Ühiste kavatsuste kokkulepe
ühistranspordi ühtsest korraldamisest Võru- ja Põlvamaal
Meie, Võru Maavalitsus, Põlva Maavalitsus ja Võru- ning Põlvamaa kohaliku omavalitsuse
üksused: Ahja vald, Kanepi vald, Kõlleste vald, Laheda vald, Mikitamäe vald, Mooste vald,
Orava vald, Põlva vald, Räpina vald, Valgjärve vald, Vastse-Kuuste vald, Veriora vald,
Värska vald, Urvaste vald, Antsla vald, Sõmerpalu vald, Võru vald, Lasva vald, Meremäe
vald, Vastseliina vald, Misso vald, Haanja vald, Rõuge vald, Varstu vald, Mõniste vald, Võru
linn,
deklareerime, et oleme otsustanud asuda tegutsema Võru ja Põlva maakonna ühistranspordi
sõitjate huvidest lähtuva ühtse korraldamise eesmärgil, luues selleks Kagu
Ühistranspordikeskuse (KÜTK).
I.

Üldosa

1. Ühistranspordi ühtse korraldamise all mõistame Võru ja Põlva maakonna ühistranspordi
avalike liinivõrkude haldamist ja kompleksset arendamist.
2. KÜTKi all mõistame omavalitsuste ja riigi poolt asutatavat mittetulundusühingut, mis
korraldab vastavalt ühistranspordiseadusele talle antud volituste piires ühistransporti Võru ja
Põlva maakonnas ja kohalike omavalitsuste soovil seni nende poolt korraldatavatel liinidel ja
õpilasliinidel, ühitades võimalusel õpilastranspordi avaliku liinivõrguga ning rakendades
nõudeliine.
3. KÜTKi asutamine vastab riiklikule „Transpordi arengukavale 2014-2020“, riiklikule
„Kagu-Eesti tegevuskavale 2015-2020“, „Põlvamaa arengukavale 2014-2020“ ja „Võru
maakonna arengustrateegiale 2014-2025“, viies ellu, laiendades ja täpsustades neis nimetatud
eesmärke.
4. Käesolev ühiste kavatuste kokkulepe käsitleb KÜTKi moodustamise üldpõhimõtteid.
Moodustatava mittetulundusühingu tegevuse korraldamise detailides lepitakse kokku MTÜ
Kagu Ühistranspordikeskus asutamislepingu ja põhikirja koostamisel. Nimetatud dokumendid
lisatakse MTÜ-s KÜTK osalemise otsustamiseks omavalitsuste volikogudele ja Vabariigi
Valitsusele esitatavate materjalide juurde liikmeõiguste teostaja määramiseks.
II.

Teostajad

5. Käesoleva ühiste kavatsuste kokkuleppe täitmist koordineerivad Võru ja Põlva Maavalitsus
kaasates kohalikke omavalitsusi.
6. Kohalikud omavalitsused korraldavad osalemise otsustamise loodavas MTÜ-s Kagu
Ühistranspordikeskus ja liikmeõigusi teostava isiku määramise vastavalt osas IV toodud
tegevuskava tähtaegadele.
7. Võru Maavalitsus ja Põlva Maavalitsus korraldavad riigi esindaja määramise liikmeõiguste
teostajaks loodavas MTÜ-s Kagu Ühistranspordikeskus vastavalt osas IV toodud tegevuskava
tähtaegadele.
III.

KÜTKi iseloomustus

8. KÜTK on Võru- ja Põlvamaa kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigi asutatud
mittetulundusühing, kus riigil ja kõigil liikmetest omavalitsusüksustel on võrdne hääleõigus.

9. KÜTK tagab efektiivse, haldusjaotustest sõltumatu ühistranspordi liinivõrgu ja
piletisüsteemi toimimise ja arendamise ning piirkonna ühistranspordialase kompetentsi
koondumise ja järjepidevuse.
10. KÜTKi tegevuspiirkonnaks on Võru ja Põlva maakond. Vastava huvi olemasolul on
võimalik laiendada tegevuspiirkonda naabermaakondadesse.
11. KÜTKi tegevus:
 korraldab liinivedu Võru- ja Põlva maakonnas;
 suunab ühistranspordi arengut oma tegevuspiirkonnas ja koordineerib asjaomaste
arengukavade väljatöötamist ja elluviimist;
 korraldab elanike liikumisvajaduse uuringuid;
 osaleb ühistranspordi taristu objektide planeerimise, rajamise ning korrashoiu ja
kasutamise korraldamises;
 sõlmib vedajatega avaliku teenindamise lepinguid ning korraldab avalike konkursse
vedajate valimiseks avalikule liiniveole;
 korraldab avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo rahastamist
riigieelarvest, valla- ja linnavolikogude otsuste alusel nende eelarvetest, ettevõtjate
sihteraldistest ning muudest tuluallikatest.
 korraldab järelevalvet enda poolt sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja enda
poolt antud liinilubade üle;
 haldab ja arendab pileti-, kassa-, info- ja kontrollsüsteeme, viib läbi vastavaid hankeid
sõlmib lepinguid.
12. KÜTKi eelarve tulud koosnevad riigieelarvelisest ja kohalike omavalitsuste poolt
makstavatest sõitjateveo toetustest, liikmemaksudest ja muust tulust.
13. KÜTKi eelarve kulud koosnevad veoteenustega seotud kuludest ja KÜTKi
tegevuskuludest.
14. KÜTKi liikmemaks ning asutamiskulude katmine lepitakse kokku asutamislepingus.
IV.

Eelduslik tegevuskava

Mai-juuni 2017
Juuni 2017

Juuli 2017

Sept 2017
Okt 2017
Nov 2017
Dets 2017
01.01.2018

KÜTK asutamislepingu ja põhikirja väljatöötamine
MTÜ-s KÜTK osalemise otsustamine kohalike omavalitsuste
volikogudes, esindajate nimetamine asutamistoimingute läbiviimiseks,
ühiste kavatsuste kokkuleppe allkirjastamine
Dokumentide
esitamine
Rahandusministeeriumile
riigipoolse
liikmeõiguste teostamise volituste saamiseks ja liikmeõiguste
teostamiseks
MTÜ KÜTK asutamine
KÜTK personali komplekteerimine, KÜTK käivitamine, lepingute
ettevalmistamine
KÜTK eelarve koostamine ja kinnitamine
Võru- ja Põlvamaa ühistranspordialaste funktsioonide üleandmine
KÜTKile
KÜTK alustab tööd

V.

Allkirjad

Memorandumiga liitunu
Võru Maavalitsus
Põlva Maavalitsus
Ahja vald
Kanepi vald
Kõlleste vald
Laheda vald
Mikitamäe vald
Mooste vald
Orava vald
Põlva vald
Räpina vald
Valgjärve vald
Värska vald
Vastse-Kuuste vald
Veriora vald
Urvaste vald
Antsla vald
Sõmerpalu vald
Võru vald
Lasva vald
Meremäe vald
Vastseliina vald
Misso vald
Haanja vald
Rõuge vald
Varstu vald
Mõniste vald
Võru linn

Esindaja nimi

Esindaja allkiri

