
1 (6) 

 

KINNITATUD 

        Politsei- ja Piirivalveameti   

        peadirektori asetäitja piirivalve alal 

             . juuli 2013. a käskkirjaga nr   
          

 

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTI 

KUNDA PIIRIPUNKT 

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 määrus nr 176 

„Piirirežiimi eeskirja kinnitamine“ ja 19.05.2004 määrus nr 194 „Laevade ja väikelaevade 

sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist 

väljumise kord“. 

1.1 Kunda piiripunkti töökorralduse eeskiri määratleb töökorralduse riiklike järelvalveasutuste 

poolt piiripunkti territooriumil. 

1.2 Piiripunkti töökorralduse eeskiri ei käsitle piiripunkti vastutusalas kontrolli teostavate 

ametkondade ja muid tööülesandeid täitvate struktuuriüksuste sisemist töökorraldust. 

1.3 Piiripunkti töökorralduse eeskirja täitmisel tekkinud lahkarvamused lahendab Politsei- ja 

Piirivalveamet kokkuleppel vastava riigiameti või organisatsiooniga. 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 

Kunda kordon. Aegadel millal sadam ei tööta (22.06 alates 20:00 kuni 25.06 kuni kella 08:00, 

23.12 alates 20:00 kuni 27.12 kuni kella 08:00 ja 31.12 alates 20:00 kuni 02.01 kuni kella 08:00) 

võib Kunda piiripunkt töötada väljakutsel. 

1.5 Piiripunktis teostavad tolliformaalsusi Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna 

ametnikud. 

1.6  Piiripunkt on avatud rahvusvaheliseks liikluseks laevadele (v.a väikelaevad). 

1.7 Piiripunktis toimub piirikontroll 24 h ööpäevas. 

II PIIRIPUNKTI TERRITOORIUM 

2.1 Kunda piiripunkt asub Kunda sadamas, mille asukoht on registreeritud Veeteede Ameti poolt 

hallatavas sadamaregistris. Kunda sadama pidaja on AS Kunda Nordic Tsement. 
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2.2 Piiripunkt on rahvusvaheliseks liikluseks avatud Kunda sadama ehitiste ja territooriumi 

piiratud ning tähistatud ala, kus toimub piiri- ja tollikontroll. Piiri- ja tollikontrollitsoon piirneb 

sadama territooriumiga. 

2.3 Kunda sadama administratsioon tähistab piiripunkti territooriumi kooskõlastatult prefektuuri ja 

tolliga. 

2.4 Isikute ja transpordivahendite liikumine ja viibimine sadamas toimub vastavalt sadama 

eeskirjale käesoleva töökorralduse eeskirja erisusi arvestades. 

2.5 Piirikontrolliks vastavate tingimuste loomise ja nende korrasoleku, samuti režiimi sadama 

territooriumil tagab sadama omanik (pidaja). 

2.6 Kunda sadama piiritletud territooriumi valvet ja läbilaskesüsteemi kontrollib ning teostab AS 

Kunda Nordic Tsement lepingulistes suhtes olev turvafirma. 

2.7 Piiripunkti ruum asub Uus-Sadama tee 2, 44109, Kunda, Lääne-Virumaa Kunda sadama 

haldushoone esimesel korrusel ja on tähistatud sellekohase viitega. 

III LAEVA SAABUMISTEST/LAHKUMISEST TEAVITAMISE KORD 

3.1 Laevaagent või laeva kapten on kohustatud laeva saabumisest/lahkumisest teavitama Ida 

prefektuuri piirivalvebüroo Kunda kordonit, Maksu- ja Tolliameti laevaliikluskeskust (edaspidi 

MTA LLK), Veeteede Ametit, Terviseametit, Põllumajandusametit, Veterinaar- ja Toiduametit 

ning sadamakaptenit: 

3.1.1 välisvetest sadamasse saabumisest vähemalt kakskümmend neli tundi enne laeva sadamasse 

saabumist või vahetult pärast väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestus on alla 

kahekümne nelja tunni; 

3.1.2 välisvetesse suundumisest vähemalt neli tundi enne laeva sadamast lahkumist; 

3.1.3 ootamatust saabumisest sadamasse või lahkumisest sadamast viivitamatult. 

