
Lepingu lisa 3

(aruanne esitatakse vähemalt euro täpsusega, soovitavalt lisada ka 2 kümnendkohta)

Aruande esitaja: 

Jrk nr

Näitaja Ühik

Eelarve 

2019.a 

Täitmine  

2019.a                

IV kvartal 

Täitmine 

2019  aasta 

algusest               

Täitmine   

2018 aasta 

samal 

prioodil 

Muutus: 

(2019-

2018)

Muutus, %-

des 

1 Liiniläbisõit liinikm 0 0 #DIV/0!

1.1 Üldläbisõit km 0 0 #DIV/0!

3
Ühistranspordi (ÜT) korraldamise 

vedaja kulud  (r3.1+r3.2) euro X 0 0 0 0 #DIV/0!

3.1 Muutuvkulud (r3.1.1+…+r3.1.3) euro X 0 0 0 0 #DIV/0!

3.1.1 kütuse ja määrdeainete kulud euro X 0 0 #DIV/0!

3.1.2 bussijuhtide tööjõukulud euro X 0 0 #DIV/0!

3.1.3 vedaja muud muutuvkulud euro X 0 0 #DIV/0!

3.2 Püsikulud (r3.2.1+r3.2.2) euro X 0 0 0 0 #DIV/0!

3.2.1 busside püsikulud euro X 0 0 #DIV/0!

3.2.2 vedaja muud püsikulud euro X 0 0 #DIV/0!

4
ÜT korraldamise vedaja kulud lkm 

kohta (r3/r1) €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1 Muutuvkulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1.1
kütuse ja määrdeainete kulud lkm 

kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1.2 bussijuhtide tööjõukulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.1.3
vedaja muud muutuvkulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.2 Püsikulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.2.1 busside püsikulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.2.2 vedaja muud püsikulud lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 Vedaja kasum/kahjum(r20-r3) euro X 0 0 0 0 #DIV/0!

5.1 Vedaja kasum/kahjum lkm kohta €/lkm X #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.1.1

RET kulu vedajale perioodi jooksul 

teostatud liiniveole = tegelik perioodi 

toetus vedajale euro 0 0 #DIV/0!

6.2
Piletitulu kulu perioodi jooksul 

liiniveoks vastavalt läbisõidule euro 0 0 #DIV/0!

6.3.1

KOV eelarvete ja muude 

katteallikate kulu vedajale perioodi 

jooksul teostatud liiniveole = tegelik 

perioodi toetus vedajale euro 0 0 #DIV/0!

9 Sõidupileti miinimum hind euro 0 0 #DIV/0!

10 Sõitjate (sõitude) arv in 0 0 #DIV/0!

11 Sõitjakäive sõitjalkm 0 0 #DIV/0!

12
Liiniaeg

masin. 

tundi 0 0 #DIV/0!

13 Pakutav teenus kohtkm 0 0 #DIV/0!

13.1 Keskmine täituvus (r11/r13) in.bussis #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14 Liinide arv tk 0 0 #DIV/0!

15 Busside arv tk 0 0 #DIV/0!

16 Busside keskmine vanus a 0 0 #DIV/0!

17
Kinnitatud LKM maksumus 

(hind)vedajale €/lkm 0
X X

18 Kinnitatud RET määr vedajale €/lkm 0 X X

19

Vedaja tulud (perioodi tegelik 

maksumus vedaja poolt osutatud 

teenuse eest) kokku  vastavalt 

läbisõidule  (r6.1.1+r6.2+r6.3.1) euro 0 0 0 0 0 #DIV/0!

20

Vedaja tulud (perioodi tegelik 

maksumus vedaja poolt osutatud 

teenuse eest) kokku  vastavalt 

läbisõidule liinikilomeetri kohta 

(r19/r1) €/lkm

X

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20.1
RET kulu vedajale lkm kohta 

(r6.1.1/r1) €/lkm
X

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20.2
Piletitulu kulu vedajale lkm kohta 

(r6.2/r1) €/lkm
X

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20.3
KOV eelarve ja muude katteallikate 

kulu vedajale lkm kohta (r6.3.1/r1) €/lkm
X

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

21 Tasaarveldused euro

Avaliku liiniveo toetuse vedaja aruanne maanteetranspordi kohta



Jrk nr

Näitaja Ühik

Eelarve 

2019.a 

Täitmine  

2019.a                

IV kvartal 

Täitmine 

2019  aasta 

algusest               

Täitmine   

2018 aasta 

samal 

prioodil 

Muutus: 

(2019-

2018)

Muutus, %-

des 

21.3

2018 aasta lõpus vedaja arvele 

jäänud RET vahendid (+) või 

puudujääk (-) kui 2018.aasta 

tekkepõhised kulud on makstud

euro X X

#REF!

X X X

21.4

Mahaarvamised vastavalt lepingu 

rikkumistele ÜTK/saare VV arvele 

jääv summa euro

X

0

X X X

21.5

2019 aasta lõpus vedaja arvele 

jäänud RET vahendid (+) või 

puudujääk (-) kui 2019.aasta 

tekkepõhised kulud on makstud euro

X

0

X X X

22

Mahaarvamised vastavalt lepingu 

rikkumistele riigieelarvesse kantud  

summa ehk leppetrahvid euro
X

0

Täidab vedaja


