


Sisevetel 
liiklemise 
meelespea

VÄIKELAEVAJUHI VASTUTUS

Austa kaasliiklejaid ja väldi ohtlikke 
manöövreid!

Ära jää ankrusse keset jõge ega 
vastassuunavööndis!

Kurvilisel ja käänulisel jõel ole eriti ettevaatlik 
nii liigeldes kui ka ankrus olles.

Sadamas ja ujumiskohtade läheduses sõida 
aeglaselt.

Kitsustes anna teed. 

Hoia keskkonda – prügi pane sadamas 
prügikasti ja vette ära viska mitte midagi!

Seila kaine peaga! Ka väga väike kogus 
alkoholi mõjutab Sinu tähelepanu ja 
juhtimisoskust.

Väikelaevajuht vastutab laeva ohutu kasutamise 
eest ja pardal viibija on kohustatud täitma 
väikelaevajuhi korraldusi.

Väikelaevaga sõites ei tohi seada ohtu laevas 
viibijaid ja kaasliiklejaid ega kahjustada 
ümbritsevat keskkonda ning tekitada reostust.

Väikelaevajuht peab tagama väikelaeva tehnilise 
korrasoleku, pääste-, ohutus- ja muu nõutava 
varustuse olemasolu ja kasutusvalmiduse ning 
väikelaeva ohutu liiklemise.

Veeteel liigeldes peavad sul olema asjakohased 
teadmised ja oskused ka siis, kui Sinu veesõidukil 
on 30 hj või väiksem mootor ja väikelaevajuhi 
tunnistus ei ole nõutav!

Päästevest täidab oma eesmärki vaid siis, kui 
see on nõuetekohaselt toodetud, CE-märgisega, 
õige suurusega ja korralikult kinnitatuna seljas.

KANNA ALATI PÄÄSTEVESTI 
JA NÄITA EESKUJU!

HEAD TAVAD VEE PEAL JA 
SADAMAS



Laevatatavatel sisevetel sõitmiseks peab 
väikelaev olema registreeritud.

UJUVVAHENDID VÕIVAD LÄHENEDA 
VÄLISPIIRILE JÄRGMISELT:

Peipsi järvel kuni 200 meetri kaugusele; Narva 
veehoidlal, Lämmijärvel ja Pihkva järvel kuni 
50 meetri kaugusele.

Üle 25 kW mootori võimsusega / üle 25 m2 
purjepinnaga väikelaeva juhtimiseks on nõutav 
tõendatud juhtimisõigus.

Kui väikelaeva juhil on kaasas isikut tõendav 
dokument, ei ole Eestis registreeritud väikelaeva 
registreerimistunnistuse kaasaskandmine
kohustuslik, kui väikelaeva juht on kantud 
liiklusregistrisse omanikuna, vastutava 
kasutajana või kasutajana või kui omanik, 
vastutav kasutaja või kasutaja viibib väikelaeval.

D- ja C-kategooria väikelaeval nõutav varustus: 
päästevestid (ka ujuvusvahend 50 N), ankur 
ankruotsaga, aerud või mõla, kompass, pilsipump 
või hauskar, udupasun või vile, jäätmekogumis-
vahendid, 2 kg kehtiva kontrolliga tulekustuti (kui 
kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid 
vedelikke või gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 
25 kW võimsusega päramootorit), navigatsiooni-
tuled.

SISEVETEL LIIKLEMISE 
MEELESPEA

SISEVETEL SÕITES OLE KURSIS 
LAEVATATAVATEL SISEVETEL 
LIIKLEMISE KORRAGA:

MÕNED EESTI SISEVETEL OLEVAD 
MÄRGID:

VARUSTUSE 
NIMEKIRI

Veendu oma veesõiduki tehnilises korrasolekus.
Kahtluse korral konsulteeri kindlasti spetsialistiga.

või
A.9 
LAINETUSE  TEKITAMINE 
KEELATUD

KARDINAALMÄRGIDLATERAALMÄRGID

B.6 
KIIRUSE PIIRANG (km/t)

A-lipp 
heisatakse enimnähtavas kohas ja 
näitab, et laevalt või väikelaevalt on 
sukeldunud tuuker (akvalangist) ja/või 
teostatakse veealuseid töid.

Kui plaanid sõita piiriveekogul (Narva jõgi, Narva 
veehoidla, Peipsi, Pihkva ja Lämmijärv), siis ole 
kursis piirirežiimi eeskirjaga. 

Lainete tekitamise keelu 
märgi mõjuala Tartus 
Rebase tänava paadislipi juures.

Piirirežiimi ala tooder.
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