
Avaliku liiniveo toetuse taotluse ja aruande õiend maanteetranspordi kohta

Jrk nr Näitaja Ühik Selgitus

1 Liiniläbisõit, liinikilomeetrites (lkm) tuh lkm

Avaliku liiniveo lepingu (ATL) alusel teenindatavatel 

ja riigi poolt toetust saavatel maakonna-, valla-, linna- 

ja kaugliinidel sõidukite sõiduplaanijärgne läbisõit 

liinil, s.o liinide pikkuste (koos platsisõiduga) summa.

2

Ühistranspordi (ÜT) korraldamise kulud 

kokku (r3+r5) tuh euro

ÜT korraldamiseks tehtavad kõik kulutused ilma 

käibemaksuta

2.1

Ühistranspordi (ÜT) korraldamise kulud 

kokku lkm kohta (r2/r1) euro/lkm Kulud jagatuna liiniläbisõidu näitajaga

3

Ühistranspordi (ÜT) korraldamise vedaja 

kulud  (r3.1+r3.2) tuh euro

Vedajate poolt tehtavad kõik kulutused ilma 

käibemaksuta

3.1 Muutuvkulud (r3.1.1+…+r3.1.4) tuh euro

3.1.1 kütuse ja määrdeainete kulu tuh euro

Kütuse ja määrdeainete kulud bussidele. Kui pole 

määrdeainete kulu arvestust, siis on siin ainult kulud 

kütusele

3.1.2 bussijuhtide tööjõukulu tuh euro

Bussijuhtide tööjõukulu koos tulu-, sotsiaal- jms 

maksudega

3.1.3 remonditööliste tööjõukulu tuh euro

Busside remondi ja korrashoiuga tegelevate tööliste 

tööjõukulud.

3.1.4 vedaja muud muutuvkulud tuh euro

Kõik vedaja muutuvkulud, mis ei sisaldu eelnevates 

ridades 3.1.1 kuni 3.1.3

3.2 Püsikulud (r3.2.1+r3.2.2) tuh euro

3.2.1 busside püsikulu tuh euro

Bussidega seotud püsikulud, sh liising, 

amortisatsioon, kapitalirent, kindlustus jne.  Siia ei 

lisata veeremi remondi- ja korrashoiukulu.

3.2.2 vedaja muud püsikulud tuh euro Kõik muud vedaja püsikulud

4

ÜT korraldamise vedaja kulud lkm kohta 

(r3/r1) euro/lkm

4.1 Muutuvkulud lkm kohta euro/lkm

4.1.1 kütuse ja määrdeainete kulu lkm kohta euro/lkm

4.1.2 bussijuhtide tööjõukulu lkm kohta euro/lkm

4.1.3 remonditööliste tööjõukulu lkm kohta euro/lkm

4.1.4 vedaja muud muutuvkulud lkm kohta euro/lkm

4.2 Püsikulud lkm kohta euro/lkm

4.2.1 busside püsikulu lkm kohta euro/lkm

4.2.2 vedaja muud püsikulud lkm kohta euro/lkm

5 Muud ÜT korraldamise kulud tuh euro Kõik kulud, mis ei ole vedaja kulud

5.1 Ühistranspordikeskuse (ÜTK) kulud tuh euro

ÜTK olemasolu korral näidatakse siin kõik ÜTK 

tööks vajalikud kulud (personali-, halduskulud jne)

5.2 Piletikontrolli kulu tuh euro

Piletikontrolli teostamiseks tehtavad kulutused, sh 

töötasu, seadmed jne. 

5.3 Projektide ja muu kulu tuh euro

Liinivõrgu analüüsimise projektid ja muud kulud, mis 

ei sisaldu eelnevates ridades. Lisada tabeli lõppu ka 

selgitus, mida täpselt on tehtud.

6

Muud ÜT korraldamise kulud lkm kohta

(r5/r1) euro/lkm
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6.1 Ühistranspordikeskuse kulud lkm kohta euro/lkm

6.2 Piletikontrolli kulu lkm kohta euro/lkm

6.3 Projektide ja muu kulu lkm kohta euro/lkm

7 Kasum/kahjum (r9-r2) tuh euro

Tulude ja kulude vahe, s.o kogu avaliku liiniveo 

teenindamisega saadav kasum või kahjum.

7.1 Vedaja kasum/kahjum(r10-r3) tuh euro

Vedaja tulude ja kulude vahe, s.o vedaja kogu avaliku 

liiniveo teenindamisega saadav kasum või kahjum.

