KEHTESTATUD
Kiviõli Linnavolikogu
31.03.2005.a. määrusega nr 25
„Taksoveo eeskirja kehtestamine”
TAKSOVEO EESKIRI KIVIÕLI LINNAS
I ÜLDSÄTTED
1.1. Taksoveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib taksoteenuste osutamist Kiviõli linna
haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele taksojuhtidele.
1.2. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1.2.1. sõitja – taksoteenuste kasutaja (tarbija);
1.2.2. vedaja – ühistransporditeenuse osutamiseks tegevusluba omav äriseadustikus nimetatud
ja äriregistrisse kantud ettevõtja või seaduse alusel teise registrisse kantud juriidiline isik;
1.2.3. taksovedu – sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta sõidutaksoga või muu taksoveoks
kohandatud
ühissõidukiga,
välja
arvatud
reisirong
ja
parvlaev;
1.2.4. sõidutakso – sõitjate veoks ehitatud ja käesoleva eeskirja nõuetele vastav mootorsõiduk,
mis on valmistaja poolt ette nähtud sõitjate veoks ja vastab sõidukite tehnojärelevalve eeskirja
nõuetele;
1.2.5. sõidukikaart – taksoveoloa alusel vedajale väljastatav dokument, mis tõendab vedaja
õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit nimetatud taksoveoloaga lubatud sõitjateveol;
1.2.6. taksojuht – kehtiva taksoveoloa ja sõidukikaardi alusel tasulise taksoveoga tegelev isik;
1.2.7. taksoveoluba – linnavalitsuse poolt kehtestatud korras väljastatud dokument, mis annab
selle omanikule õiguse korraldada Kiviõli linnas taksovedu;
1.2.8. taksopeatus – linnavalitsuse kooskõlastusel tähistatud koht, kus takso võib seista kliendi
ootel;
1.2.9. taksomeeter – nõuetekohaselt taadeldud ja adapteeritud (kohandatud) mõõtevahend
koos printeriga läbitud sõidutee ja teenuse maksumuse määramiseks;
1.2.10. taatlemine – mõõtevahendi kasutamiskõlblikkuse kindlaksmääramine, mille käigus
kontrollitakse mõõtevahendi metroloogilisi omadusi taatlemiseks riiklikku tegevuslitsentsi
omavas laboris;
1.2.11. adapteerimine (kohandamine) – taksomeetri sõidutaksole paigaldamine,
reguleerimine ja plommimine selleks vastavat luba omava ettevõtja poolt. Taksomeetreid võib
kohandada ettevõtja, kellel on mõõteseaduses nimetatud akrediteerimisasutus tunnistanud
erialaselt pädevaks seda tööd tegema.
1.3. Kiviõli linnas võib taksoteenuseid osutada vedaja, kes omab kehtivat, Kiviõli Linnavalitsuse poolt
väljastatud taksoveoluba ja sõidukikaarti. Teiste linnade ja valdade vedajatel on õigus toimetada
väljaspool Kiviõli linna haldusterritooriumi peale võetud sõitjad kokkulepitud sihtkohta Kiviõli linna
haldusterritooriumil. Pärast sõitja teenindamise lõpetamist Kiviõli linna haldusterritooriumil peavad
need taksod pöörduma oma teeninduspiirkonda tagasi, kusjuures sõitjaid võib teenindada ainult
tagasisuunal.
1.4. Taksovedu võib korraldada isik, kes on kantud ettevõtjana äriregistrisse, või seaduse alusel teise
registrisse kantud juriidiline isik.
1.5. Sõidukil, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada
taksotunnuseid või neid matkivaid tunnuseid.
II SÕIDUTAKSOLE ESITATAVAD NÕUDED
2.1. Sõidutaksona kasutatav mootorsõiduk peab vastama alljärgnevatele nõuetele:

2.1.1. sõiduki katusel sisevalgustusega plafoon, mille eesküljel on sõna TAKSO;
2.1.2. omama Kiviõli Linnavalitsuse poolt väljastatud sõidukikaarti;
2.1.3. omama mõõteseaduse kohase tüübikinnitusega, taadeldud ja taksoga kohandatud
taksomeetrit ning sellele taksomeetrile sobivat printerit;
2.1.4. omama nähtaval kohal sõidukikaarti ja hinnakirja (vaata p 4.1.1 ja 4.1.2);
2.1.5. takso välisküljel peab olema vedaja nimi või teenindusmärk, kusjuures vedaja nime
teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 4 cm ja teenindusmärk peab olema mõõtmetega 20x20
cm;
2.1.6. on läbinud tehnoseisundi kontrolli õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.
