
EESKIRI

DIRHAMI SADAM



Sadama nimi:

1. Sadama üldandmed:

DIRHAMI SADAM
Sadama kood: EE DIR

Kuupäev: 10.09.2013
Eeskiri nr: 5-6-5/154

Sadama ülesanne: Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Koduleht: www.portdirham.ee
e-post: info@portdirham.ee
Telefon: +372 4797221

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:

Ärinimi/perekonnanimi:
Registrikood/isikukood:

MELLSON GRUPP OÜ
10790187

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:

Sadama aadress:
Sadama kaldajoone punkt:
Laius:
Pikkus:
Akvatooriumi pindala:
Maa-ala pindala:

Lääne maakond, Dirhami k, Noarootsi v 91202

0.0
23°30'03.05''E
59°12'41.00''N

Sadama tehnilised andmed:

-
Kai nr. Pikkus (m) Sügavus (m) kai ääres Kasutajad
nr 4 50,0 0,8
nr 1 26,0 3,1
nr 2 108,0 3,3
kai 5 ääres
nr 3 57,0 4,3
nr 5 90,0 0,8

Veesõidukite gabariidipiirangud:

Veesoiduki suurim pikkus:
Veesõiduki suurim laius:
Veesõiduki suurim süvis:
Veesõiduki kogumahutavus:

90.0
12.0
3.7
500 kuni 7500 (välja arvatud)

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:

-

Sadama tööaeg:

-

Sadama navigatsioonihooaeg:

Navigatsiooni perioodi algus:
Navigatsiooni perioodi lõpp: 31. detsember

1. jaanuar



Kohaliku aja erinevus UTC–st:

Kohaliku aja erinevus UTC–st: +2

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:

sadamateenuseid osatuab ainult Mellson Grupp OÜ

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast
lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:

-

Sisenemise- ja väljumise loa andmine:

Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:

-

-

Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli-
ja piirivalverežiimile:

-

eiVabatsooni rakendamine:
Piiripunkt:
Riikliku järelevalve
kontaktandmed sadamas:

-

Järelevalveasutuste kohalolek: ei
Tollikontrolli olemasolu
sadamas:

jah

Veterinaarkontrolli olemasolu
sadamas:

jah

Taimekaitsekontrolli olemasolu
sadamas:

jah

Laevakontrolli olemasolu
sadamas:

jah

Piiripunkt:

Piiripunkt: Piirikontroll väljakutsel
Piirikontrolli rakendatakse:
Töö aeg: -
Kontaktandmed: Tuksi kordon

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:

-

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja
sadamast väljumisel:

-

Raadioside töökanalid:
Kutsung: -

puuduvad

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud



tingimused):

-

Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde
teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja
parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):

-

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):

-

Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:

-

Sildumine:

-

Pukseerimine:

-

Liiklus jääoludes:

-

Erinõuded:

-

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning
nende osutamise korraldus

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:

Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamineTeenuse liik:
turistide vedu väikelaevdega ettetellimisel mai kuni oktooberTeenuse kirjeldus:

Mart Vahtel juhatuse liige
www.portdirham.ee
info@portdirham.ee
+372 479 7221
+372 479 7221
Kannikese 5, Tallinn, 10613
10790187
MELLSON GRUPP OÜ

Aadress:

Eesnimi:

e-post:
Faks:
Telefon:

Kontaktisik:
Koduleht:

Registrikood/isikukood:

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Veesõiduki lastimine ja lossimineTeenuse liik:
Teenuse kirjeldus:

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:



Mart Vahtel juhatuse liige
www.portdirham.ee
info@portdirham.ee
+372 479 7221
+372 479 7221
Kannikese 5, Tallinn, 10613
10790187
MELLSON GRUPP OÜ

Aadress:

Eesnimi:

e-post:
Faks:
Telefon:

Kontaktisik:
Koduleht:

Registrikood/isikukood:

Veesõiduki sildumise võimaldamineTeenuse liik:
Teenuse kirjeldus:

Mart Vahtel juhatuse liige
www.portdirham.ee
info@portdirham.ee
+372 479 7221
+372 479 7221
Kannikese 5, Tallinn, 10613
10790187
MELLSON GRUPP OÜ

Aadress:

Eesnimi:

e-post:
Faks:
Telefon:

Kontaktisik:
Koduleht:

Registrikood/isikukood:

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Stividoritööd:

eiStividoritööde võimalus:

Veega varustamine:

Joogiveega varustamise jah
Kogus: 0.0 m³

ei
ei

Lastijaatmete vastuvõtt:

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:

Laevaheitmete vastuvõtt:

Olmeprahi vastuvõtu võimalus: jah
0.0 tOlmeprahi vastuvõtu kogus:

Pilsivee vastuvõtu võimalus:

Heitvete vastuvõtu kogus:

jah
0.0 m³

Heitvete vastuvõtu võimalus:
Pilsivee vastuvõtu kogus:

0.0 m³
jah

jahMuude saasteainete vastuvõtu
võimalus:

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

-

0.0 t
Kütusega varustamise

Kütuse ja määrdeainetega varustamine:

jah
Kütusega varustamise kogus:

Tuukritööd:

Tuukritööde võimalus: ei



Remondi- ja värvimistööd:

Remondi- ja värvimistööde
võimalus:

ei

Teostatava remondi liik:
Müra ja prahti tekitavate tööde
tegemise võimalus:

ei

Keevitustööde lahtise tulega
tegemise võimalus:

ei

Pardataguste tööde tegemise
võimalus:

ei

Peamasina remondi võimalus: ei

Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:

Laeva ühendamise võimalus
sidesüsteemidega:

ei

Laeva ühendamise võimalus
energiasüsteemidega:

ei

Muud sadama poolt osutatavad teenused:

DuššTeenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus: sadamahoones

TelefonTeenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus: sadamahoones

KütusTeenuse liik:
Teenuse nimetus:
Teenuse kirjeldus: autotranspordilt

Raudteede iseloomustus

puudub

Maismaateede iseloomustus

sadamasse tuleb asfaltkattega tee

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

-

Tualettide arv

Tualettide arv 0

Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Reisijate laevalemineku ja
mahamineku korraldamine:

ei

Piletimüük: ei
-Reisija ohutusnõuded:
-Teenused reisijatele:

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas



eiMeditsiinipunkti olemasolu:
-Kontaktinfo:

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus

Tuleohutusnõuded sadamas
seisvatel laevadel:

Sadamas tuletõrjeüksus puudub. Piirkonna tuletõrjeüksus on
Nõva tugikomando.

Tuleohutusvahendite liik: tulekustuti
1Tuleohutusvahendite arv:

Vahendite paiknemine: -
www.portdirham.eeViide reostustõrjeplaanile:

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse
väljakutsumise kord
Valveteenuse korraldaja nimi: -
Äriregistri kood: -

-Kontaktandmed:
Valverežiimi kirjeldus: -

-Politsei:
Päästeteenistus: -