8 Kasum/kahjum lkm kohta (r7/r1) euro/lkm

8.1 Vedaja kasum/kahjum lkm kohta euro/lkm

9

ÜT korraldamise tulud (maksumus) kokku 

(r9.1+r9.2+r9.3+r9.4) tuh euro Andmed tulude kohta esitatakse ilma käibemaksuta

9.1 Toetus riigieelarvest (RET)  tuh euro Riigieelarvest taotletav/eraldatud toetus

9.1.1 RET vedajale tuh euro

9.1.2 RET ÜTK-le tuh euro

9.1.3 RET piletikontrolliks tuh euro

9.1.4 RET projektideks ja muuks tuh euro

9.2 Piletitulu tuh euro

9.2.1 Piletitulu vedajale tuh euro

Piletitulu vedaja kulude katteks, mis laekub kas 

vedajale otse või läbi ühistranspordi teenuse tellija  

9.2.2 Piletitulu ÜTK-le tuh euro Piletitulu, mida kasutatakse ÜTK kulude katteks

9.3 Toetus kohalikust eelarvest tuh euro

Toetus kohalikust eelarvest maavalitsusele ÜT 

korraldamiseks (sh vedajale eraldatud toetus)

9.3.1 Kohalikust eelarvest vedajale makstud toetus tuh euro Vedajale eraldatud toetus kohalikust eelarvest

9.4 Muud katteallikad tuh euro

Muud ühistranspordi korraldamiseks kasutatavad 

katteallikad (sh reklaam)

9.4.1

Muudest katteallikatest vedajale makstud 

vahendid tuh euro Muudest katteallikatest vedajale eraldatud summad

10

Vedaja tulud kokku 

(r9.1.1+r9.2.1+r9.3.1+r9.4.1) tuh euro

11

ÜT korraldamise tulud kokku lkm kohta 

(r9/r1) euro/lkm

11.1 RET lkm kohta euro/lkm

11.2 Piletitulu lkm kohta euro/lkm

11.3 Toetus kohalikust eelarvest lkm kohta euro/lkm

11.4 Muud katteallikad lkm kohta euro/lkm

12

Tuluallikate osatähtsus ÜT korraldamise 

kogutulust 100%

12.1 RET (r9.1/r9x100) %

12.2 Piletitulu (r9.2/r9x100) %

12.3 Toetus kohalikust eelarvest (r9.3/r9x100) %

12.4 Muud katteallikad (r9.4/r9x100) %

13 Sõidukilomeetri tariif või sõidupileti hind

senti/km või 

eurot/km

Tavahind või hinnad (mitte soodushind) perioodi 

lõpus.

14 Sõitjate (sõitude) arv tuh  in

Arvutatakse lähtuvalt müüdud üksikpiletite ja 

sõidukaartide arvust, millele lisatakse tasuta 

sõiduõigust omavad ja piletita sõitjad.

15 Sõitjakäive tuh sõitjakm Sõitjaveomahu ja keskmise sõidupikkuse korrutis.

16 Liiniaeg

tuh masin. 

tundi

Sõiduki sõiduplaani järgselt liinil viibitud aeg. 

Koosneb sõiduajast ja seisuajast, mis kulub alg- ja 

lõpppeatustes, vahepeatustes sõitjate pealetulekuks ja 

mahaminekuks ning liiklustakistustele.



17 Pakutav teenus tuh kohtkm

Liiniläbisõidu ja sõiduki mahutavuse korrutis (eri 

mahutavusega sõidukite kasutamisel korrutatakse 

liiniläbisõidud sõidukite mahutavusega ning siis 

summeeritakse tulemused liinide lõikes).

18 Liinide arv tk Aruande või taotluse perioodi lõpus

19 Busside arv tk Aruande või taotluse perioodi lõpus

20 Busside keskmine vanus a Aruande või taotluse perioodi lõpus

21 Kinnitatud LKM hind vedajale euro/lkm Lepingust tulenev näitaja

22 Kinnitatud RET määr vedajale euro/lkm Lepingust tulenev näitaja

23 Kinnitatud omatulu määr vedajale euro/lkm Lepingust tulenev näitaja

24 Vedaja tulud liinikilomeetri kohta (r10/r1) euro/lkm Näitaja vedaja tulu teenindatud liinikilomeetri kohta

24.1 RET vedajale lkm kohta (r9.1.1/r1) euro/lkm Näitaja vedaja tulu teenindatud liinikilomeetri kohta

24.2 Piletitulu vedajale lkm kohta (r9.2.1/r1) euro/lkm Näitaja vedaja tulu teenindatud liinikilomeetri kohta

24.3

KOVi eelarvest vedajale lkm kohta 

(r9.3.1/r1) euro/lkm Näitaja vedaja tulu teenindatud liinikilomeetri kohta

24.4 Muud vedaja tulud lkm kohta (r9.4.1/r1) euro/lkm Näitaja vedaja tulu teenindatud liinikilomeetri kohta

25 Tasaarveldused tuh eur

Tasaarveldusi võib olla mitmeid ja nende kohta saab 

teha alapunkte

26

Taotlus toetuse eraldamiseks riigieelarvest 

või eelarve jääk tuh eur

Taotluse suurus taotluses või  eelarve ülejääk aruande 

kvartali lõpuks

27 Üldläbisõit tuh km

Märkus: Maakonna koondandmed arvestada koos kaug-, valla- ja linnaliinidega (ATL), kusjuures 

lisada andmed iga ATL kohta kohta sama vormi kohaselt iga leping eraldi vormil.

Ei ole vaja esitada linnade andmeid, kus veo korraldajaks/tellijaks on linn.


