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NARVA-JÕESUU SADAMA PIIRIPUNKTI TÖÖKORRALDUSE EESKIRI
I ÜLDSÄTTED
Piiripunkti töökorralduse eeskirja kehtestamise aluseks on Euroopa Liidu Schengeni kataloog,
mis käsitleb välispiiride kontrolli, tagasisaatmist ja tagasivõtmist, Riigipiiri seadus, Vabariigi
Valitsuse 25.06.2002 määrus nr 205 „Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid“,
Vabariigi Valitsuse 10.07. 1995 määrus nr 259 „Piiripunktide töökorralduse täiustamine“,
17.09.1997 määrusele nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine“, ja 19.05.2004 määrusele nr 194
„Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse
vetesse sisenemise ja neist väljumise kord“
1.1 Ida prefektuuri piirivalvebüroo Narva-Jõesuu sadama
piiripunkti töökorralduse eeskiri
määratleb piirikontrolli teostamise üldise korra riiklike järelevalveorganite poolt piiripunkti
territooriumil.
1.2 Narva-Jõesuu sadama piiripunkti töökorralduse eeskiri ei käsitle piiripunkti vastutusalas
kontrolli teostavate ametkondade ja muid tööülesandeid täitvate struktuuriüksuste sisemist
töökorraldust.
1.3 Narva-Jõesuu sadama piiripunkti töökorralduse eeskirja täitmisel tekkinud lahkarvamused
lahendab Politsei- ja Piirivalveamet kokkuleppel vastava riigiameti või organisatsiooniga.
Narva-Jõesuu sadama piiripunkti töökorralduse eeskiri on kohustuslik piiripunktis kontrolli
teostavatele ametkondadele ja asutustele, samuti muid tööülesandeid täitvatele isikutele.
Politsei- ja Piirivalveameti nõudmised ja korraldused piiripunkti töökorralduse eeskirjast
kinnipidamise üle on igale isikule täitmiseks kohustuslikud.
1.4 Piiripunktis koordineerib piirikontrolli Ida prefektuuri piirivalvebüroo ja piirikontrolli
teostab Narva-Jõesuu kordon.
1.5 Piiripunktis koordineerib tollivormistust ja tollikontrolli Ida maksu- ja tollikeskuse Sillamäe
teeninduskoht.
1.6 Narva-Jõesuu sadama piiripunkt on avatud piiriületuseks väikelaevadele.
1.7 Piiripunktis toimub piirikontroll 24 h ööpäevas.
II PIIRIPUNKTI TERRITOORIUM
2.1 Narva-Jõesuu sadama piiripunkt asub Narva-Jõesuu kordoni territooriumil Suur-Lootsi 1a,
Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa.
2.2 Piiripunkt on rahvusvaheliseks liikluseks avatud Narva-Jõesuu sadama ehitiste ja
territooriumi piiratud ning tähistatud ala, kus toimub piirikontroll.
2.3 Piirikontrolliks vastavate tingimuste loomise ja nende korrasoleku, samuti režiimi sadama
territooriumil tagab Narva-Jõesuu kordon.
III VÄIKELAEVA SAABUMISTEST TEAVITAMISE KORD
3.1 Väikelaeva juht on kohustatud teavitama Ida prefektuuri piirivalvebüroo Narva-Jõesuu
kordonit:
3.1.1 välisvetest sadamasse saabumisest või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse
sisenemisest vahetult sadamasse saabudes;
3.1.2 välisvetesse suundumisest vähemalt üks tund enne väikelaeva lahkumist sadamast;
3.1.3 ootamatust saabumisest sadamasse või lahkumisest sadamast viivitamatult.

3.2 Väikelaeva juht on kohustatud vastava lasti või isiku olemasolul teavitama Ida prefektuuri
piirivalvebüroo Narva-Jõesuu kordonit, sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust,
Terviseameti Ida talituse Ida-Virumaa esindust, Põllumajandusameti taimetervise IdaVirumaa bürood, Veterinaar- ja Toiduametit.
3.3 Väikelaeva juht on kohustatud vahetult sadamasse saabudes ja enne väljasõitu sadamast
esitama Ida prefektuuri piirivalvebüroo Narva-Jõesuu kordonile väikelaeval viibivate isikute
nimekirja.
IV PIIRIKONTROLL
4.1 Piirikontroll Narva-Jõesuu sadama piiripunktis toimub kas väikelaeva pardal või piiripunktis,
vastavalt lk 4 näidatud skeemile.
4.2 Piirikontrolli ajal ei toimu liikumist väikelaeva ja kalda vahel.
4.3 Väikelaeval viibivad isikud võivad väikelaevalt lahkuda ja väikelaevale minna ainult selleks
ette nähtud kohast. Väikelaeval viibivad isikud võivad riiki saabunud väikelaevalt lahkuda
ainult pärast piirikontrolli.
4.4 Politseiametnikul on õigus riigipiiri ületamisel keelata isikute sisenemine riiki
väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses, Euroopa Liidu kodaniku seaduses ja
Schengeni piirieeskirjades sätestatud alustel ja korras.
4.5 Politsei abistab oma pädevuse piires tolli informatsiooni kogumisel ja edastamisel.
Tolliametniku puudumisel teostab laeva tollikontrolli politsei vastavalt tollieeskirjadele
tolliseaduse tähenduses ja korras. Kui politsei avastab laevast, meeskonnaliikme või reisija
või tema pagasi läbivaatusel deklareerimisele kuuluvat, kuid deklareerimata jäetud kaupa, sh
keelatud või eriluba nõudvat kaupa, teavitab sellest koheselt tolliasutust.
4.6 Erandkorras toimub viisade väljastamine Sillamäe sadama piiripunktis.
V KOHUSTUSED
5.1 Üldised kohustused:
5.1.1

