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Keila
Keila valla kalmistute kasutamise
eeskirja kinnitamine

Vóttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 lóike 3 punkti 2, Keila valla
póhim?iiiruse $ 32 lóike 1, ning seoses vajadusega reguleerida Keila valla halduses olevate
kalmistute kasutamist ja korda, ning arvestades Keila Vallavolikogu haldus-eelarvekomisjoni
| 6.12.2009 ja seisukohag4 Keila Vallavolikogu
máárab:

l. Kinnitada Keila valla kalmistute

kasutamise eeskiri.

KEILA VALLA KALMISTUTE KASUTAMISE EESKIRI

l. peatiikk
..
ULDSATTED
$

l

Reguleerimisala

(1) Keila valla kalmistute kasutamise eeskiri sátestab Keila valla kalmistute (edaspidi
kalmistu) haldamise ja kasutamise korra.
(2) Kalmistu on avalikus kasutuses olev Keila valla omand.

$ 2 Haldamine

(l)

Kalmistu haldamist korraldab Keila Vallavalitsus.

(2) Kalmistu haldaja on kohustatud tagama kalmistul jiirgmiste rajatiste ja inventari
olemasolu:
l) matniseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tóóriistad;
2) veevótukohad;
3) kvartalite tÊihised;
4) ttihistatud prËgikogumiskohad;
5) teadetetahvel kalmistu plaaniga kasutamise eeskirjadega, kalmistukorraldaja
vastuvótuaegadega ja kontaktandmetega.

II peatiikk
MATMISPLATSIDE ERALDAMINE JA MATMISTE KORRALDAMINE
$3

Matmisplatsi eraldamine

(l)

Matmisplats kàesoleva eeskirja tdhenduses on kalmistu haldaja poolt kahektimneks
vói mitme hauakohaga maa-ala kalmistul.

aastaks isiku kasutusse antud iihe

(2) Matmisplatsi kasutajaks on isik, kellega on haldaja sólminud kasutuslepingu. Matmisplatsi
kasutaja suÍïna korral on matmisplatsi kasutuslepingu sólmimisel esimene eelisóigus kasutaja
poolt miiiiratud isikul, seejàrel tema làhemal sugulasel.
(a) Kui kasutaja loobub matmisplatsi kasutamisest, teatab ta sellest kirjalikult kalmistu
haldjale. Loobumise korral kasutusóiguse tasu ei tagastata.

A

(5) Mafinisplatsi kasutamise t?ihtaja lóppanisel on platsi kasutajal óigus tihe aasta jooksul
pikendada platsi kasutusóigust jiirgmiseks katrekiimneks aastaks. Enne matnisplatsi
kasutuslepingu lóppanist saadab haldaja kasutajale sellekohase meeldetuletuse.

(ó).Matmisplatsi, mille kasutusóigust ei ole pikendatud, on óigus eraldada uuele kasutajale.
(7) Kasutamata matmisplats eraldatakse taotlejale vabade mafnisplatside olemasolul. Uue
matmisplatsi saamisel on eelisóigus Keila vallas elanud inimese matmist korraldaval isikul.
(8) Tasu isiklikku kasutusse antud matmisplatsi eest kehtestab Keila Vallavolikogu otsusega.
(9) Matmisplatsi kasutusóiguse ennetdhtaegne lópetamine kalmistu haldaja poolt on lubatud
kàesolevas eeski{as sàtestatud alustel.

$ 4 Matmise

korraldamine

(1) Matmist vóib lábi viia Keila Vallavalitsuse poolt volitatud haldaja loal.
(2) Loa taotlemiseks esitatavad dokumendid:
l) taotleja isikut tóendav dokument;
2) maetava isiku surmatunnistus vói váljavóte rahvastikuregistrist tema surma kohta;
3) urnimatuse korral krematooriumi teatis;
4) kui taotleja ei ole matmisplatsi kasutaj4 siis kasutaja poolt válja antud volikiri vói kasutaja
poolt máiiratud isiku volikiri matrniseks;
(3) Kalmistu haldaja peab matniste kohta elektroonset registrit ja teeb igakuiselt paberkandjal
váljatrtikke, mis vóimaldavad elektroonsete andmete taastamist kaotsimineku vói hàvimise
korral.

$ 5 Matmise làbiviimise aeg

(l)

Kui káesolev eeskiri ei sátesta teisiti, toimub matrnine teisipáevast laupàevani valgel ajal.
riiklikel piihadel matmist ei toimu.

Esmaspáeval, pilhapáeval ning

'7

(2) Erisused on lubatud, kui matuse korraldaja soovib matta lahkunut oma religioossete tavade
kohaselt. Erisused kooskólastatakse kalmistukorraldajaga.
$ 6 Nóuded matmisele

(l) Uhe hauakoha móótmed kirstuga matmisel peavad olerna viihernalt 1,5 x2,5 m (laius,
pikkus).
(2) Haua siigavus kirstumatuse korral

peab olerna viihemalt 1,5 m, Urni korral váhemalt 0,8

m.

