
Ühistranspordiliinide teenindamise liinilubade väljastamise 

ja kehtetuks tunnistamise kord 

Narva linnas 

 

 

1. Üldsätted 

1.1. Käesolev kord on kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes teenindavad 

ühistranspordi linnaliine Narva linnas, ja sätestab tingimused, mille alusel 

väljastatakse liiniload ühistranspordiliinide teenindamiseks. 

1.2. Narva linna territooriumi bussiliinide arvu määrab kindlaks Narva Linnavalitsus. 

1.3. Sõitjatevedu linna bussiliinidel toimub kehtiva riikliku sõitjateveo eeskirja nõuete 

kohaselt. 

1.4. Mõisteid tuleb käesolevas korras käsitada alljärgnevalt: 

liiniluba – kehtestatud korras väljastatud luba, mis annab õiguse sõitjate veoks 

kindlaksmääratud marsruudil ja sõiduplaani alusel; 

liinivedu – sõitjate vedu kindlaksmääratud marsruudil ja sõiduplaani alusel; 

liinivedusid korraldav isik – ettevõtja ise või ettevõtja juhtimistasandi töötaja, kes 

vahetult juhib transporditegevust ja vastutab liinitöö korraldamise ning käesoleva 

korra nõuete täitmise eest; 

vedaja – vedu teostav ettevõtja, kes on registreeritud äriregistris ja tema tegevusala 

näeb ette sõitjatevedu, autovedu või transporditeenuseid. 

1.5. Linnaliinide liiniload antakse välja konkursi korras määratud ajaks. 

2. Liiniloa taotlemine 

2.1. Ettevõtja, kes soovib osaleda konkursil linnaliini (liinigrupi) teenindaja õiguse 

saamiseks konkursikuulutuses äratoodud tähtaegadel, esitab linnavalitsusele 

kinnises ümbrikus järgmised dokumendid: 

2.1.1. vabas vormis avaldus, milles on: 

 ettevõtja ärinimi ja rekvisiidid; 

 liinivedusid korraldava isiku ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, telefoni ja 

faksi number, e-post; 
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 ettepanek sõidutariifi kohta (senti/km); 

 ettepanek liiniloa kehtivusaja kohta; 

 ettepanek lähema 12 kuu dotatsiooni suuruse kohta; 

2.1.2. äriregistrikaardi koopia; 

2.1.3. äriregistri poolt tõendatud põhikirja koopia; 

2.1.4. maksuameti tõend riigimaksude tasumise kohta; 

2.1.5. koopia liinivedusid korraldava isiku poolt erialase koolituse läbimise kohta; 

2.1.6. põhivara nimekiri (tõend varalise seisu kohta); 

2.1.7. ettevõtja valduses oleva bussi rendi- või liisinglepingu koopia; 

2.1.8. autoregistrikeskuse või büroo poolt tõendatud andmed liinidel kasutatavate 

busside kohta; 

2.1.9. busside sõiduplaani projekt ja marsruudiskeem; 

2.1.10. investeeringute kava. 

2.2. Kehtiva liiniloa olemasolu korral ei esita ettevõtja uute liinide avamiseks 

punktides 2.1.2, 2.1.3 ja 2.1.5 toodud dokumente. 

3. Konkursi läbiviimine 

3.1. Konkurss linnaliinide (liinigrupi) teenindamiseks viiakse läbi järgmistel juhtudel: 

 varem väljastatud liiniloa kehtivusaeg on lõppenud; 

 varem väljastatud liiniluba on tunnistatud ennetähtaegselt kehtetuks; 

 on tekkinud nõudlus uue liini avamiseks. 

3.2. Konkursi kuulutab välja ja otsuse konkursitulemuste kohta teeb linnavalitsuse 

poolt määratud liinilubade väljastamise komisjon. 

3.3. Narva Linnavalitsuse konkursile laekunud ümbrikud avatakse komisjoni lahtisel 

istungil taotlejate juuresolekul. 

3.4. Otsuse vastuvõtmine konkursi võitja kohta toimub kinnisel istungil. 

3.5. Otsuse vastuvõtmisel juhindub komisjon teede- ja sideministri 4. augusti 1997.a 

määrusest nr 31 ja annab eelistuse teenindajale: 

 kes ei taotle liini teenindamiseks dotatsiooni või taotleb seda väiksemas 

ulatuses kui teine vedaja; 
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 kellel on liini teenindamise kogemus ja kelle eelneva teenindamise tase oli 

kõrgem; 

 kelle sõidukid on kõrgema klassiga; 

 kes pakub madalamat sõiduhinda kui teine vedaja; 

 kelle töötajad on kõrgema kvalifikatsiooniga; 

 kellel on transpordivahendite teenindamiseks hea tehniline baas; 

 kes planeerib suurimat investeeringute mahtu. 