Laevakontrolli toimkonnale peab olema tagatud ohutu liikumine kailt ujuvvahenditele ja
vastupidi. Piirikontrolli teostav ametnik peab veenduma ohutuses liiklemiseks laeva ja
kai vahel.
5.1.2 Narva-Jõesuu sadama piiripunkti territooriumile pääsevad ametnikud/isikud, kes omavad
kehtivat töötõendit.
5.1.3 Piiripunkti territooriumil on keelatud igasugune tegevus, millega eiratakse Politsei ja
Piirivalve seadust, Riigipiiriseadust, Tolliseadust ja Piirirežiimi eeskirja.
5.1.4 Piiriületusega seonduv piiri-, tolli-, toidu- ja veterinaarkontrolli tegevus on reguleeritud
vastavate ametkondade töö- ja ametijuhenditega.
5.1.5 Piiripunktis töötavad ametnikud on kohustatud tõkestamata kõrvaliste isikute poolt
piiripunkti territooriumil toimingute teostamist, mis ei ole seotud piiriületuse
protseduuridega.
5.1.6 Piiripunktis töötaval ametnikul on keelatud:
5.1.6.1 tarvitada piiripunkti territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid ja viibida
piiripunkti territooriumil nende mõju all või jääknähtudega;
5.1.6.2 lubada piiriületavatel isikutel tarvitada piiripunkti territooriumil alkohoolseid jooke ja
narkootilisi aineid.
5.2 Piiripunktis tööülesandeid täitvate ametnike kohustused :
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5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

Narva-Jõesuu sadama piiripunktis töötavate ametkondade esindajad on kohustatud
piiripunkti territooriumil omama kehtivat töötõendit, kandma seda nähtaval kohal ning
esitama selle kontrolliks politseiametniku nõudel.
Piiripunktis töötavate ametkondade esindajad on kohustatud tööülesannete täitmisel
kandma neile kehtestatud vormiriietust.
Isikute ja isikute gruppide viibimine piiripunktis mitte piiriületuse eesmärgil
kooskõlastatakse Narva-Jõesuu kordoni juhiga.
Kõik piiripunkti territooriumil ja sadamakaidel viibijad peavad järgima kehtestatud
ohutusnõudeid.
Piirikontrolli käigus ilmnenud väikelaeva poolt eeskirjade rikkumisest on piirikontrolli
toimkond kohustatud informeerima Narva-Jõesuu kordoni juhtkonda.

VI TULEOHUTUSNÕUDED
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Kõik töötajad on kohustatud hoidma puhtana oma töökohta. Keelatud on tõkestada
tuletõrje inventari, signalisatsiooniseadmete ja tulekustutite juurde viivaid teid ja läbikäike.
Tuletõrjeinventari kasutamine muuks otstarbeks on keelatud.
Suitsetada on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades, mis on märgistatud viitega
„Suitsetamise koht“.
Eriti tuleohtlikes kohtades (eriotstarbeliste ja kergesti süttivate kaupade ladustamiskohad)
on lahtise tule kasutamine ja suitsetamine rangelt keelatud.
Töö lõpetamisel tuleb vajadusel välja lülitada kõik elektriseadmed.
Kõik töötajad peavad teadma evakuatsiooniteid ja esmaste tulekustutusvahendite asukohti
ning oskama neid kasutada. Päästeteenistuse saab kohale kutsuda telefonil 112.

KONTAKTID:
Ida prefektuur
piirivalvebüroo
Narva-Jõesuu kordoni juhtimispunkt: 333 1570
e-post: ida.narva-joesuu-krd@list.politsei.ee
Ida Maksu- ja tollikeskus
Sillamäe teeninduskoht
Tööstuse 14, Sillamäe 40231
Telefon: 676 3618
e-post: ida@emta.ee
Koostas:
Narva-Jõesuu kordoni juht
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Narva-Jõesuu sadamas piirikontrolli toimumise skeem
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