
  

KÄSKKIRI  

 
 

07.11.2019  nr 1-2/19/784 

Maanteeameti peadirektori 05.07.2019 käskkirja nr 

1-2/19/448 muutmine 

 

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 ning töövõimetoetuse seaduse §5 lõike 3 alusel: 

 

1. Lähtudes vajadusest ühtlustada puudega isikutele ja töövõime osalise kaotusega isikutele 

sõidupiletite hindu muudan Maanteeameti peadirektori 05.07.2019 käskkirja nr 1-2/19/448 

punkti 6.1 ja sõnastan selle järgnevalt: 

 

„6.1 MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus poolt korraldatavatel Harjumaa, Läänemaa, 

Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonnabussiliinidel ja avalikel kaugbussiliinidel 

piletihinna 0 eurot kõigile keskmise ja raske puudega ning osalise töövõimega ja puuduva 

töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele ning raske liikumispuudega ja sügava 

puudega isiku saatjale, kellel puudub seaduse või seaduse alusel kehtestatud tasuta sõidu 

õigus;“ 

 

2. Lähtudes vajadusest ühtlustada puudega isikutele ja töövõime osalise kaotusega isikutele 

sõidupiletite hindu muudan Maanteeameti peadirektori 05.07.2019 käskkirja nr 1-2/19/448 

punkti 6.2 ja sõnastan selle järgnevalt:  

 

„6.2. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus poolt korraldatavatel Pärnumaa avalikel 

maakonnabussiliinidel ja avalikel kaugbussiliinidel piletihinna 0 eurot kõigile keskmise ja 

raske puudega ning osalise töövõimega ja puuduva töövõimega isikutele, 

töövõimetuspensionäridele ning raske liikumispuudega ja sügava puudega isiku saatjale, kellel 

puudub seaduse või seaduse alusel kehtestatud tasuta sõidu õigus.“  

 

3. Uus piletihind jõustub 15.11.2019 ja kehtib kuni 31.12.2019. Kui järgnevatel aastatel 

eraldatakse riigieelarvest piletitulu asendamiseks riigieelarvelisi vahendeid, siis jäävad 

sõidukilomeetri ja piletihinnad kehtima vastavalt käesolevale käskkirjale või käskkirja 

muutmiseni või käskkirja kehtetuks tunnistamiseni.  

 

4. MTÜ-l Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja MTÜ-l Pärnumaa Ühistranspordikeskus teha 

käesoleva käskkirjaga kinnitatud hinnad teatavaks sõitjatele ja vedajatele enne hindade 

kehtivuse algust.  

 

5. Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 71 lõikele 1 ning §-le 75 võib isik, kes leiab, et 



2 

 

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 




