatavate teenuste tasud
(edaspidi sadamatasud) ja nende muudatused kehtestab AS Miiduranna Sadam. Sadamatasude
muudatustest teavitab Sadam laevandusettevõtjaid või laevaagente vähemalt üks kuu enne
muudatuste jõustumise kuupäeva.
1.2 Sadamatasudeks on:
1.2.1 tonnaažitasu;
1.2.2 sildumistasu;
1.2.3 jäätmetasu;
1.2.4 kalalaevade kaitasu;
1.2.5 väikelaevade kaitasu: paadid, jahid, kaatrid (Lisa).
1.3 Eraldatud ballastitankidega tankerite sadamatasude arvutuse aluseks võetakse laeva vähendatud
kogumahutavus (RGT). Arvestuse teostamiseks peab agent enne laeva sadamast lahkumist
esitama Sadamale laeva rahvusvahelise mõõdukirja (International Tonnage Certificate), milles on
märgitud laeva vähendatud GT.

2. SADAMATASUD
2.1 Tonnaažitasu
Tonnaažitasu võetakse laeva kogumahutavuse (GT) järgi laeva iga külastuse eest eraldi vastavalt
alljärgnevatele määradele.

Laevatüüp

Tonnaažitasu

Tankerid

1,95 € GT ühikult

Muud laevad

0,90 € GT ühikult
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2.2 Sildumistasu
Sildumistasu võetakse iga sildumisoperatsiooni eest, st eraldi laeva sadamasse sissesõidul ja laeva
sadamast väljumisel. Sildumistasu võetakse laeva kogumahutavuse (GT) järgi vastavalt alljärgnevatele
määradele.

GT vahemik (tankerid ja kuivlastilaevad)

Sildumistasu

1 – 2000

130 €

2001 – 6000

210 €

6001 – 20 000

270 €

20 001 – 50 000

350

€

2.3 Jäätmetasu
Jäätmetasu võetakse laeva kogumahutavuse (GT) järgi laeva iga külastuse eest eraldi vastavalt
tasumäärale.

Laevatüüp

Jäätmetasu

Tankerid

0,05 € GT ühikult

Kuivlastilaevad

0,05 € GT ühikult

Jäätmetasu katab laevadelt pilsivee, raskete õlijäätmete ja olmeprügi vastuvõtmise. Laeva lastijäätmete
ja tankipesuvee vastuvõtmise eest tasub laevaomanik või teda esindav laevaagent täies mahus teenust
osutanud spetsialiseeritud vastuvõtufirmale.

2.4 Kalalaevade tasu
2.4.1 Kalalaevadelt, mis peamiselt seisavad kai ääres ahtriga, arvestatakse kaitasu päeva eest, millal
laev on olnud sadamas 15,00 €.
2.4.2 Kalalaevadelt, mis oma tehniliste iseärasuste või muul põhjusel seisavad kai ääres valdavalt
poordiga, arvestatakse kaitasu iga päeva eest, millal laev on olnud sadamas 25,00 €.

2.5 Slipiremonti suunduvad laevad
Laevad, mis saabuvad sadamasse slipiremondiks, maksavad kaitasu iga päeva eest, mil laev on
sildunud sadamasse kai äärde 25,00 €.
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2.6 Väikelaevade (paadid, jahid, kaatrid) kaitasu
Reguleeritakse lisas.

3. ERITINGIMUSED
3.1 Kui laev jääb laevast sõltuvatel põhjustel kai äärde pärast lastimis-lossimisoperatsioonide
lõpetamist või laev saabub sadamasse muul põhjusel kui kaubaoperatsiooniks, võib Sadam võtta
sadamatasu 1,80 € ööpäevas laeva mõõdukirjas näidatud maksimaalse pikkuse iga meetri kohta.
Sadama nõudmisel peab laeva kapten kai viivitamatult vabastama. Kui seda ei tehta ning teine
laev kannab sellest tulenevalt kahju, peab kaid mittevabastanud laev katma kahju kõigile isikutele
vastavalt viivitusega tekitatud tegelikele kuludele.
3.2 Kohtuaresti all oleva laeva sadamatasu on 3,60 € ööpäevas laeva mõõdukirjas näidatud
maksimaalse pikkuse iga meetri kohta.
3.3 Pukseritele, lootsikaatritele, piirivalvelaevadele ja teeninduslaevadele (pilsiveed jt) kehtestatakse
tasud kokkuleppel.
3.4 Suurte gabariitidega ja raskete erikonstruktsioonidega kaupade lastimisel kehtestatakse
kõrgendatud tonnaažitasu koefitsiendiga 1,5.

4. MUUD KOHUSTUSLIKUD TASUD
4.1 Kaldavoolu kasutamise ja vee eest tasub laev vastavalt elektri- ja veevarustuse teenuste
hinnakirjale.
4.2 Juurdepääsu eest sadama taristule kauba käitlemiseks kehtestab Sadam kaubatasu sõltuvalt
kaubaliigist kuivlastidele ja naftaproduktidele. Kuivlasti kaubatasu maksab kaubaoperaator või
käitlusettevõtja, vedelkütuse kaubatasu maksab AS Milstrand kütuseterminal.
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5. LISA – VÄIKELAEVADE KAITASUD

Tasu võetakse hooajatasuna maist kuni oktoobrini või kuutasuna iga kuu eest.

Väikelaeva pikkus (m)

Kuutasu (€)

Hooajatasu (€)

kuni 6

105

525

6,01 – 8,06

125

625

8,07 – 10,04

185

920

10,05 – 12,00

300

1500

12,01 – 15,00

420

2085

15,01 – 18,00

535

2670

üle 18

735

3670

Hinnale lisandub 20% käibemaks.

Väikelaeva omanik paigaldab oma kinnituspoi ja võtab selle hooaja või lepingu lõppedes välja.
Staapelplatsil seismise hind ruutmeetri eest kuus: 2,30 €. Hinnale lisandub 20% käibemaks.
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