3.6. Konkursi otsuse kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik komisjoni 

liikmed. 

3.7. Konkursi tulemused kinnitab linnavalitsus hiljemalt kümne päeva jooksul konkursi 

läbiviimise päevast. 

3.8. Konkursi tulemused saadetakse kirja teel kõigile osavõtjatele kolme päeva 

jooksul pärast konkursitulemuste kinnitamise päeva. 

4. Liiniloa väljastamine 

4.1. Liiniloale kirjutab alla aselinnapea. Liiniloa kehtivusaeg on viis aastat. Liiniluba 

on kehtiv koos Linnamajandusameti kinnitatud sõiduplaaniga. 

4.2. Liiniluba väljastatakse viie kalendripäeva jooksul pärast Linnamajandusametiga 

liini teenindamislepingu sõlmimist. 

5. Liini teeninduslepingu sõlmimise ja busside sõiduplaani vormistamise 

nõuded 

5.1. Linnamajandusameti ja vedaja vahelises lepingus sätestatakse: 

 sõidutariif (senti/km) 12 kuuks; 

 dotatsioon ja arvelduste kord; 

 lepingu muutmise ja katkestamise kord; 

 kehtivusaeg; 

 lisateenused; 

 sanktsioonid lepingutingimuste rikkumisel. 

5.2. Sõiduplaanis peab olema: 

 vedaja nimetus; 

 liini number; 
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 marsruudi kirjeldus; 

 sõiduplaani kehtima hakkamise kuupäev; 

 peatustest väljumise ja peatustesse saabumise kellaajad; 

 liini pikkus algpeatusest lõpp-peatuseni; 

 peatuste nimetused. 

5.3. Sõiduplaanile kirjutab alla liinivedusid korraldav isik, allkirja kinnitab vedaja pitsati 

jäljend. 

6. Liiniloa kehtetuks tunnistamine või väljastamisest keeldumine 

6.1. Liiniluba tunnistatakse kehtetuks, kui: 

6.1.1. tööd ei alustatud lepingus ettenähtud kuupäeval; 

6.1.2. liiniloa taotlemisel esitati tegelikkusele mittevastavaid andmeid; 

6.1.3. reisijatelt laekuvad korduvad kirjalikud kaebused vedaja aadressil (juhi 

ebakorrektne käitumine, autobussi ebarahuldav välisilme ja seisukord, 

sõiduplaanist mittekinnipidamine jne); 

6.1.4. nõutakse põhjendamatult dotatsiooni suurendamist (ametlikult tõendatud 

kulutuste suurenemiseta maksud, inflatsioon jne); 

6.1.5. vedaja on rikkunud lepingus, reisijateveo eeskirjas või käesolevas korras 

sätestatud nõudmisi; 

6.1.6. vedaja varjab piletite müügist laekunud tulusid; 

6.1.7. liini teenindav ettevõte likvideeritakse; 

6.1.8. vedaja enda taotluse alusel. 

6.2. Punktis 6.1 toodud puuduste ilmnemisel teeb Linnamajandusamet ettekirjutuse 

nende kõrvaldamiseks koos tähtaegade äratoomisega. Ettekirjutuse täitmata jätmisel 

määratud tähtajaks võib komisjon vastu võtta otsuse liiniloa kehtetuks tunnistamise 

kohta. Liiniloa kehtetuks tunnistamine vormistatakse linnavalitsuse korraldusena, 

mille aluseks on komisjoni otsus. Pärast liiniloa kehtetuks tunnistamise otsuse 

kättesaamist on vedajal õigus töötada liinil 30 kalendripäeva. 

6.3. Vaidlused, mis on seotud liiniloa kehtetuks tunnistamisega, lahendatakse 

seaduses ettenähtud korras. 
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7. Liini teenindusnõuded 

7.1. Liiniluba või selle koopia peab olema ühissõiduki juhil liinil töötamisel kaasas ja 

nõudmisel ta esitab selle ametiisikutele, kes omavad õigust teostada autotranspordi 

kontrolli ja järelevalvet. 

7.2. Liini teenindava bussi esiküljel peab olema liini number ja paremal küljel liini 

number ning marsruudi lühikirjeldus. 

7.3. Liininumbriga ja peatuse nimetusega peatusmärgid paidaldab vedaja. 

7.4. Uue liini avamisest, sõiduplaani muudatustest ja liini sulgemisest teavitab vedaja 

elanikke kümme päeva ette teabevahendite kaudu. 

8. Vastutus 

8.1. Sõitjateveo korral ilma liiniloata või kehtetu liiniloaga võetakse kasutusele 

sanktsioonid vastavalt haldusõiguserikkumiste seadustikule. 

 

 

______________________ 


