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Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki
kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas

Vastu võetud 31.05.2018 nr 11
jõustumine 01.07.2018

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 1 lõigete 8 ja 81alusel.

§ 1. Üldsätted

 Määrusega kehtestatakse:
 1)  sõidukijuhiteenindajakaardile (edaspidi teenindajakaart) esitatavad nõuded;
 2)  teenindajakaarditaotlejale ja omajale esitatavad nõuded;
 3)  teenindajakaardi andmise, andmisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise tingimused;
 4)  jalgrattale, lõbusõidurongileja loomveokile esitatavad nõuded;
 5)  sõitja õigused jakohustused ning sõidukijuhi (edaspidi juht) kohustused.

§ 2. Teenindajakaardileesitatavad nõuded

 (1) Teenindajakaarttõendab juhi õigust töötada jalgratta, lõbusõidurongi või loomveoki juhinatasulisel
sõitjateveol Tallinnas.

 (2) Teenindajakaart on A7-formaadis lehel. Teenindajakaardil on valgel taustal musta värvi eesti- ja
ingliskeelne tekst. Teksti puhul kasutatakse paksu kirja ja kirjatüüpi Times New Roman ning kirja suurust 11.
Teenindajakaart on kiletatud.

 (3) Teenindajakaardivorm on esitatud määruse lisas. Teenindajakaardi esiküljel on juhi foto jajärgmised
andmed:
 1)  juhi nimi jaisikukood;
 2)  teenindajakaardi number;
 3)  teenindajakaardiväljastaja;
 4)  teenindajakaardi kehtivusaeg;
 5)  teeninduspiirkond.

 (4) Teenindajakaarditagaküljele kantakse teave võimaluse kohta kontrollida teenindajakaardikehtivust Tallinna
veebilehel www.tallinn.ee, ja kinnitus, et juhil on õigustöötada juhina sõitjateveol.

 (5) Juhiteeninduspiirkond on Tallinna linna haldusterritoorium.

§ 3. Teenindajakaarditaotlejale ja omajale esitatavad nõuded

 Teenindajakaardi taotleja ja omaja peab:
 1)  olema vähemalt 18-aastane;
 2)  omama jalgrattajuhtimiseks mis tahes kehtivat mootorsõiduki juhtimisõigust ja lõbusõidurongijuhtimiseks
vastava kategooria juhtimisõigust;
 3)  olema hea mainega.Mainet peetakse heaks, kui juhti ei ole karistatud karistusseadustiku §-s 424sätestatud
kuriteo eest, liiklusseaduse §-des 224 ja 227 võiühistranspordiseaduse § 941lõikes 1 sätestatud väärteo eest või
kuinimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistriseaduse kohaselt kustutatud.

§ 4. Teenindajakaardiandmine, andmisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Teenindajakaardiannab juhile Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi amet).

 (2) Teenindajakaartantakse tähtajaga üks aasta, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.
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 (3) Teenindajakaardikohta avalikustatakse Tallinna veebilehel teenindajakaardi number jakehtivusaeg.

 (4) Teenindajakaardi andmisetaotluse esitab ametile juht. Taotluse vormi kehtestab amet. Juht lisab
taotluselevajaduse korral kehtiva juhiloa koopia ja isikut tõendavate dokumentide seaduse§ 15 lõike 7 alusel
kehtestatud nõuetele vastava foto.

 (5) Amet kontrollib liiklusregistristja karistusregistrist taotluses esitatud andmete õigsust ja juhi
vastavustmääruse §-s 3 sätestatud nõuetele.

 (6) Teenindajakaardiandmise taotluse vaatab amet läbi seitsme päeva jooksul nõuetekohase taotluseesitamisest.
Kui taotluses on puudusi, määratakse taotlejale seitsmepäevanetähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse
läbivaatamise tähtaeg peatub kunipuuduste kõrvaldamiseni. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud
tähtajajooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (7) Amet võibteenindajakaardi andmisest keelduda, kui:
 1)  taotleja ei vastamääruse §-s 3 sätestatud nõuetele;
 2)  taotleja on esitanudtahtlikult valeandmeid.

 (8) Amet tunnistabteenindajakaardi kehtetuks:
 1)  kui selle omaja eivasta määruse §-s 3 sätestatud nõuetele;
 2)  kui selle omaja onesitanud tahtlikult valeandmeid;
 3)  selle omaja avaldusealusel.

§ 5. Jalgrattaleesitatavad nõuded

 (1) Sõitjate mugavuse jaohutuse tagamiseks peab jalgratas olema ehitatud sõitjateveoks, jalgratas
peabolema valmistajatehase poolt ettenähtud komplektsuses ja vastama tehasekehtestatud tehnonõuetele ja
sertifikaadile, peab olema ümberehitamata,avariitunnusteta ja tehniliselt sõidukorras. Sõitjateveol on keelatud
kasutadaiseehitatud jalgratast ja käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetelemittevastavat jalgratast.

 (2) Sõitjateveol onlubatud kasutada jalgratast:
 1)  mis on kolmerattaline;
 2)  mille elektrimootorimaksimaalne püsi-nimivõimsus on 0,25 kilovatti;
 3)  mille suurim lubatudlaius on 1,25 meetrit;
 4)  millel on lisaksjuhikohale kuni kaks istekohta.

 (3) Jalgrattal peavadolema:
 1)  sõitjateleturvarihmad;
 2)  töökorras pidurid;
 3)  töökorrassignaalkell;
 4)  töökorrassuunatuled;
 5)  ees valge ja tagapunane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur ningpimedal ajal
või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli.

