KÄSKKIRI
13.06.2022 nr 1.1-1/22/80
Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava
liiniveo piletihind sõitjateveol Pärnumaa
bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil
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“ (edaspidi Määrus) § 2 alusel:
1. Määruse § 2 lg 6 kohaselt võib Transpordiamet 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
Transpordiamet
piletihindade
kehtestamisel
riigieelarves
maanteetranspordi
korraldamiseks ettenähtud ühistranspordi toetuste mahust ja sihtotstarbest. Hinna
kehtestamiseks esitab piirkondlik ühistranspordikeskus Transpordiametile põhjendatud
ettepaneku.
2. Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi PÜTK) esitas 26.05.2022.a
kirjaga nr 17 Transpordiametile ettepaneku muuta alates 2022. aasta 1. juulist nende poolt
korraldatavate, avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavate, maakonna ja
kaugbussiliinide piletihindu. Nimetatud ettepanek on heaks kiidetud PÜTK 20.05.2022.a.
üldkoosoleku poolt.
3. Ettepanekut piletihindade tõstmiseks põhjendatakse igakvartaalselt indekseeritavate
jooksva aasta liinikilomeetrihindade suure tõusuga, mille on põhjustanud mootorikütuste
hindade ja sellega ka tarbijahinnaindeksi järsk tõus, ning vajadusega ühtlustada
sõidupiletite hindu piletite hindadega linnaliinidel, et võimaldada sõitjatele mugavamalt
erinevate bussiliinide kasutamist.
4. Arvestades, et varasemad sõidupiletite hinnad on kehtestatud Maanteeameti poolt nelja
erineva käskkirjaga, esitatakse ettepanek kinnitada kõik hinnad Pärnumaa maakonna- ja
kaugliinidele Transpordiameti ühtse käskkirjaga.
5. Lähtudes eelnevast, kinnitan:
5.1.Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus poolt korraldatavate, avaliku
teenindamise lepingu alusel teenindatavate, maakonna ja kaugbussiliinide piletihinnad
sõitjatele vanuses alates 20-ndast eluaastast kuni 62. eluaastani (kaasa arvatud),
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sealhulgas kaugliinidele nr 333 ja nr 334 ja välja arvatud kaugliinidele nr 335, nr 336,
nr 347, nr 352 ja nr 368):
Pileti liik

Pileti tüüp

1.
2.

Tunnipilet validaatorist
Tunnipilet, ostetuna bussijuhilt sularahas

e-pilet
paberpilet

Hind
(koos
käibemaksuga),
eurodes
1,50 eurot
2,00 eurot

3.

Tunnipilet, ostetuna bussijaama kassa eelmüügist
või muust müügipunktist
Päevapilet
5 (viie) päeva pilet
30 (kolmekümne) päeva pilet

paberpilet

2,00 eurot

e-pilet
e-pilet
e-pilet

4,50 eurot
7,50 eurot
15,00 eurot

4.
5.
6.

