
Laevaühendus Aruande esitaja: (maavalitsus)

LIINI NIMETUS

Jrk

nr Näitaja Ühik

Eelarve

aasta

alguse 

seisuga

Täitmine

I 

kvartal

 Täitmine

II

kvartal

 Täitmine

III

kvartal

 Täitmine

IV

kvartal

Täitmine

 aasta

algusest

Eelmine

aasta kokku

tegelik

1. Reisid (märkida sulgudesse reisi pikkus liinikm)*  

Sõidugraafikujärgselt tellitud reiside arv kokku sh** tk

lepingujärgsed põhireisid tk

lepingujärgsed täiendavad lisareisid tk

Lepingujärgne toetus ühele põhireisile euro

Lepingujärgne toetus ühele täiendavale lisareisile euro

Tehtud tellitud reiside arv tk X

Tehtud sõidugraafikuväliste  lisareiside arv tk X

Toetus ühele sõidugraafikuvälisele lisareisile euro X

Liiniläbisõit kokku tuh km

Liiniaeg kokku tuh tund X

Sõitjate arv kokku sh tk

tavapiletiga tk X

saare elaniku piletiga tk X

tasuta tk X

Sõidukite arv kokku sh tk

tavapiletiga tk X

saare elaniku piletiga tk X

tasuta tk X

2. Kulud kokku sh tuh euro

     Avaliku liiniveo riigieelarvest eraldatava toetuse kasutamise aruanne aastal _______                                   

                                          (aruanne esitatakse vähemalt kümnendkoha täpsusega)

Majandus- ja taristuministri 26.02.2016 määrus nr 17 
„Riigieelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse 

ja toetusraha tagasimaksmise kord” 
Lisa 6 
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2.1 tööjõukulud tuh euro

2.2 sadamatasud (baassadamatasu, kaitasu jne) tuh euro

2.3 reisijatasud tuh euro

2.4 kütuse kulu tuh euro

kütuse kogus tuh liiter

2.5 laevade rendikulu

2.6 kulum tuh euro

2.7 remondi- ja hooldekulud tuh euro

2.8 muud kulud tuh euro

3. Tulud kokku sh tuh euro

3.1 piletitulu tuh euro

3.2 toetus riigieelarvest tuh euro

3.3 toetus kohalikust eelarvest tuh euro

3.4 muud tulud tuh euro

4. Tulude ja kulude vahe (3-2) tuh euro

5. Suhtarvud

Kulu ühe liinikm kohta euro

Piletitulu ühe liinikm kohta euro

Toetus kohalikust eelarvest ühe liinikm kohta euro

Toetus riigieelarvest ühe liinikm kohta euro

Riigieelarvelise toetuse osakaal kulude katmisel %

* reisiks loetakse opereerimist liinil, millele on avaliku liiniveo lepingus sätestatud ühe reisi maksumus ja ühele reisile makstav toetus.

/koostaja nimi ja kontaktandmed/

/kuupäev/

** kokkulepitud reiside arv jooksval aastal vastavalt kinnitatud sõidugraafikule 


