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05.11.2019  nr 1-2/19/769 

Sõidukilomeetri hind ja piletihind sõitjateveol 

Viljandimaa avalikul kaugbussiliinil nr 267 

 

Ühistranspordiseaduse § 16 lõike1 punkti 7 ja majandus- ja taristuministri 30.04.2018.a määruse 
nr 24 „Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja 
kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning 
sõidusoodustused“ § 2 alusel:  
 
1. Majandus- ja taristuministri 30.04.2018.a määruse nr 24 „Avaliku teenindamise lepingu alusel 
teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses 
maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused“ (edaspidi „määrus“) § 2 lg 5 kohaselt võib 
Maanteeameti kehtestatav sõidukilomeetri hind ja piletihind olla vahemikus null eurot kuni 
asjaomane lõigetes 1–4 nimetatud kõrgeim hind.  
 
2. Määruse § 2 lg 6 kohaselt võib Maanteeamet sõidukilomeetri hinna või piletihinna kehtestada 
vastavalt liini- või liinigruppide põhiselt, piletitsoonide põhiselt, kilometraaži alusel, pileti tüübist 
või ostmise kohast lähtudes või muudel taolistel alustel. Määruse § 2 lg 7 kohaselt lähtub 
Maanteeamet piletihindade kehtestamisel riigieelarves maanteetranspordi korraldamiseks 
ettenähtud ühistranspordi toetuste mahust ja sihtotstarbest. Hinna kehtestamiseks esitab 
piirkondlik ühistranspordikeskus või Maanteeametiga asjaomase halduslepingu sõlminud 
kohaliku omavalitsuse üksus Maanteeametile põhjendatud ettepaneku.  
 
3. 30.10.2019.a esitas Mittetulundusühing (edaspidi MTÜ) Viljandimaa Ühistranspordikeskus 
Maanteeametile ettepaneku kehtestada 2019. aasta 16. novembrist  MTÜ Viljandimaa 
Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavale avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavale 
kaugbussiliinile nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme - Pärnu sõidukilomeetri ja piletihinnad 
järgmiselt:  
 
 Kaugliin nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme - Pärnu Hind käibemaksuga  

 1. Avaliku liiniveo kõrgeim sõidukilomeetri hind, sealjuures 

ümardatakse pileti hind 10 eurosendi täpsusega ülespoole  

0,06 eurot 

 2. Kõrgeim sõidupileti hind, kui sõitja sõidutee pikkus on vähem 

kui 16 km   

1 euro 

 3. Kõrgeim sõidupileti hind   4.20 eurot 

 
 
4. Lähtudes eelnevast, kinnitan MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldatava 
avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatava kaugliini nr 267  Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme 
– Pärnu sõidukilomeetri ja piletihinnad järgmiselt:  
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  Kaugliin nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme - Pärnu Hind käibemaksuga  

 1. Avaliku liiniveo kõrgeim sõidukilomeetri hind, sealjuures 

ümardatakse pileti hind 10 eurosendi täpsusega ülespoole  

0,06 eurot 

 2. Kõrgeim sõidupileti hind, kui sõitja sõidutee pikkus on vähem 

kui 16 km   

1 euro 

 3. Kõrgeim sõidupileti hind   4.20 eurot 

 
5. Kinnitatud sõidukilomeetri ja piletihinnad hakkavad kehtima 16.11.2019.a ja kehtivad kuni 
käesoleva käskkirja muutmiseni või käskkirja kehtetuks tunnistamiseni.  
 
6. MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskusel teha käesoleva käskkirjaga kinnitatud hinnad 
teatavaks sõitjatele ja vedajale.  
 
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 71 lõikele 1 ning §-le 75 võib isik, kes leiab, et haldusaktiga 
on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, esitada 30 päeva jooksul haldusaktist teada 
saamisest Maanteeametile vaide. Samuti on isikul õigus 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks 
tegemisest arvates pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kaebusega 
halduskohtusse. 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Priit Sauk 

peadirektor 


