EMMASTE
VALD

EMMASTE VALLAVOLIKOGU
MAARUS

Emmastes

29.veebruaril
2012nr 41

Fmmastevallahallatavate
kalmistutekasulamise
eeskiri
'Kohalikuomavalitsusc
Maaruskehtestatakse
korralduse
seaduse"
$ 22 lg I p 37ja
"Kalmistuseadusc"
S 7 lg I alusel.
g 1 Uldsftted
(l) Kiiesoleveeskirireguleerib
Emmaste
vallaomandisolevalmaa-alalasuvate
kalmistutekasutamist.ja
haldamist.
(edaspidi
midakorraldabEmmaste
Vallavalitsus
nimctatud:Haldaia).
(2) Emmaste
vallaomandisolevalmaalasuvadEmmaste
kalmistu.asukohaga
Emmaste
kiilaja Mansp?ie
kabeliaed.
asukohaga
Mainspe
kiila,mis on
kultuurimlilestistc
riiklikusregistrisregistreeritud
ajaloomAlestistena.
andmisetingimusedja kord.
$ 2 Hauaplatsikasutusse
(l) Hauaplatsi
annabkaesolcva
mii:iruse$ 4 l6ikes12nimetatud
hauaplatsi
kasutajale
kasutusse
haldajarvormistades
sellekskirialiku\'6i kirialikkutaasesitamist
vdimalda!asvormisn6usoleku.
(2) Hauaplatsi
kasutajaks
on surnuomaksed- sumuabikaasa.
\.anemad.
taisealinc
laps,dde.vendv6i muusumulAhcdane
isik tulenevalttemaelukoraldusest.
(3) Kalmistulehauav6i ehitiscrajamiseltulebvdimalusekonaltagada.et needei
paiknekskalmistulasuvalepuurkaevule
l?ilreftalkui l0 meetrit.
(4) I lauatiihistjahauaplatsi
piirdcaeda
ei peetaYaikeehitiseks
ehitusseaduse
tahendusesja
ncileei kohaldata
ehitusseaduscs
ehitiseleesitatavaid
n6udeid.

