
SIHTASUTUS EESTI MEREMUUSEUM

LENNUSADAMA JAHISADAMA TEENUSTE HINNAKIRI

1. Kaitasud lepingulistele klientidele navigatsioonihooajal 01.05 - 31.10 Hooajatasu EUR 

1.1 klassikaline puujaht (Folk, Hai) 650

1.2 alus pikkusega kuni 7,0 m 750

1.3 alus pikkusvahemikus 7,01 m - 9,0 m 950

1.4 alus pikkusvahemikus 9,01 m - 11,0 m 1350

1.5 alus pikkusvahemikus 11,01 m - 13,0 m 1800

1.6 alus pikkusvahemikus 13,01 m - 15,0 m 2200

1.7 alus pikkusvahemikus 15,01 m - 18,0 m 2800

1.8 alus pikkusvahemikus 18,01 m - 24,0 m 3600

1.9 alus pikkusvahemikus 24,01 m - 30,0 m 4200

1.10 staapelplatsi kasutus navigatsioonihooajal 1 m²/ kuus¹ (min kogus 6m²) 4

1.11 staapelplatsi kasutus navigatsioonihooaja välisel ajal 1 m²/kuus ¹(min kogus 6m²) 3

1.12 alus 30,01 m ja üle vastavalt kokkuleppele 

1.13 kaikoha kasutus navigatsioonihooaja välisel ajal vastavalt kokkuleppele

2. Kaitasud lepinguta külalisklientidele Ööpäevatasu EUR

2.1 alus pikkusega kuni 13,0 m 25

2.2 alus pikkusvahemikus 13,01 m - 18,0 m 35

2.3 alus pikkusega 18,01 m - 24,0m 55

2.4 alus pikkusega 24,01 ja üle 85

3. Lisateenused Tasu

3.1 Elektri, magevee, WC ja duši kasutamine on arvestatud kaitasu hulka² -

 Navigatsioonihooajal:  2 

Navigatsioonihooaja välisel 

ajal: 4EUR/24h

3.3 Sadamakorraldatud kraana tõsted 35 EUR/alus

3.4 Elektrienergia hind tarbimise fikseerimisel elektriarvestiga 0,17 EUR/kWh

3.5 Survepesumasina rent 10 EUR/h

3.6 Sadamahoone rent (saun ja sadamahoone teise korruse terrass) 45 EUR/h

3.7 Sauna rent (maksimaalselt 6 inimest, mere ja linna vaatega) 25 EUR/h

Kapteniga: 150€/h

Ilma kaptenita: Hind 

4 Soodustused Ulatus

4.1 Soodustus teadus- ja õppeasutustele kuni 50%

4.2 Soodustus ajaloolistele laevadele (pikkusega 12,01 m  ja üle) kuni 25%

4.3

Soodustus sadama lepinguliste klientide alustele 24,01 m ja üle, juhul, kui leping on sõlmitud 

kestusega 12 ja enam kalendrikuud 25%

5. Kaitasust vabastused

5.1 Sõjalise ja rahvusvahelise koostöö programmides osalevad laevad

5.2 Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (Veeteede Ameti) 

haldusala laevad

5.3 Laevad, mis on tulnud sadamasse üksnes haigete, laevaõnnetuses kannatanute või surnute 

maaletoomiseks juhul, kui nende seisuaeg sadamas ei ületa 12 h

5.4 Sadama ehituse või rekonstrueerimise käigus kasutatavad laevad

¹ Staapelplatsi kasutamise tasu arvutuse aluseks on aluse gabariitmõõdud (LxB). 

¹ Treilerite /kiilplokkide hoiustamise tasu arvutamise aluseks on nende gabariitmõõdud (LxB).

² Elektrienergia ei ole arvestatud kaitasu hulka navigatsioonihooaja välisel ajal

Samaaegselt rakendatakse vaid ühte soodustust.

Aluse pikkuse arvutuse aluseks on mõõdukirja LOA.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2

Kui elektrienergiat tarbitakse enamaks kui akude laadimine, on sadamapidajal õigus küsida 

lisatasu. Elektritasu arvestus kaldakaabli seinaühenduse alusel (kui kaabel ühendatud, siis päev 

arvestatud) 

3.8 Sadamakaatri rent (Maksimaalselt 8 inimest, kütus ei kuulu hinna sisse)