3.2 Laevaagent või laeva kapten esitab vähemalt neli tundi enne laeva sadamasse saabumist 

täpsustavad andmed järgmiselt: 

3.2.1 laeva nimi ja lipuriik; 

3.2.2 laevapere liikmete arv, reisijate arv, last; 

3.2.3 millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub; 

3.2.4 nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu. 

3.3 Täiendavalt laeva saabumise/lahkumise teavitusele on laevaagendil/kaptenil MTA LLKle 

dokumentide esitamise kohustus laeva saabumisel/lahkumisel sadamasse. 
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IV PIIRIKONTROLL  

4.1 Piirikontroll Kunda sadama piiripunktis toimub ainult väljakutsetega kas laeva pardal kai ääres 

või erandkorras laeva pardal reidil. 

4.2 Viisa- ja muud täiendavad piirületuseks vajalikud menetlustoimingud teostatakse piiripunkti 

ruumides.  

4.3 Piirikontrolli ajal ei toimu liikumist laeva ja kalda vahel. 

4.4 Enne piirikontrolli võib laevale minna loots (AS Eesti Loots) ja täita ametiülesandeid laeva 

suunamiseks Kunda sadamasse/sadamast välja või ankurpaika. Lootsiga võib kaasas olla 

lootsikandidaat. 

4.5 Laevapere liikmed ja reisijad võivad laevalt lahkuda ja laevale minna ainult selleks ette nähtud 

kohast. Laevapere liikmed ja reisijad võivad riiki saabunud laevalt lahkuda ainult  pärast piiri- ja 

tollikontrolli. Lahkumine riigist väljuvalt laevalt pärast piiri- ja tollikontrolli läbimist ja enne 

väljumist territoriaalmerest on ilma politsei loata keelatud.  

4.6 Politseiametnikul on õigus riigipiiri ületamisel keelata isikute sisenemine riiki 

väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses, Euroopa Liidu kodaniku seaduses ja Schengeni 

piirieeskirjades sätestatud alustel ja korras. Vajadusel piiripunkti politseiametnik teavitab Kunda 

sadamas valvet ja läbilaskesüsteemi kontrolli teostavat turvafirmat isikutest (meremehed), kelle 

suhtes on rakendatud sisenemiskeeldu ning koostöös jälgitakse vastavate nõuete täitmist.  

4.7 Kui laeval ei ole võimalik sadamas silduda, võib laeva piiri- ja tollikontroll toimuda sisemerel 

Politsei- ja Piirivalveametiga kooskõlastatud kohas ja ajal. 

4.8 Piirikontroll Kunda sadama reidil toimub erandkorras valgel ajal ja heade ilmastikutingimuste 

korral, kui mõjuvatel põhjustel puudub võimalus laeva sildumiseks sadamas. Kirjaliku taotluse 

erandkorras piirikontrolli teostamiseks reidil esitab Kunda sadama esindaja. 

4.9  Vormistatud ja esitatud dokumentide järelvalvet teostab MTA LLK ametnik. 

4.10 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 MTA LLK-d.  

4.11 Erandkorras võib politseiametnik lubada laeva pardale neid ametnikke, kellest oleneb 

lossimis- või laadimisloa saamine ning tollidokumentide edasine vormistamine. 

V KOHUSTUSED 

5.1 Üldised kohustused: 

5.1.1 Sadama pidaja kohustused sätestab sadamaseadus. Sadamakapteni, laevakapteni ja 

laevaagendi kohustused sätestab laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning 

piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord.  Sadamapidajal on 
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kohustus avaldada töökorralduse eeskirjas nimetatud asutuste kontaktandmed sadama kodulehel 

internetis. 

5.1.2 Politseil on õigus saada sadamas, nende valdajalt piiripunkti tegevuseks vajalikud tööohutus- 

ja töötervisehoiu kohased ruumid tasuta kasutamiseks ning tähistatud ja piiratud kontrolliala ning 

kaikoha politsei laevale vastavalt riigipiiri seaduse §10 lõige 3 alusel. 

