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1. ÜLDTINGIMUSED 

1.1. Käesolevad tariifid ja tasud kehtivad Atla sadama maa-alal ja akvatooriumil.  

1.2. Kõik sadamat külastavad laevad on kohustatud sadamakülastuse eest tasuma 

sadamatasusid vastavalt käesoleva sadama eeskirja lisa1 tariifidele.  

1.3. Sadamatasud makstakse MTÜ Lümanda Sadamad arvelduskontole Eestis kehtivas 

valuutas. 

1.4. MTÜ Lümanda Sadamad arvelduskonto rekvisiidid: 

 Swedbank AS 

 Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Eesti 

 a/a EE762200221030798899 

1.5. Arved tasutakse üldjuhul kas ettemaksena või 14 päeva jooksul, alates arve esitamise 

kuupäevast. Iga tasumisega viivitatud päeva eest on MTÜ Lümanda Sadamad õigus 

nõuda viivist 0.05% tasumata summast kuni arve täieliku tasumiseni. Arve loetakse 

tasutuks pärast raha laekumist MTÜ Lümanda Sadamad arvelduskontole. Kui arve 

suhtes on maksjal pretensioone, siis tuleb nendest teavitada MTÜ Lümanda Sadamad 

seitsme (7) kalendripäeva jooksul arve esitamise kuupäevast. Arve tasuja kannab kõik 

ülekandega seotud kulud. 

1.6. Tariifides toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.  

1.7. Sadama pidajal on õigus muuta sadamatasude ja sadamas pakutavate teenuste eest 

võetavate tasude suurust (v.a õigusaktidega kehtestatud tasude suurust). Tasude 

muudatustest teavitatakse kõiki sadama teenuseid kasutatavaid ettevõtjaid vähemalt 

üks kuu enne muudatuste jõustumise kuupäeva sadama kodulehel www.atlasadam.eu 

või muul viisil.  

 

2. KOHUSTUSLIKUD SADAMATASUD: 

2.1. Kaitasud 

2.2. Parkimistasud 

 

http://www.atlasadam.eu/
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3. KOHUSTUSLIKEST SADAMAMAKSUDEST ON VABASTATUD: 

3.1. Laevad, mis on tulnud sadamasse üksnes haigete, laevaõnnetuses kannatanute või 

surnute maaletoomiseks, kui nende seisuaeg sadamas ei ületa 24 tundi;  

3.2. Eesti Vabariigi laevad ja ujuvvahendid, mis kuuluvad Kaitseministeeriumile, 

Piirivalveametile, Veeteede Ametile või Keskkonnainspektsioonile, kui nad täidavad 

õigusaktidest tulenevaid kohustusi; 

3.3. sadama ehitusel ja rekonstrueerimisel kasutatavad laevad; 

 

4. ANDMETE ESITAMINE 

4.1. Kalalaev või väikelaev minnes merele ja merelt tulles, peab esitama andmed 

sadamakapteni poolt avalikku kohta pandud logiraamatusse. 

4.2. Kalalaeva või väikelaeva kapten vastutab andmete õigsuse eest. 

 

5. SADAMATASUD JA TASUMÄÄRAD  

 Päev Kuu Periood 

Kaitasud:    

Kutseline kalur 2 eurot 10 eurot 50 eurot 

 

Harrastuskalur  

slipi kasutusega 
3 eurot 10 eurot 50 eurot 

 

Ühenduspaat 

Atla – Vilsandi – Atla 
  100 eurot 

Külalisalus 

(remondiks / tormivarjuks) 
10 eurot   

 

Parkimine:    

Päevapeatus tasuta tasuta tasuta 

Ööpeatus – sõiduauto 2 eurot  2 – 5 päeva = 5 eurot 

Ööpeatus – treiler 2 eurot  2 – 5 päeva = 5 eurot 

Ööpeatus – veoauto / buss 4 eurot  2 – 5 päeva = 8 eurot 

Ööpeatus – matkaauto 8 eurot  2 – 5 päeva = 15 eurot 

    

Ujuvvahendite hoiustamine  2 eur / m
2
  

Ujuvvahendi alusraami / paaditreileri 

hoiustamine 
 6 eurot  
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5.1. Paatide veeskamine slipilt: 

 Tasuta 

 

5.2. Parkimine sadama territooriumil: 

 Kutselistel kaluritel ja harrastuskaluritel parkimine sadama territooriumil hinna 

sees. 

 Külalistel pikema perioodilise parkimise hind sadama territooriumil hinnakirja 

alusel. 

 

5.3. Sadamas pakutavad teenused (tasu kokkuleppel sadamakapteniga): 

 Elektri võimalus 

 Magevee võimalus 

 Prügi panemise võimalus 

 

5.4. Jäätmetasu: 

 Jäätmete omavolilise kaile jätmise, peitmise või vetteviskamise puhul on 

süüdlane kohustatud hüvitama tema poolt tekitatud kahju, samuti tasuma sadama 

pidaja poolt tehtud kulutused jäätmete kokkukorjamisele, äravedamisele, 

jäätmekäitlejale üleandmisele ja muud võimalikud kulud, mis võivad tekkida 

seoses nimetatud jäätmete käitlemisega.  

 

5.5. Muud tasud: 

 Elektrienergia tarbimise tasud: 

5.5..1. Laeva lülitamine kalda elektrivõrku ja elektrienergia kasutamine - vastavalt 

teenuse osutaja tariifile. 

5.5..2. Omavoliline elektrivõrgu kasutamine on keelatud. Elektrienergia 

omavolilise kasutamise tuvastamisel toimitakse vastavalt õigusaktides 

sätestatule. 

 


