
Lepingu lisa 3 

 

 

 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta  

 (aruanne esitatakse kümnendkoha täpsusega)    

   Aruande esitaja:  

   Aadress:   

   Registreerimisnumber:  

Jrk 

nr Näitaja Ühik Eelarve         Täitmine               Täitmine 2020             

1 Liiniläbisõit tuh liinikm       

2 

Ühistranspordi (ÜT) 

korraldamise kulud kokku (r3+r5) tuh € 0 0 0 

2.1 

Ühistranspordi (ÜT) korraldamise 

kulud kokku lkm kohta (r2/r1) €/lkm    

3 

Ühistranspordi (ÜT) korraldamise 

vedaja kulud  (r3.1+r3.2) 

tuh € 

0,0 0,0 0,0 

3.1 Muutuvkulud (r3.1.1+…+r3.1.4) tuh € 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 kütuse ja määrdeainete kulud tuh €       

3.1.2 bussijuhtide tööjõukulud tuh €       

3.1.3 remonditööliste tööjõukulud tuh €       

3.1.4 vedaja muud muutuvkulud tuh €       

3.2 Püsikulud (r3.2.1+r3.2.2) tuh € 0,0 0,0 0,0 

3.2.1 busside püsikulud tuh €       

3.2.2 vedaja muud püsikulud tuh €       

4 

ÜT korraldamise vedaja kulud lkm 

kohta (r3/r1) 

€/lkm 

   

4.1 Muutuvkulud lkm kohta €/lkm    

4.1.1 

kütuse ja määrdeainete kulud lkm 

kohta  

€/lkm 

   

4.1.2 bussijuhtide tööjõukulud lkm kohta €/lkm    

4.1.3 

remonditööliste tööjõukulud lkm 

kohta 

€/lkm 

   

4.1.4 

vedaja muud muutuvkulud lkm 

kohta 

€/lkm 

   

4.2 Püsikulud lkm kohta €/lkm    

4.2.1 busside püsikulud lkm kohta  €/lkm    

4.2.2 vedaja muud püsikulud lkm kohta €/lkm    

5 Muud ÜT korraldamise kulud tuh € 0,0 0,0 0,0 

5.1 Piletikontrolli kulu tuh €       

5.2 Projektide ja muu kulu tuh €       

6 

Muud ÜT korraldamise kulud lkm 

kohta (r5/r1) 

€/lkm 

   

6.1 Piletikontrolli kulu lkm kohta €/lkm    

6.2 Projektide ja muu kulu lkm kohta €/lkm    

7 Kasum/kahjum (r9-r2) tuh € 0,0 0,0 0,0 

7.1 Vedaja kasum/kahjum(r10-r3) tuh € 0,0 0,0 0,0 

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

8.1 Vedaja kasum/kahjum lkm kohta  €/lkm    

9 

ÜT korraldamise tulud 

(maksumus) kokku 

(r9.1+r9.2+r9.3+r9.4) 

tuh € 

0,0 0,0 0,0 

9.1 Toetus riigieelarvest (RET)   tuh € 0,0 0,0 0,0 

9.1.1 RET vedajale tuh €       



 2 

9.1.2 RET piletikontrolliks tuh €       

9.1.3 RET projektideks ja muuks tuh €       

9.2 Piletitulu  tuh € 0,0 0,0 0,0 

9.2.1 Piletitulu liiniveoks tuh €       

9.3 Toetus kohalikust eelarvest tuh €       

9.3.1 

Kohalikust eelarvest vedajale 

makstud toetus 

tuh € 

      

9.4 Muud katteallikad tuh €       

9.4.1 

Muudest katteallikatest vedajale 

makstud vahendid 

tuh € 

      

10 

Vedaja tulud kokku 

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

tuh € 

0,0 0,0 0,0 

11 

ÜT korraldamise tulud kokku lkm 

kohta (r9/r1) 

€/lkm 

   

11.1 RET lkm kohta  €/lkm    

11.2 Piletitulu lkm kohta €/lkm    

11.3 

Toetus kohalikust eelarvest lkm 

kohta 

€/lkm 

   

114 Muud katteallikad lkm kohta €/lkm    

12 

Tuluallikate osatähtsus ÜT 

korraldamise tuludest 100% 100% 100% 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 

krooni       

14 Sõitjate (sõitude) arv tuh  in       

15 Sõitjakäive tuh sõitjakm       

16 Liiniaeg 

tuh masin. 

tundi       

17 Pakutav teenus tuh kohtkm       

18 Liinide arv tk       

19 Busside arv tk       

20 Busside keskmine vanus a       

21 

Kohalikelt omavalitsustelt 

otsetoetus õpilastele, vanuritele jne. 

tuh € 

      

22 

RET-st teistele maavalitsustele 

eraldatud  

tuh € 

      

23 

RET-st teistelt maavalitsustelt 

saadud 

tuh € 

      

24 

Vedaja tulud liinikilomeetri kohta 

(r10/r1) 

€/lkm 

   

24.1 RET vedajale lkm kohta (r9.1.1/r1) €/lkm    

24.2 

Piletitulu vedajale lkm kohta 

(r9.2.1/r1) 

€/lkm 

   

24.3 

KOVi eelarvest vedajale lkm kohta 

(r9.3.1/r1) 

€/lkm 

   

24.4 

Muud vedaja tulud lkm kohta 

(r9.4.1/r1) 

€/lkm 

   

  /koostaja nimi ja kontaktandmed/   /kuupäev/  

 

 
 


