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Munalaid-Manilaid liinil piletihindade
kehtestamine ning väikelaeva ja hõljuki
tellimusreisi hindade kehtestamine
Pärnu Haldusteenuste poolt pakutavate teenuste sisu muutumine ja täiendavate teenuste pakkumine tingib
vajaduse muuta Pärnu Haldusteenuste tasuliste teenuste hinnakirja.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 3 ja Pärnu Linnavolikogu
16.05.2013 määruse nr 14 „Pärnu Haldusteenused põhimäärus“ § 5 lõike 3 alusel
1. Kehtestada piletihinnad Munalaid-Manilaid liinil ning hinnad väikelaeva või hõljukiga tellimusreisi
tellimisel.
2. Pileti hind avalikul liiniveol ühel suunal
2.1 Reisijatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Manija küla:
2.1.1 tavapilet 1 euro;
2.1.2 sooduspilet pensionärile ja õpilasele 0,5 eurot;
2.1.3 lapsed kuni 7. eluaastani tasuta.
2.2 Reisijatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Manija küla:
2.2.1 tavapilet 2 eurot;
2.2.2 sooduspilet pensionärile ja õpilasele 1 euro;
2.2.3 lapsed kuni 7. eluaastani tasuta.
2.3 Kui regulaarreisijaid on rohkem kui liiniveol kohti, tehakse lisareis.
3. Väikelaeva või hõljuki tellimusreisi hinnad
3.1 Väikealeva tellimusreisi hinnad:
3.1.1 ühe suuna reis Munalaid-Manilaid liinil 35 eurot;
3.1.2 ühe suuna reis Munalaid-Kihnu liinil 170 eurot;
3.1.3 muud veod lähtuvalt kalkulatsioonist ning hinnalisaga kuni 30%.
3.2 Hõljuki tellimusreisi hinnad:
3.2.1 ühe suuna reis Munalaiust Manilaidu, üks tund 70 eurot;
3.2.2 ühe suuna reis Munalaiust Kihnu, üks tund 150 eurot;
3.2.3 miinimum tellimus on üks tund;
3.2.4 tellimuse puhul, mis ületab ühte tundi, toimub arvestus veerandtunni täpsusega;
3.2.5 muud veod lähtuvalt kalkulatsioonist ning hinnalisaga kuni 30%.
3.3 Ootetund 60 eurot.
3.4 Tellimusreise teostatakse ajavahemikul 08.00 – 17.00 ning tingimusel, et transpordivahend ei ole
hõivatud graafikujärgsete reiside teenindamisega. Muul ajal kokkuleppel väikelaeva juhtidega.
3.5 Tellimusreis tuleb ette tellida vähemalt üks ööpäev enne soovitud reisi toimumisaega.
3.6 Punkt 3.4 ja 3.5 ei kehti operatiivsõitude puhul.
4. Hinnad on toodud ilma käibemaksuta.
5. Pärnu Haldusteenused juhatajal on õigus kokku leppida korralduse punktides 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2
ja 3.3 sätestatud teenuse hindadest kõrgemates teenuse hindades, kui osutatav teenus tingib täiendavaid
tööjõu ja materjali kulutusi võrreldes hindade kehtestamisel arvestatuga.
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6. Pärnu Haldusteenused juhatajal on õigus kokku leppida korralduse punktides 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2
ja 3.3 sätestatud hindadest kuni 20% madalamates teenuse hindades, kui osutatav teenus tingib
väiksemaid tööjõu ja materjali kulutusi võrreldes hindade kehtestamisel arvestatuga.
7. Korraldus jõustub 01. mail 2018.
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