
Ettepanek Narva jõel kulgevate veeturismi marsruutide 
väljaarendamiseks  

 
 
Käesoleva ettepaneku eesmärk on – leida partner ja/või investor, kes on huvitatud veeturismi 
arendamisel Narvas koostööst  Narva linnaga.  
 
1. Narva linna ettepanek potentsiaalsele partnerile/investorile  
 
Narva Linnavalitsus ( http://www.narva.ee ), kes on Narva sadama omanik, teeb ettepaneku 
pikaajaliseks koostööks Narva jõel kulgevate veemarsruutide opereerimise ja arendamise valdkonnas 
asjasthuvitatud organisatsioonidele/ettevõtetele, kellel on vastav laev olemas või kes soovivad seda 
soetada. Võttes arvesse Narva linna soodsat asukohta Läänemerega ühendatud veeteedel, 
pikaajaliste laevasõidutraditsioonide olemasolu ja juba olemasolevat sadama infrastruktuuri, on 
laevasõidu taastamine ja veeturismi arendamine Narva jõel loogiline ja majanduslikult põhjendatud 
samm.  
 
Veemarsruutide opereerimise majandusliku efektiivsuse arvestused näitasid, et antud tegevus on 
otstarbekas  ning finantsiliselt jätkusuutlik. Eelnevate arvestuste järgi ja linna kaasabil on laeva 
tasuvusaeg 6-8 aastat.  
 
Lisainformatsioon:  
Veeturismi marsruutide väljatöötamine Narva ja Narva-Jõesuu vahel: 
http://www.nrwr.net/investors_est.html  
 
 

1.1. Laevale esitatavad nõuded:  
Narva ja Narva-Jõesuu vahel kurseeriva, samuti avamerele väljumiseks võimelise, jõeturismi teenust 
osutava laeva tehnilised ja funktsionaalsed näitajad peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:   

1. vastavus meresõiduohutuse seadusandlusega:  
o Eesti Vabariigi Meresõiduohutuse seadus 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1027803 
o Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus «Kohalikus rannasõidus sõitvate 

reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=864424 

2. vastavus Narva jõe tingimustele ja selle infrastruktuurile  
3. vastavus brändistrateegiale ja tootekontseptsioonile*.  

Tulenevalt meresõiduohutuse seadusest ja seda reguleerivatest aktidest, peab Narva ja Narva-
Jõesuu vahel reisijatevedu teostav laev vastama D klassi laevade nõuetele. Juhul, kui laev vastab 
kõrgemale klassile (C, B, või A), on võimalik marsruuti Narva lahe suunas pikendada.  
Laeva maksimaalsed mõõtmed: pikkus – 30 meetrit, laius – 6 meetrit ja süvis 2,0 meetrit.  
Lisaks transporditeenusele on oluline laeva pardal pakutavate lisateenuste spekter, mis annab 
külastajatele võimaluse saada jõeturismitootest tervikliku mulje. Siia kuuluvad tingimused 
toitlustamise organiseerimiseks, laeva pardal temaatiliste ekskursioonide ja 
meelelahutusprogrammide korraldamiseks.    
 
 

1.1.1.  Tavaliselt linnasisestel reisidel kasutatavate mootorlaevade iseloomustus  
 
Kinnise salongi ja lahtise (kinnise) ülemise tekiga kahetekilised mootorlaevad. Avar salong on 
sisustatud baariletiga. Laudu ja toole saab paigutada vastavalt tellija soovile. Salongi ninaosas on 
väike lava,  mille ümber on pehmed diivanid. Ülemisele klaasitud tekile on paigutatud lauad ja toolid.    
Reisijatemahutavus on kuni 150 inimest. 
                                                 
*
 Vastavus antud kriteeriumile on soovitav, kuid see ei ole kohustuslik  



 
1.2. Finantseerimisvõimalused  

Isikud, kes on huvitatud piki Narva jõge kulgevate veemarsruutide arendamisest ja opereerimisest, 
võivad saada toetust Eesti riiklikest fondidest, samuti turismi arengut toetavatest rahvusvahelistest 
programmidest.  
 