5.1.3 Laevakontrolli toimkonnale peab olema tagatud ohutu liikumine kailt ujuvvahenditele ja 

vastupidi. Laeva ja kai vahele peab olema paigaldatud trapp ja ohutusvõrk. Piiri- ja tollikontrolli 

teostav ametnik peab veenduma ohutuses liiklemiseks laeva ja kai vahel. 

5.1.4 Kunda sadama territooriumile pääsevad ametnikud/isikud, kes omavad kehtivat töötõendit 

või Kunda sadama poolt väljastatud sissepääsuluba koos isikut tõendava dokumendiga või laeva 

munsterrolli või reisijatenimekirja koos isikut tõendava dokumendiga. 

5.1.5 Piiripunkti territooriumil on keelatud igasugune tegevus, millega eiratakse politsei ja 

piirivalve seadust, riigipiiriseadust, tolliseadust ja piirirežiimi eeskirja. 

5.1.6 Piiriületusega seonduv piiri-, tolli-, toidu- ja veterinaar ning teiste ametkondade kontrolli 

tegevus on reguleeritud vastavate ametkondade töö- ja ametijuhenditega. 

5.1.7 Piiripunktis töötavad ametnikud on kohustatud: 

5.1.7.1 mitte lubama transpordivahendite parkimist sadama piiripunkti territooriumile ilma sadama 

juhtkonna loata; 

5.1.7.2 tõkestama kõrvaliste isikute poolt piiripunkti territooriumil toimingute teostamist, mis ei 

ole seotud piiriületuse protseduuridega. 

5.1.8 Piiripunktis töötaval ametnikul on keelatud: 

5.1.8.1 tarvitada piiripunkti territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid ja viibida 

piiripunkti territooriumil nende mõju all või jääknähtudega; 

5.1.8.2 lubada piiriületavatel isikutel tarvitada piiripunkti territooriumil alkohoolseid jooke ja 

narkootilisi aineid. 

VI JÄRELEVALVE 

6.1 Piiripunkti sisenemise, selles viibimise ning sealt väljumise korda rikkunud isik või muus 

süüteos kahtlustatav isik peetakse sadama lepingulise turvaettevõtte poolt kinni Turvaseaduses 

sätestatud alustel ning korras, ning antakse viivitamata politseile üle. 

6.2 Piiripunkti töökorralduse eeskirja eiranud kontrolli teostavast ametnikust informeeritakse 

ametkonda, mille koosseisus isik tööülesandeid täidab.  

6.3 Sadama ja piiripunkti territooriumi ja teenistusruume valvab ametnike äraolekul sadama 

lepinguline turvaettevõte. Valvet korraldatakse salvestavate videovalvesüsteemidega ja mehitatud 

valvega.  
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KONTAKTID: 

AS Kunda Nordic Tsement 

Kunda sadam 

Telefon: +372 323 9955 

Mobiil:  +372 534 77861 

Faks:      +372 322 1463 

e-post: port.kunda@knc.ee  

 

 

Ida prefektuur 

piirivalvebüroo 

Kunda piiripunkt 

Telefon: +372  323 1968 

Mobiil:   +372 586 66619 

Kunda kordoni juhtimispunkt: 323 1963 

e-post: ida.kunda-krd@list.politsei.ee  

 

Maksu- ja Tolliamet 

laevaliikluskeskus 

Telefon: +372  322 676 4837 

Faks:      +372  322 676 4821 

e-post: saabumise/lahkumise teavitamine- laevad.pohja@emta.ee  

laevadokumendid- laevad.dokumendid@emta.ee  

 

Veeteede Amet  

Häiretelefon: 620 5665 

 

Terviseameti Ida talitus 

Valvetelefon:  3375213 (E- R 08:00- 17:00) 

Epidemioloogilise  Valmisoleku büroo 

Valvetelefon: + 372 534 404 29 (ööpäevaringne, asukoht Tallinn) 

 

Veterinaar- ja Toiduameti Lääne- Virumaa Veterinaariakeskus 

Üldtelefon 3232050 (E-R 08:00- 17:00) 

+ 372 513 4264 (ööpäevaringne, erijuhtumid) 

 

G4S 

Juhtimiskeskus 1911 (ööpäevaringne) 
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Lisa 1 

Kunda piiripunkti töökorralduse eeskirja juurde   