III TAKSOTEENUSTE TARIIFID JA TAKSOTEENUSE EEST TASUMINE
3.1. Taksoveo sõidukilomeetri ja sõidutunni tariifid ning muude teenuste hinnad (edaspidi tariifid)
kehtestab vedaja.
3.2. Taksoteenuste tariifide kehtestamisel ning rakendamisel peab vedaja järgima järgmisi nõudeid:
3.2.1. kõik vedaja kehtestatud tariifid peavad olema programmeeritud taksole paigaldatud
taksomeetrisse, mis on mõõteseaduse nõuete kohaselt saanud tüübikinnituse ja taadeldud,
mootorsõidukiga adapteeritud ning varustatud sellele taksomeetrile sobiva printeriga. Kõik
taksomeetrisse sisestatud taksoteenuse tariifid peavad olema kantud ka taksomeetri
kohandamise tunnistusele;
3.2.2. taksojuht peab andma sõitjale taksomeetri printeril trükitud kviitungi, millele on
märgitud vedaja nimi ja registrikood, sõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev
ning alguse ja lõpu kellaaeg, tariifid, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud
tariifide lõikes ning üldmaksumus.
3.3. Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi vastavalt kehtestatud tariifidele.
3.4. Rikkis taksomeetri ja printeri puhul on sõitjal õigus arve maksmisest keelduda.
3.5. Pagasi eest sõitja eraldi tasuma ei pea.
3.6. Sõitjal on keelatud jätta arve tasumata takso kasutamise eest vastavalt taksomeetri näidule või
takso tellimise tasu vastavalt taksomeetri näidule.
3.7. Taksojuhil on õigus sõidul väljapoole linna piiri nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu,
arvestades oletatavat sõidu pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase
kviitungi. Tasaarvlemine takso kasutamise eest toimub sõidu lõpul.
3.8. Ettetellitud takso kasutamise eest tasub sõitja ettetellimistasu. Ettetellitud takso kasutamisest
loobumisel peab sõitja tasuma ettetellimistasu ja arve vastavalt taksomeetri näidule, v.a kui takso ei
vasta tellimisel esitatud nõuetele.
IV SÕITJA TEENINDAMINE
4.1. Taksojuht on kohustatud:
4.1.1. paigaldama takso armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale taksole väljastatud
sõidukikaardi või selle koopia ja esitama selle originaali kontrollimisõigusega ametiisikule
esimesel nõudmisel;
4.1.2. panema takso parempoolse tagaukse aknale (sisse ja väljapoole) ja armatuurlaua
paremale poole nähtavale kohale selgelt loetava ja arusaadava teenuste hinnakirja, mis vastab
taksomeetri kohandamise tunnistusele;
4.1.3. vedama sõitjaid ainult sõiduki valmistaja poolt ettenähtud kohtadel ja viisil;
4.1.4. lülitama teenindamise alustamisel sisse taksomeetri;
4.1.5. olema sõitjate teenindamisel puhtalt ja korrektselt riietatud;

4.1.6. käituma viisakalt, abistama sõitjat pagasi paigutamisel;
4.1.7. oskama riigikeelt sõitjate teenindamiseks vajalikul tasemel;
4.1.8. sõitma sihtkohta lühimat või sõitja poolt soovitud teed mööda;
4.1.9. omama sõitjaga arveldamiseks vahetusraha ja andma sõitjale sõidu lõppedes kviitungi;
4.1.10. tagama sõitja ohutuse taksos;
4.1.11. tundma linna ja selle liiklusskeemi;
4.1.12. andma vastavalt sõitja soovile informatsiooni kavandatava sõidu võimaliku
maksumuse kohta.
4.2. Väljaspool järjekorda on taksopeatuses sõidutakso saamise õigus:
4.2.1. rasedatel;
4.2.2. nähtavate puuetega inimesel või puuet tõendava dokumendi esitamisel;
4.2.3. alla 4-aastase lapsega isikul;
4.2.4. õnnetusjuhtumi läbi kannatanutel.
4.3. Sõitja võib sõiduks valida endale sobiva sõidutakso, sõltumata selle kohast järjekorras. Peatuses
seisvad teised sõidutaksod peavad võimaldama sellele taksole väljasõidu peatusest.
