Jõhvi Vallavolikogu määruse eelnõu

Jõhvis

19. mail 2022 nr 00

Jõhvi valla avalike bussiliinide sõidupileti
hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine

Määrus antakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 4, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Määrusega kehtestatakse Jõhvi valla avalike bussiliinide sõidupileti hinnad ning sõidusoodustuste
saamise tingimused ja kord.
(2) Õigust soodustustele annab isikustatud elektrooniline sõidukaart, mis kehtib ainult koos isikut
tõendava dokumendiga.
(3) Sõidusoodustuste andmine toimub selleks valla eelarves ettenähtud vahendite piires. Soodustuste
andmist korraldab ning selleks eraldatud vahendite üle peab arvestust Jõhvi Vallavalitsus, kui
ametiasutus.
§ 2. Sõidupiletite hinnad
(1) Kehtestada Jõhvi valla avalikel bussiliinidel pileti ostmisel bussis ühekordse sõidupileti hinnaks
2,00 eurot.
(2) Kehtestada Jõhvi valla avalikel bussiliinidel sõidupiletite hinnad elektroonilist sõidukaarti
kasutades järgmiselt:
1) ühekordne sõidupilet 1,00 eurot;
2) päevapilet 2,50 eurot;
3) viie päeva pilet 6,00 eurot;
4) kolmekümne päeva pilet 20,00 eurot.
§ 3. Sõidusoodustused
(1) Jõhvi valla avalikel bussiliinidel on tasuta sõidu õigus kõikidel isikutel, kelle rahvastikuregistri
järgne elukoht on Jõhvi vald.
(2) Jõhvi valla avalikel bussiliinidel kehtivad ühistranspordiseadusest tulenevad järgmised tasuta
sõidu õigused:
1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud 7–aastaseks, samuti laps, kelle
koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;

2) puudega kuni 16-aastane isik, sügava puudega 16-aastane ja vanem isik, raske nägemispuudega
isik, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või puudega isikut saatev juht- või abikoer.
(3) Isikutel, kellele laieneb ühistranspordiseadusest tulenev sõidusoodustus, saab selle olemasolu
tõendada:
1) isikut tõendava dokumendiga;
2) õpilaspiletiga;
3) koolivälise nõustamismeeskonna tõendiga selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel
on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
4) muu dokumendi, elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse
olemasolu.
(4) Täiendavalt on Jõhvi valla avalikel bussiliinidel tasuta sõidu õigus relvakonflikti või püsiva
vägivalla piirkonnast põgenenud, Eestis ajutise kaitse saanud välismaalastel, ajutise kaitse kehtivuse
ajal.
(5) Isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgselt on Jõhvi vald, annab õiguse sõidusoodustustele
isikustatud elektrooniline sõidukaart, mis kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 viidatud isikutele väljastatakse Jõhvi Vallavalitsuse poolt tasuta
sõidu õigus isikukoodi alusel koos isikustatud sõidukaardiga. Sõidukaardi olemasolul kantakse tasuta
sõidu õigus olemasolevale kaardile.
§ 4. Rakendussätted
(1) Jõhvi Vallavolikogu 18.11.2014 määrus nr 27 „Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol
sõidusoodustuste andmise ja ühistransporditeenuse toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub üldises korras.
(3) Määrust rakendatakse alates 01.07.2022.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

Seletuskiri eelnõule „Jõhvi valla avalike bussiliinide sõidupileti
hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“
Seletuskiri on koostatud Jõhvi valla põhimääruse § 49 lõikest 2 tulenevalt.
1) Asja otsustamise vajalikkuse põhjendus.
21.04.2022 andis volikogu vallavalitsusele loa korraldada hankemenetlus bussiliini nr 107 liiniveo
korraldamiseks alates 01.07.2022. Nimetatud kuupäevast tuleb vastavalt ühistranspordiseadusele
kehtestada volikogul sõidupileti hinnad ning sõidusoodustused.

2) Eelnõu rakendamisega seotud ja kaasnevaid majanduslike kulude arvestusi ja
finantseerimisallikaid.
Eelnõu rakendamisega seotud kulude katteallikaks on valla eelarve. Kulude täpset suurust ei ole
hetkel võimalik prognoosida, sest tegemist on Jõhvi valla jaoks pilootprojektiga kestvusega üks
kalendriaasta seoses bussiliini nr 107 hankemenetluse korraldamisega.
3) Eelnõu rakendamisega sisulisi organisatsioonilisi muudatusi ei toimu.

Eelnõu esitab abivallavanem Arvo Aller.
Määruse kehtestamiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.