 (4) Jalgrattale onkeelatud lisada kooskõlastamata heli- ja valgustusseadmeid.

§ 6. Lõbusõidurongileesitatavad nõuded

 (1) Lõbusõidurong peabolema kantud liiklusregistrisse.

 (2) Sõitjate mugavuse jaohutuse tagamiseks peab sõitjateveol kasutatav lõbusõidurong olema
ehitatudsõitjateveoks, see peab olema valmistajatehase poolt ettenähtud komplektsusesja vastama tehase
tehnonõuetele, peab olema ümberehitamata, avariitunnusteta jatehniliselt korras. Sõitjateveol on keelatud
kasutada iseehitatudlõbusõidurongi ja käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele mittevastavatlõbusõidurongi.

 (3) Lõbusõidurongileesitatavad nõuded:
 1)  lõbusõidurongi heitkogusedpeavad vastama vähemalt Euro 6 standardile;
 2)  lõbusõidurongi vagunitelpeab olema Maanteeameti kinnitus sõitjateveoks sobivuse kohta;
 3)  lõbusõidurongil peabolema kuni kaks vagunit, millest üks peab olema ilmastikukindel;
 4)  lõbusõidurongivagunite uksed peavad sõidu ajaks automaatselt sulguma;
 5)  lõbusõidurongil peabolema TÜV tootesertifikaat või muud samaväärne sertifikaat;
 6)  lõbusõidurongi peabsaama kasutada ratastooli ja lapsevankriga;
 7)  lõbusõidurongilepeab olema paigaldatud kaardimakseterminal ja kviitungiprinter.

 (4) Lõbusõidurongile onkeelatud lisada kooskõlastamata heli- ja valgustusseadmeid.

§ 7. Loomveokileesitatavad nõuded

 (1) Sõitjateveoks võibkasutada loomveokit, millel on lisaks juhikohale kuni kuus istekohta.

 (2) Loomveoki suurimlubatud laius on 1,6 meetrit ja pikkus 3,2 meetrit.
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 (3) Loomveokil peabolema taga aeglase sõiduki tunnusmärk ning kaks punast helkurit külgede lähedalning
pimedal ajal või halva nähtavuse korral vasakul küljel ees valge ja tagapunane tuli.

 (4) Loomveokil peabolema veeremistõkis või seisupidur.

§ 8. Juhi kohustusedsõitjateveol

 (1) Juht on kohustatud:
 1)  kandma sõitjateveolteenindajakaarti rinnal nähtaval kohal;
 2)  esitamateenindajakaardi kontrolliõigusega ametniku nõudmisel;
 3)  esitamateenindajakaardi sõitjale tutvumiseks sõitja nõudmisel;
 4)  kandma puhast jakorrektset riietust ja käituma sõitjatega viisakalt;
 5)  omama sõitjateveolpiisavalt vahetusraha;
 6)  sõitma sihtkohtasoovitud teed pidi, v.a juhul, kui valitud tee ei ole sõidetav, sellelliiklemine on keelatud
või lõbusõidurongi puhul, mille liikumistee on määranud kindlaksTallinna Transpordiamet ja Tallinna
Kommunaalamet kooskõlastatult vastavalinnaosa valitsusega;
 7)  teavitama sõitjatteenuse hindadest ning sõitja nõudmisel eeldatavast teenuse üldmaksumusest;
 8)  järgima sõitjateveolliiklusseaduse nõudeid;
 9)  andma sõitjaleteenuse eest tasumisel kviitungi.

 (2) Juhil on keelatud:
 1)  juhtida sõidukitjoobeseisundis;
 2)  juhtida sõidukithaigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist;
 3)  sõitja nõusolekutateenindada samal ajal teisi isikuid;
 4)  käituda sõitjagaebaviisakalt;
 5)  mõjuva põhjusetakeelduda sõitja teenindamisest;
 6)  tülitada inimesi teenusepakkumisega.

§ 9. Sõitja õigusedja kohustused

 (1) Sõitjal on õigus:
 1)  valida sihtkohtasõitmiseks talle sobiv tee, v.a juhul, kui valitud tee ei ole sõidetav või onliiklemiseks
suletud;
 2)  saada juhilt sõidulõppedes kviitung teenuse eest tasumise kohta;
 3)  valida sõitmisekstalle sobiv sõiduk;
 4)  võtta sõidukissejuhi nõusolekul lemmikloomi.

 (2) Sõitja onkohustatud:
 1)  tasuma juhileteenuse üldmaksumuse;
 2)  kasutama sõidu ajalsõidukile paigaldatud turvavarustust;
 3)  hoiduma sõiduki kahjustamisest;
 4)  käituma juhigaviisakalt.

§ 10. Volituste andmine

 Anda Tallinna linnaosade valitsustele õigus korraldadalõbusõidurongi teenuse pakkumiseks riigihankeid.

§ 11. TallinnaMunitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine

 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse § 6 lõiget 1täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:
�15) anda ühistranspordiseaduse § 1 lõikes 81sätestatud sõidukijuhi teenindajakaarte ning teostada nende
järelevalvet.".

§ 12. TallinnaLinnavolikogu määruse osaline kehtetuks tunnistamine

 Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 13 „Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuseüksuse
pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele" § 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Rakendussätted

 Määrus jõustub 1. juulil 2018. Määruse § 6 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Mihhail Kõlvart
TallinnaLinnavolikogu esimees

Lisa Teenindajakaardi vorm
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