4.4. Sõidutakso on vaba sõitja teenindamiseks valgustatud taksoplafooni korral.
4.5. Taksojuht võib teenindamisest keelduda:
4.5.1. kui sõitja on ilmsete joobetunnustega;
4.5.2. kui sõitja on sõidutaksot määrivates riietes;
4.5.3. kui sõitja keeldub taksoarve ettemaksust sõiduks väljapoole linna piire;
4.5.4. sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib oletada, et taksojuhi, tema vara või
sõiduki turvalisus ei ole tagatud;
4.5.5. tuleohtlike, lehkavate ja muude ainete ning vastava pakendita esemete või loomade
vedamisest;
4.5.6. sõitjaid on rohkem, kui taksos on sõitjatele istekohti sõiduki registreerimis-tunnistuses
ette nähtud;
4.5.7. taksoplafooni valgustus ei ole sisse lülitatud, v.a takso seismisel taksopeatuses.
4.6. Taksojuhil on keelatud:
4.6.1. keelduda mõjuva põhjuseta sõitja teenindamisest, välja arvatud punktis 4.5 nimetatud
juhtudel;
4.6.2. sõitja nõusolekuta teenindada samaaegselt teisi isikuid;
4.6.3. hoida sõidutaksos sõitja teenindamiseks mittevajalikke ja sõitjaid segavaid esemeid;
4.6.4. nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu;
4.6.5. suitsetada taksos või lubada suitsetada teistel isikutel sõitja teenindamise ajal;
4.6.6. sõitja nõusolekuta lubada sõidu ajal olla taksos kõrvalistel isikutel;
4.6.7. tülitada isikuid taksoteenuse pakkumisega;
4.6.8. teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga.
4.7. Taksojuhil on õigus:
4.7.1. nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades sõidu oletatavat pikkust.
Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitja nõudmisel kviitungi;
4.7.2. panna hädaolukorras plafoon ohumärgiks vilkuma ja signalisatsioon tööle;
4.7.3. sõitja poolt õigusrikkumise toimepanekul (sh avaliku korra rikkumine, sõidutasu
maksmisest keeldumine) on taksojuhil õigus toimetada sõitja lähimasse politseiasutusse.
4.8. Sõidutakso akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult taksojuhi ja sõitja
vastastikusel kokkuleppel. Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.
4.9. Sõidutakso pakiruumis võib vedada pagasit, mis ei takista pakiruumi luugi sulgemist ega koorma
autot üle. Lubamatu pagasi vedamine on keelatud.

4.10. Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal taksojuhti segada ja tõmmata tema
tähelepanu kõrvale takso juhtimiselt.
4.11. Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või salongi sisemust.
4.12. Sõitja peab tagama, et temaga kaasasolevad lemmikloomad ei kujutaks ohtu sõidukis viibijatele
ning ei kahjustaks või määriks sõiduki salongi.
4.13. Sõitja võib sõidutaksot saada:
* ettetellimisega;
* taksopeatusest;
* väljaspool taksopeatust käega märku andes.
V TAKSOVEOLUBA JA SÕIDUKIKAART
5.1. Teeliikluses korraldatava sõitjateveo tegevusloana käsitatakse ka taksoveoluba. Taksoveoluba
tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu.
5.2. Sõidukikaart on tegevusloa alusel vedajale väljastatav dokument, mis tõendab vedaja õigust
kasutada sõidukaardile kantud sõidukit nimetatud taksoveoloaga lubatud sõitjateveol.
5.3. Taksoveoloa ja selle alusel sõidukikaardi annab välja Kiviõli Linnavalitsus. Tasu eest korraldatav
sõitjatevedu on taksoveoloa ja sõidukikaardita keelatud.
5.4. Taksoveoluba väljastatakse isikule:
5.4.1. kes omab head majandusseisundit;
5.4.2. kelle registreeritud tegevusalaks on ühistransporditeenuse osutamine või seda hõlmav
muu tegevus transpordi valdkonnas. Tegevusala peab olema registreeritud enne esimese
sõidukikaardi taotluse esitamist;
5.4.3. kes on määranud vedude eest vastutava isiku;
5.4.4. vastab muudele seaduses ja käesolevas eeskirjas sätestatud nõuetele.
5.5. Nõuded taksoveoloa taotlejale või -loa omanikule, vedude eest vastutavale isikule, heale
majandusseisundile, vedude eest vastutava isiku mainele ja ametialasele pädevusele sätestab seadus.