l6petamise
S 3 Hauaplatsikasutamisetehtaeg,samutikasutamisdiguse
tingimusedja kord.
(l ) Hauaplats
antakse
tihtajatukskasutamiseks.
(2) Kui hauaplats
pooltkonastamata
on kasutaja
niivdrdpikkaaega,et on alust
arvata.et sellekasutaja
on loobunudhauaplatsist,
panebhaldajaselleledateeritud
taihise
mitkega hooldamata
hauaplats,
mis tunnistalakse
iiheaastamdddudes
hooldamata
hauaplatsiks,
kui selleajajooksulei olehauaplatsi
korrastatud.
(3) Hauaplatsi
hooldamata
hauaplatsiks
tunnistamisega
l6pebsellckasutajal
kasutamis6igus.
(4) Hooldamata
hauaplatsi
v6tabhaldajaarvelejasellevdib andataaskasutusse,
kui
viimasestmatmisest
samalekohaleon miiddunud20 aastat.
$ 4 Matmisekord.
(l) Sumumaetakse
surmat6endi
alusel.Surnultsiindinumaetakse
arstliku
sumateatise
alusel.V isriigisv?iljastatud
surmatbend
ei vajalegaliseerimist
vdi
apostilliga(valisriigiskasutamiseks
eftenahtud
dokumendilegaliseerimise
juhul v6ib haldajan6udavalisriigis
standardvorm)
kinnitamist.Pdhjendatud
valjastatud
surmat6endi
t6lkimist.
(2) Tundmatusurnumatmisev6i tuhastamise
konaldabEmmaste
Vallavalitsus.
kui
tundmatusumuleiti Emmaste
vallaterritooriumilt.
(3) Omasteta
sumumatmisev6i tuhastamise
konaldabhaldaja,kui omasteta
surnu
viimanerahvastikuregistris
registreeritud
elukohtoli Emmaste
vald.
. (4) Omasteks
k:iesoleva
me?iruse
Uhenduses
on sumuabikaasa,
varemad.tAisealine
laps.6de.vendv6i muusumulahedane
isik tulenevalttemaelukorraldusest.
(5) Kui omasteta
surnulpuudubrahvastikuregistris
registreeritud
elukoht,on marmise
v6i tuhastamise
kohustus
haldalal,kui temaviimaneeltikohtoli Emmaste
vald
(6) Kui omasleta
surnuviimastelukohtaei ole v6imaliktuvastada.
korraldabsumu
matmisev6i tuhastamise
haldaja.kui omasteta
sumuleiti Emmaste
valla
terdtooriumilt.
(7) Surnumatmisev6i tuhastamise
kuludekandmise
kohustuson sumuomastel.Kui
haldajaon konaldanudsurnumatmisev6i tuhastamise.
on tal6igussumumatmise
vdi tuhastamise
kuludsumuparandivastuv6tnudp?Aijaltsissen6uda.
(8) Kaesoleva
paragrahvi
16igetes
2, 3, 5 ja 6 nimetatudjuhul
vOibhaldaja
matusekorraldaiana
taotledasumumatrnisevdi tuhastamise
koraldamisekulude
hiivitamiseks
matusetoetust
riikliku matusetoetuse
seaduses
satestatud
korras.
(9) Kirstugamatmiselpeabhauasi.igawsolema1,5-2meetritmaapinnast.
Unxga
matmiselpeabmatmisesiigavusolemav:ihemaltI meeter.Kui hauakaevamisel
tuleb
veljavaremmaetusiiilmeid,siistulebneedmaftasamahauap6hjakaevatud
siivendisse.
tervenasailinudkirstjaetaksepuutumata.
( l0) Kirstugamaetava
sumupealematmine
ei v6i toimudavaremkui 20 aasta
mdiidumisel
viimasestmatmisest
samalekohale.
(11) Pealematniseks
oDvajalikhauaplatsi
kasutaja
kirjalik ndusolek.
KLrihauaplats
on keesoleva
miiaruseS 2 lg 2 kohaselttunnistatud
hooldamata
hauaplatsiks.
ei ole
hauaplatsi
kasutaja
n6usolekndutav.
( l2) Hauaplatsi
kasutajaks
kaesoleva
maaruse
raihenduses
on isik, kellelon haldaia
kirjalik v6i taasesitamist
vdimaldavas
vonnisantudndusolekhauaplatsi
kasutamiseks.
Hauaplatsi
kasutaja
surmakorralon temaomasteleelisdigus
hauaplatsi
kasutamiseks.
(13)Surnuiimbermatmine
toimubkokkuleppclkalmistute
haldajaga.
Sumu