(3) Pealematmine

sÍImasse hauda vóib toimuda mitte varem

kui 20 aastat arvestades eelmisest
matrnisest. Kultuurilooliselt tuntud isiku hauale pealernatmist ei toimu.
(4) Sáilmete timbermatmist vóib teha vaid Keila Vallavalitsuse loal ja kooskólastatult
Terviseametiga.
(5) Mafinisplatsi kasutaja vói terna poolt volitatud matuse korraldaja on kohustatud piirast
matust korrastama matnisplatsi ja tagastama matmiseks kasutatud inventari. Mahnist
takistavate hauatiihiste ja hauarajatiste ajutine kórvaletóstnine ja tagasipaigutamine toimub
matuse korraldaja kulul. Matuse korraldaja korrastab vói htivitab matmise káigus
kórvalolevale hauaplatsile tekitatud kahjustused 3 páeva jooksul arvates kahjustuse
tekitamisest.

III peatiikk
KALMISTU SISEKORI)
$ 7 Matmisplatside hooldamine

(l)

Kalmistu haldaja on kohustatud hoidma korras ja puhtad kalmistu Íildkasutatavad alad.

(2) Matnisplatsi kasutaja on kohustatud hooldama ja korras hoidma matrnisplatsi ja sellega
piirnevad teed. Kui matrnisplatsi kasutaja ei saa nimetatud kohustusi mójuvatel póhjustel tdita,
peab ta sellest teatama kalmistukorraldaj ale.
(3) Kalmistu haldajal on óigus korrastamata matmisplatsi kasutusluba tihepoolselt tiles
iitelda. Selleks paigaldab haldaja hauakohale vastava lipiku. Aasta hiljem paigaldab haldaja
hauakohale akteerimise sildi, koostab akti ja teavitab matmiskohtade akteerimisest kohalikus
ajalehes. Veel aasta hiljem viib haldaja akteerimise lópule.
(4) Peale akteerimist vóetakse matmisplatsid korduvkasutusse uuteks matusteks.
(5) Kalmistul tekkivate biolagunevate jàátrnete ja muu prtigi jaoks peab olema ette niihtud
eraldi tiihistatud kogumiskohad.
(6) Kalmistul on keelatud:
l) rikkuda kalmistu ratru;
2) risustada, rikkuda vói rtiiistata haljastust, matnisplatse ja tildkasutatavat territooriumi;
3) panna prtigi selleks mitteetteniihtud kohtadesse;

4) kasutada mistahes liiklusvahendit kalmistukorraldaj a loata;
5) jalutada koduloomaga;
6) matta loomi;
7\ tarvitada alkoholi;
8) omavoliliselt maha vótta kasvavaid puid ja póósaid.
$ 8 Matmisplatside

(l)

ja hauakohtade tiihistamine

Hauakoht peab olema tiihistatud.

(2) Hauakohale pristitatud hauatiihised ja -rajatised, aga ka puud ja póósad on kalmistu
kujunduse osa ning nende paigaldamine (istutamine), iimbertóstmine ja eemaldamine toimub
kalmistu hea kujundustava alusel haldaja loal.
(3) Hauasamba maksimaalseks kórguseks on lubatud 1,5 m. Matmisplatside vói hauakohtade
áÈlristuse osas on soovitav loodusláhedus - murupiirded, samblavalbaga katmine, lilledega
ááristamine, hekid, paekivi- vói graniitpiirded laiusega l0 -12 cm jne.

A

(4) Kalmistul ei ole lubatud betoonrantide valamine.
(5) Matmiskoha hauatiihised, -rajatised ja haljastus peavad jáiima matmiskoha piiridesse.
(6) Hauarajatised (hauasambad, piirded jms.) peab matrniskoha kasutaja rajama nii, et
naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.
(7) Kuigi matmisplatsi kasutaja poolt piistitatud (vói lastud ptistitada) hauatiihised ja rajatised on terna omandiks, on kalmistu haldajal óigus heale kujundustavale mittevastavad
hauatiihised ja -rajatised kórvaldada. Selleks hoiatatakse matmiskoha kasutajat. Uhe aasta
móódumisel hoiatamisest nóuetele mittevastavad hauatátrised ja -rajatised kórvaldatakse
matmisplatsi kasutaja kulul.
(8) Kalmistu haldajal on óigus eernaldada vói màiirata eemaldamisele kalmistu ilmet hàirivad
puud ja póósad. Eelnevalt tehakse ettepanek matmisplatsi kasutajale.

A

$ 9 RakendussËitted

(l)

Kàesoleva eeskirja rilJruja kannab seadusega vói seaduse alusel etteniihtud vastutust.

(2) Tunnistada kehtetuks Keila Vallavolikoga24.05.2007. a màiirusega nr 38 kehtestatud
,,Keila valla kalmistute kasutamise kord".
(3) Káesoleva mààruse peale vóib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 páeva jooksul,
kui seadus ei sátesta teisiti, arvates páevast, millal isik máiirusest teada sai vói oleks pidanud
sellest teada saama.
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