5.6. Taksoveoloa taotleja esitab linnavalitsusele järgmised dokumendid:
5.6.1. avaldus;
5.6.2. äriregistrisse kantud ettevõtja puhul registrikaardi kehtiv ärakiri, seaduse alusel teise
registrisse kantud juriidilise isiku puhul selle registri väljavõte;
5.6.3. asutatava äriühingu asutamislepingu notariaalselt tõestatud ärakiri;
5.6.4. taotleja rahalist seisu iseloomustavad dokumendid;
5.6.5. vedude eest vastutava isiku määramist ja tema ametialast pädevust kinnitavad
dokumendid;
5.6.6. põhikiri või ühinguleping (välja arvatud äriregistrisse kantud ettevõtja puhul);
5.6.7. tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta.
5.7. Sõidukikaardi taotleja esitab linnavalitsusele järgmised dokumendid:
5.7.1. avaldus;
5.7.2. taksoveoluba;
5.7.3. äriregistrisse kantud ettevõtja puhul registrikaardi ärakiri, seaduse alusel teise registrisse
kantud juriidilise isiku puhul selle registri väljavõte;
5.7.4. sõiduki registreerimistunnistus;
5.7.5. sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik;
5.7.6. sõiduki tehnilise passi koopia;
5.7.7. tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

5.8. Enne avalduse esitamist peab taksoveoloa ja sõidukikaardi taotleja tasuma riigilõivu.
5.9. Linnavalitsus annab taksoveoloa või teatab loa taotlejale loa andmise keeldumisest kirjalikult
30 kalendripäeva jooksul pärast punktis 5.6 nimetatud dokumentide esitamist.
5.10. Linnavalitsus annab sõidukikaardi või teatab selle andmisest keeldumisest taotlejale kirjalikult
15 kalendripäeva jooksul pärast punktis 5.7 nimetatud dokumentide esitamist.
5.11. Kui taksoveoloa või sõidukikaardi saamiseks esitatud dokumentides on puudusi, määratakse
taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub
taotluste läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg.
5.12. Taksoveoloa andmisest keeldutakse, kui:
5.12.1. loa taotleja on maksuvõlglane, kui talle on välja kuulutatud pankrot või kui ettevõtja
eelmise taksoveoloa kehtetuks tunnistamise põhjus on õigusnormide rikkumine, millest ei ole
möödunud kahte aastat;
5.12.2. loa taotleja ei vasta ühistranspordiseaduse §-s 35 kehtestatud nõuetele;
5.12.3. loa taotlemiseks on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
5.12.4. loa taotlejat, tema vedude eest vastutavat isikut või tema juures töölepingu alusel
töötavat isikut on karistatud väärteo eest veokorralduse, liiklusohutuse, sõiduki ohutuse või
keskkonnakaitse valdkonnas ja sellest on möödunud vähem kui 12 kuud;
5.12.5. loa taotlejale on tehtud ettekirjutus ühistranspordiseaduse § 46 lõike 1 punktis 2 või §
46 lõike 2 punktis 1 nimetatud alustel ja sellest on möödunud vähem kui kuus kuud;
5.12.6. loa taotleja ei ole dokumentides esinevaid puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud.
5.13. Taksoveoloale märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, loa andja nimetus,
loa number, vastutav isik, loa andmise kuupäev, loa kehtivuse aeg ning vedaja teeninduspiirkond.
5.14. Sõidukikaardile märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, tegevusloa
number, sõiduki mark, mudel, registreerimismärk ja istekohtade arv, sõiduki omaniku nimi, juhi nimi,
sõidukikaardi väljastaja nimetus, kaardi andmise kuupäev ja kehtimise aeg ning teeninduspiirkond.
5.15. Taksoveoluba antakse esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui loa
taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.
5.16. Sõidukikaart kehtib üksnes taksoveoloa kehtivuse ajal. Sõiduki kasutamisel kasutuslepingu
alusel ei kehti sõidukikaart kauem kui kasutuslepingu tähtaja lõpuni.
5.17. Taksoveoloa ja sõidukikaardi kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise alused ja korra
sätestab seadus.
VI EESKIRJA RAKENDAMINE, TÄITMISE KONTROLL JA VASTUTUS
6.1. Taksojuht on kohustatud esitama politseile või muule kontrollimisõigusega ametiisikule
kontrollimiseks sõidukikaardi.
6.2. Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad ja väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on
politseiametnikud ja linnavalitsuse vastavad ametnikud.
6.3. Eeskirja rikkumises süüdiolevad isikud võetakse vastutusele seaduses sätestatud korras.