5.1.1. piletihind 0 eurot kehtib kõigile käesoleva käskkirja punktis 5.3 nimetatud
sõitjatele;
5.1.2. tunnipilet annab õiguse siseneda ühe tunni jooksul alates esimesest
valideerimisest;
5.1.3. päevapilet on eraldi tootena ostetav müügipunktidest ja internetist või tekib
tunnipiletite valideerimise alusel parima hinna arvutamise põhimõttel.
Müügipunktidest või internetist eraldi tootena ostetav päevapilet kehtib 24
tunni jooksul esimesest valideerimisest. Tunnipiletite alusel, parima hinna
arvutamise põhimõttel tekkiv päevapilet kehtib 24 tunni jooksul selle aluseks
oleva esimese tunnipileti valideerimise hetkest;
5.1.4. viie päeva pilet on nii eraldi tootena ostetav müügipunktidest ja internetist või
tekib tunni- ja/või päevapiletite alusel parima hinna arvutamise põhimõttel.
Müügipunktidest või internetist eraldi tootena ostetav viie päeva pilet kehtib
120 tunni jooksul esimesest valideerimisest. Tunni- ja/või päevapiletite alusel
tekkiv viie päeva pilet kehtib 120 tunni jooksul selle aluseks oleva esimese
tunnipileti valideerimise hetkest;
5.1.5. 30-päeva pilet on eraldi tootena ostetav müügipunktidest ja internetist. 30päeva piletid hakkavad kehtima ostmisel määratud kuupäeva hommikul kell
3:00 ning kehtivad viimasele kuupäevale järgneva öö kella 2:59-ni.
5.2.Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus poolt korraldatavate, avaliku
teenindamise lepingu alusel teenindatavate kaugbussiliinide nr 335, nr 336, nr 347, nr
352 ja nr 368 piletihinnad järgmiselt:
5.2.1. sõitude puhul, mille nii alg- kui ka lõpp-peatus jäävad peatuste vahemikku
Pärnu bussijaam ja „Rae“ (liinil nr 368), „Kaansoo“ (liinidel nr 347 ja nr 352),
„Kõnnu“ (liinil nr 335), Langerma (liinil nr 336), kehtivad kõigile sõitjatele
punktides 5.1 ja 5.3 loetletud piletihinnad;
5.2.2. sõitude puhul, mille alg- või lõpp-peatus asub väljaspool käesoleva käskkirja
punktis 5.2.1 nimetatud peatuste vahemikku, kehtivad kõigile sõitjatele
piletihinnad vastavalt Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus
poolt koostatavatele, peatuste vahelist kaugust arvestavatele hinnatabelitele,
järgides Määruse § 2 nõudeid ning lähtudes käesoleva käskkirja punktidega
5.2.3 kuni 5.2.5 kinnitatust;
5.2.3. piletite hinna arvutamiseks on sõidukilomeetri kõrgeim hind 0,0639 eurot
kilomeetri kohta ning piletite hinnad ümardatakse 10 sendi täpsusega.
5.2.4. käesoleva käskkirja punktis 5.3.1 nimetatud sõitjatele on hinnasoodustus 40%
ulatuses bussist pileti ostmisel isikustatud ühiskaardil (transpordikaardil) oleva
e-rahaga.
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5.2.5. käesoleva käskkirja punktides 5.3.2 kuni 5.3.4 nimetatud sõitjatele on
piletihinnaks 0 eurot.
5.3.Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus poolt korraldatavatel Pärnumaa
avalikel maakonna bussiliinidel ja avalikel kaugbussiliinidel piletihinna 0 eurot
järgmiselt:
5.3.1. isikud alla 20 aasta vanuses ja alates 63 aasta vanusest, välja arvatud käesoleva
käskkirja punktis 5.2 nimetatud liinidel;
5.3.2. isikud keskmise või raske puudega;
5.3.3. isikud osalise või puuduva töövõimega või töövõimetuspensionärid;
5.3.4. raske liikumispuudega või sügava puudega isiku saatja.
6. Kinnitatud piletite hinnad hakkavad kehtima 2022. aasta 1.juulist ja kehtivad kuni
käesoleva käskkirja muutmiseni või käskkirja kehtetuks tunnistamiseni.
7. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskusel teha käskkirjaga kinnitatud hinnad teatavaks
sõitjatele ja vedajatele.
8. Tühistan Maanteeameti peadirektori 26.06.2018 käskkirja nr 1-2/18/203, Maanteeameti
peadirektori 15.05.2020 käskkirja nr 1-2/20/417, Maanteeameti peadirektori 05.07.2019
käskkirja nr 1-2/19/448 punkti 6.2 ja Maanteeameti peadirektori 07.11.2019 käskkirja nr
1-2/19/784 punkti 2.
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 Transpordiametile vaide. Samuti on isikul õigus 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks
tegemisest arvates pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kaebusega
halduskohtusse.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaido Padar
peadirektor