iimbermatmise
korraldabkalmistute
haldaja.
(14)Liivapinnase
puhultohibkirstugamaetudsumuiimbermattaparastiiheaasta
mdiidumistjaniiskepinnasepuhulpArastkolmeaastamtjddumistsumueelmisest
matmisest.
( l5) Sumutuhastamine
v6ib toimudaainulttuhastamise
lellijaja tuhaslamisteenust
(krematoorium)
ettevdtja
vahel
sdlmitava
lepingu
kohaselta estades
osutava
kalmistuseaduse
$ l0 setteid.
(16)Sumumatmincvaljaspoole
kalmistLLte
territooriumion Emmaste
vallaskeelatud,
$ 5 Kalmistutetiiiiaeg.
(l ) Kalmistutekasutamisega
seotudtoiminguidsaabrehahaldajatdiiajal.
(2) Edasiliikkamatute
toimingutetegeminehaldajatddviiliselajaltoimubkokkuleppel
haldajaga.
S 6 Kalmistuteheakorraning hooldamisendudedja kord.
(l ) Koosk6las
heatavagatagabhaldajatingimused
kalmistutehairimaluks
kasutamiseks.
juurdep,iisuningpiirdega
(2) Ilaldajatagabkalmislutele
vabajaheakorrastatud
iimbritsetusc.
(3) Ilaldajatagabkalmistute
piirdeaiajavaravakorrasoleku.
(4) I leakonaja hooldetiiidkalmistute
territooriumil(v?iljaarvatud
hauaplatsid)
korraldabhaldaia.
(5) Kalmistutele
jeetmed)jaokspaigaldatud
on pdigi (millelagunevad
konteinerid.
Prtigipanekmujale.ka valjaspoole
kalmistutcpiirdeaeda,
on keelatud.v.a.
jaatmed(puulehed.
biolagunevad
kuivanudlilledjm).
(6) Kalmistutehaljastuse
tagamiseks
tulebjarjckindlaltpiigadahekkejapiiratanende
v6sastumist.
Eemaldamisele
kuuluvadkuivanudjaesteetilise
ilme kaotanudpuud.
samutiv6sa.
ja 0mberpaigaldamise
ecmaldamise
$ 7 Hauatehistcja piirete paigaldamise,
kord.
(l ) Hauat:ihised.ia
piirdedhauaplatsidele
paigaldatakse
kasutajapooltjArgides
head
tavaningviisil. mis ei hiiiri teisikasutajaid.
japiireteeetilisevaljanagemise.
(2) Kasutajad
tagavad
hauatzihiste
(3) Haldajalon 6iguslagunenudja
kaesoleva
eeskirja$ 3 ldikes2 toodudkorras
hauaplatsiks
tunnistatud
haudade
piirdedccmaldad-,
hooldamata
bauatiihisedia
valjaanatudkiiesoleva
eeskirja$ 8 lg 4 p 4 kohaseltajaloomiilestisena
v6i
ja piirded.
kunstimiilestisena
arvelevdetudhauatahised
(4) Miljtidlisevaartuse
eesmargil
tulebhauaplatsidel.
mille staatus
on ajaloomlilestis
ja
jAtta
vdi kunstimalestis.
hauatAhiscdpiirded
omaalgselekohaleningtagadanende
siiilimine.
$ 8 Kalmistutekohta peetavadandmed.
( I ) Haldajapcabarvestust
ja
tcmahallatavale
kalmistulemaetudisikute,hauaplatside
kohta.
hauaDlatside
kasutaiate

(2) Maetudisikuandmed:
1) ees-japerekonnanirni
ningisikukoodv6i siinniaeg;
2) surmaaeg;
kohta;
3) vabaltahtel antudandmedmaetuusutunnistuse
v6i surmateatise
numberjaveljastaja;
4) sulmatoendi
5) matmisekuupaev.
(3) Hauaplatsi
kasutaja
andmed:
| ) hauaplatsi
kasutaja
ees-japerekonnanimi:
2) isikukoodvdi siinniaeg;
(telefoninumber,
e-postiaadress).
3) sideandmed
(4) Hauaplatsi
andmed:
1) kvartal;-kui on mtugistatud!
2) rida./sektor;kui on margistatud;
3) aadress:
(ajaloomzilestis,
4) staatus
kunstimelestis,
kasutuses,
vaba);
5) matuseliik (kirstumatus,
umimatus);
6) kirstuvdi umi materjal;
ja piireteltihikirjeldus.
7) hauaplatsil
asuvate
hauat?ihiste
(5) Andmetekogumisellehtutakseisikuandmetekaitseseaduses
satestatudn6uetest.
korraldamisegaseotudasjaolud.
$ 9 Muud kalmistutetegevuse
(1) Haldajatagabkalmistute
kui ajaloomelestiste
siiilimiseks
muinuskaitseseadusest
tulenevate
nduetetditmise.
j a konastamisel
(2) Haldajaj uhindubkalmistute
hooldamisel
poolt l T.veebruaril
Muinsuskaitseinspektsiooni
1998kinnitatud"Ajalooliste
ja
juhendist".
metoodilisest
kalmistutehooldamise korrastamise
$ 10Jirelevalve.
(1) Emmaste
vallaterritooriumilasuvate
kalmistute
miftenduetekohase
kasutamise
konal on haldajalSigustehaettekirjutus.Ettekirjutusemittetaitmiselv6ib rakendada
vdi sunnirahaasendu$Aitmise
asendusteitmist
satestatudkonas.
ia sunnirahaseaduses
Sunniraha
iilemmii2L
on 640eurot.
S 1l Rakendussiitted.
(l) Kaesolevas
eeskirjas
kusimustesjuhindutakse
reguleerimata
seadusandlusesl
(2) MaarusjOustubkolmandalpeevalparastavalikustamist.

7

MerikeKallas
Volikoguesimees