- Programmid ja fondid eraettevõtjate jaoks  
Eraettevõte võib saada 1 500 000 kuni 5 000 000 krooni laeva soetamiseks turismitoodete 
arendamise toetamise programmist tingimusel, et soetatud alus soodustab traditsioonilise turismi 
arengut.  
Lisainformatsioon: http://www.eas.ee/?id=2039. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 50% 
projekti üldsummast.  
 
Ning samuti 300 000 kuni 1 500 000 krooni turunduskampaania korraldamiseks turismimarsruutide 
reklaamimiseks EAS-i programmist turismi arendamiseks ette nähtud turundusürituste 
korraldamiseks. 
Lisainformatsioon: http://www.eas.ee/?id=4162 
  
- Programmid ja fondid mittetulundussektori jaoks  
Mittetulundusühing võib saada 500 000 kuni 1 500 000 krooni turismimarsruutide reklaamikampaania 
läbiviimiseks EAS-i programmist turismi arendamiseks ette nähtud turundusürituste korraldamiseks.  
Lisainformatsioon: http://www.eas.ee/?id=4163 
 
Rahvusvahelisest koostööprogrammist  Interreg IVA võib mittetulundussektor saada finantseeringu 
turismitoodete arendamiseks koos partneritega Eestist, Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist ja 
Leedust.  
Lisainformatsioon: http://www.centralbaltic.eu/ 
 
 
 
2. Teostatud ettevalmistustöö jõemarsruutide käivitamisel  
 
 

2.1. Teostatud on veeturismi marsruutide tehnilis-majanduslik põhjendus  

Narva linn töötab viimastel aastatel aktiivselt Narva jõel laevaliikluse taastamise suunas. Narva 
Linnavalitsuse poolt töötati välja rahvusvaheline projekt «Narva River Water Routes», mille 
eesmärgiks oli ohutute ja köitvate marsruutide väljaarendamine piki Narva jõe mõlemat kallast, nii 
Eesti kui ka Vene poolelt. Projekti raames viidi läbi nii ökoloogilised kui ka navigatsioonialased 
uuringud, parandati sadamate infrastruktuuri, tänu millele suurenes veeturismi köitvus. Projekt 
realiseeriti edukalt, rida uurimistöid, kaasaarvatud tehnilised ja majanduslikud analüüsid veeturismi 
marsruutide väljaarendamise kohta, on teostatud. 

Kokku pakuti Eesti poolelt välja viis marsruuti: 

 
Veemarsruutide operaator võib kasutada juba olemasolevaid väljaarendatud marsruute, mis 
sisaldavad tarbijaile mõeldud teenuste pakette. Kuid olemasolevate valmismarsruutide kasutamine ei 
ole Narva veemarsruutide operaatori jaoks kohustuslik tingimus. Firma, mis on valmis veemarsruutide 
teenust pakkuma, võib veeturistide jaoks juurutada oma ideid ja teenuseid.  

 

2.2. Narva sadama infrastruktuuri arendamine  

 



 
Narva sadam koosneb kahest osast. 
Esimene osa on Narva jõesadam 
Narva jõel, teine sadama osa – see 
on paadisadam Kulgul. 
Narva jõesadam asub Narva jõe 
kaldal linna ajaloolises osas Victoria 
bastioni juures (joonisel kujutatud 
punasega).  
 
Olemasoleva sadama 
põhifunktsioonid: 

1. Külalissadam väikelaevade 
vastuvõtmiseks  

2. Narva spordikooli ‘’Energia’’ 
sõudebaas  

3. Narva Noorte Meremeeste 
Klubi (NMK) baas 

 
Sadama territooriumi üldpindala on 
25 440 m2. Sadama akvatooriumi 
üldpindala on 23 025 m2. Sadama 
koordinaadid on: 59º22,950’ N; 
28º12,4’E. Sadamasse sisenemine 
toimub mere- või jõekanali kaudu. 
Juurdepääsukanali kogupikkus on 
15,5 km, laius 30-50 m, sügavus 
3,0-4,5 m. Vajadust jäälõhkuja, 

puksiiri, lootsi järele – ei ole. Laevasõiduhooaja algus – mai, lõpp – oktoober. Maksimaalne sügavus 
sadamas – 2,2 m.  
 
