
Taotluse esitaja:

Jrk nr Näitaja Ühik

Aruanne 

/jooksvale 

aastale eelnev 

aasta/

Eelarve 

/jooksev 

aasta/

Taotlus 

/eelarve-

aasta/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 1/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 2/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 3/

1 Liiniläbisõit kokku, sh rongkm

1.1 Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi infrastruktuuril rongkm

1.   /marsruut 1/ rongkm

……………… rongkm

n. tellitud /marsruut n/ rongkm

1.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril rongkm

1. tellitud  /marsruut 1/ rongkm

……………… rongkm

n. tellitud /marsruut n/ rongkm

2 Pakutav teenus kokku sh tuh kohtkm

2.1 Edelaraudtee AS infrastruktuuril tuh kohtkm

1. /marsruut 1/ tuh kohtkm

……………… tuh kohtkm

n. /marsruut n/ tuh kohtkm

2.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril tuh kohtkm

1. /marsruut 1/ tuh kohtkm

……………… tuh kohtkm

n. /marsruut n/ tuh kohtkm

     Avaliku liiniveo riigieelarvest eraldatava toetuse taotlus aastaks _______                                      

 /raudtee-ettevõtja nimi/
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Jrk nr Näitaja Ühik

Aruanne 

/jooksvale 

aastale eelnev 

aasta/

Eelarve 

/jooksev 

aasta/

Taotlus 

/eelarve-

aasta/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 1/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 2/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 3/

3 Sõitjate (sõitude) arv kokku sh tk

3.1 Edelaraudtee AS infrastruktuuril tk

1. /marsruut 1/ tk

……………… tk

n. /marsruut n/ tk

3.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril tk

1. /marsruut 1/ tk

……………… tk

n. /marsruut n/ tk

4 Sõitjakäive kokku sh tuh sõitjakm

4.1 Edelaraudtee AS infrastruktuuril tuh sõitjakm

1. /marsruut 1/ tuh sõitjakm

……………… tuh sõitjakm

n. /marsruut n/ tuh sõitjakm

4.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril tuh sõitjakm

1. /marsruut 1/ tuh sõitjakm

……………… tuh sõitjakm

n. /marsruut n/ tuh sõitjakm

5 Kulud liiniveo korraldamiseks kokku sh euro

5.1 Edelaraudtee AS infrastruktuuril euro

5.1.1

raudteeveoteenuse osutamise otsekulud    (v.a. infrastruktuuri 

kasutustasu) sh euro

 kütus veeremile euro

kütuse kogus tuh liiter

keskmine kütuse hind euro/liiter

õlid veeremile euro

veeremi jooksev remont euro



Jrk nr Näitaja Ühik

Aruanne 

/jooksvale 

aastale eelnev 

aasta/

Eelarve 

/jooksev 

aasta/

Taotlus 

/eelarve-

aasta/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 1/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 2/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 3/

veeremi hoolduskulud euro

veeremi kindlustus euro

veeremi kulum euro

depoode ülalpidamine euro

müügi- ja teeninduskulud (v.a. tööjõukulu) euro

muud kulud euro

5.1.2 üldkulud (koos tööjõukuluga) sh euro

administratsiooni töötasu euro

üldhalduspersonali töötasu euro

muud administratiivkulud euro

5.1.3 tööjõukulud sh euro

vedurijuhtide töötasu euro

müügi- ja teeninduspersonali töötasu euro

5.1.4 infrastruktuuri kasutustasu euro

5.1.5 kulum (v.a. veeremi kulum) euro

5.1.6 finantskulu euro

5.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril euro

5.2.1

raudteeveoteenuse osutamise otsekulud    (v.a. infrastruktuuri 

kasutustasu) sh euro

 kütus veeremile euro

kütuse kogus tuh liiter

keskmine kütuse hind euro/liiter

õlid veeremile euro

veeremi jooksev remont euro

veeremi hoolduskulud euro

veeremi kindlustus euro

veeremi kulum euro

depoode ülalpidamine euro

müügi- ja teeninduskulud (v.a. tööjõukulu) euro



Jrk nr Näitaja Ühik

Aruanne 

/jooksvale 

aastale eelnev 

aasta/

Eelarve 

/jooksev 

aasta/

Taotlus 

/eelarve-

aasta/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 1/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 2/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 3/

muud kulud euro

5.2.2 üldkulud (koos tööjõukuluga) sh euro

administratsiooni töötasu euro

üldhalduspersonali töötasu euro

muud administratiivkulud euro

5.2.3 tööjõukulud sh euro

vedurijuhtide töötasu euro

müügi- ja teeninduspersonali töötasu euro

5.2.4 infrastruktuuri kasutustasu euro

5.2.5 kulum (v.a. veeremi kulum) euro

5.2.6 finantskulu euro

6 Kulud liiniveo korraldamiseks kokku sh euro

6.1 Edelaraudtee AS infrastruktuuril euro

1. /marsruut 1/ euro

……………… euro

n. /marsruut n/ euro

6.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril euro

1. /marsruut 1/ euro

……………… euro

n. /marsruut n/ euro

7 Tulud liiniveo korraldamisest kokku sh euro

7.1 Edelaraudtee AS infrastruktuuril euro

piletitulu euro

finantstulud euro

muud tulud euro

7.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril euro

piletitulu euro

finantstulud euro



Jrk nr Näitaja Ühik

Aruanne 

/jooksvale 

aastale eelnev 

aasta/

Eelarve 

/jooksev 

aasta/

Taotlus 

/eelarve-

aasta/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 1/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 2/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 3/

muud tulud euro

8 Tulud liiniveo korraldamisest kokku sh euro

8.1 Edelaraudtee AS infrastruktuuril euro

1. /marsruut 1/ euro

……………. euro

n. /marsruut n/ euro

8.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril euro

1. /marsruut 1/ euro

……………….. euro

n. /marsruut n/ euro

9 Toetus liiniveo korraldamiseks kokku sh euro

9.1 Edelaraudtee AS infrastruktuuril euro

1. /marsruut 1/ euro

……………. euro

n. /marsruut n/ euro

9.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril euro

1. /marsruut 1/ euro

……………. euro

n. /marsruut n/ euro

10 Liiniveo korraldamise tulem (+ / -) sh euro

10.1 Edelaraudtee AS infrastruktuuril euro

1. /marsruut 1/ euro

……………. euro

n. /marsruut n/ euro

10.2 AS Eesti Raudtee infrastruktuuril euro

1. /marsruut 1/ euro

……………. euro



Jrk nr Näitaja Ühik

Aruanne 

/jooksvale 

aastale eelnev 

aasta/

Eelarve 

/jooksev 

aasta/

Taotlus 

/eelarve-

aasta/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 1/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 2/

Prognoos 

/eelarve-

aasta + 3/

n. /marsruut n/ euro

11 Põhivara soetused ja renoveerimine kokku sh euro

11.1 veeremi renoveerimine kokku sh euro

omavahendid euro

sihtotstarbeline  toetus riigieelarvest euro

toetuse osakaal %

11.2 veeremine soetamine kokku s.h. euro

omavahendid euro

sihtotstarbeline  toetus riigieelarvest euro

toetuse osakaal %

11.3 muu põhivara renoveerimised ja soetused euro

(loetle)

omavahendid euro

sihtotstarbeline  toetus riigieelarvest euro

toetuse osakaal %

12 Töötajate arv aasta lõpul kokku sh tk

vedurijuhid tk

administratsioon tk

müügi- ja teeninduspersonal tk

üldhalduspersonal tk