Andmed olemasolevate kaide kohta:  

• Arv – 4  
• Kogupikkus – 126 m  
• Sildumiskohtade arv – 10 
• Vastuvõetavate laevad maksimaalsed mõõtmed:  

o Pikkus – 38 m; Laius – 15 m; Süvis – 2,0 m 
 
Kaide põhinäitajad on esitatud Tabelis 1 ja Tabelis 2.  

Tabel 1 

Kai №  Kai tüüp  
Kai pikkus 
(m) 

Kai otstarve  
Sügavus 
kai juures 
(m) 

Kasutusvõimalused 

№ 1 Statsionaarne 30 Reisijate kai  2,0 Saab kasutada 
marsruutide 
operaatori laeva 
seisukohana  

№ 2 Statsionaarne 48 Sportlaevade 
kai 

1,5 On sõudebaasi 
kasutuses  

№ 3 Ujuvkai  15*2,5 Kaatrid ja jahid 1,5 On NMK kasutuses  
№ 4 Ujuvkai  33*2,0 Kaatrid ja jahid 2,0 Turistid saavad 

kasutada jahtide ja 
kaatrite sildumis- ja 
seisukohana.  

 



Tabel 2 

Kai №  
 

Kai katte tüüp  
Maksimaalne koormus 
kaile (t/m²) 

Andmed kai 
ehitamise/rekonstrueerimise aja 
kohta  

№ 1 Betoon 5,0 Rekonstrueerimine 1997-98 a. 
№ 2 Asfalt 3,0 Rekonstrueerimine 2002-03 a. 
№ 3 Puitkate  0,1 Remont 2002. a. 
№ 4 Puitkate  0,1 Ehitamine 1999. a.  

 
Kaldapealne territoorium laiusega 40 kuni 50 m on osaliselt 
asfaltkattega. Kalda kõrgus on 2,5 kuni 3,0 meetrit.  On 
olemas kaldtee väikelaevade väljatõstmiseks. Kallast ja linna 
tänavavõrku ühendab Jõe tänav. 
 Turismimarsruutide operaatori laeva sildumiskohaks 
pakutakse statsionaarset kaid № 1.  
 
 
 
 
 
 
Viimastel aastatel on loodud väikelaevadega saabuvate 
turistide teenindamiseks vajalik infrastruktuur. Hoones 
aadressil Jõe 3 on eraldatud pinnad baari, sauna/duši, 
pesumasinate paigutamiseks, puhketoa ja sanitaarsõlmede 
jaoks. Hoone ette on paigutatud suvekohvik. Paigaldatud on 
WI-FI süsteem, on olemas apteek, päästerõngad ja 
naftareostuse likvideerimise vahendid. Samuti on sadamas 
videovalve, spetsiaalselt sisustatud grillimiskohad, infostend 
ja konteinerid eriliigiliste jäätmete jaoks.    
 
Lisaks sellele on lähiajal kavas Narva külalissadama 
infrastruktuuri edasine korrastamine kokku ligi 23 milj krooni 

eest, mis sisaldab: 
- 6-kohalise lisapontooni paigaldamist. Vastavalt külalissadamale esitatavate nõudmistega 
varustatakse sildumiskohad elektri ja veega.   
- jahtide veest tõstmise ja vettelaskmise tõstuki paigaldamist  
- kaldtee rekonstrueerimist  
- treilerhaagise soetamist väikelaevade maismaatranspordiks  
- juurdesõidutee ehitamist Narva sadama territooriumile (sadamahoonete ja raveliini vahele).  
- sadama vahetus läheduses oleva raveliini seinte kindlustamist  
 
Kogu sadama territooriumi opereerimist teostab munitsipaalsihtasutus SA Narva Sadam.  
Kontaktisik: 
Sergei Nikitin  
E-post: starinar@hot.ee 
 
Kontaktisik Narva Linnavalitsuses: 
Tatjana Rušeljuk  
E-post: tatjana.rusheljuk@narva.ee 
 
Kui Te olete käesolevast ettepanekust huvitatud, siis palume Teil täita 
juurdelisatud ankeet ja saata see 2 nädala jooksul kättesaamise hetkest alates 
adressaadile: 
 



 
Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet  
Peetri 3-5, 20308 Narva 
Eesti 
 
Elektronposti aadress: 
anne.veevo@narva.ee 
projektid@narva.ee 
 
Lisainformatsioon: 
Anne Veevo 
Tel: +3723599080 
Faks: +3723599042 


