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Leevi kalmistu eeskiri
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 37 ja
“Kalmistuseaduse “ § 7 lg 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Leevi kalmistu eeskiri sätestab Veriora valla omandis oleva Leevi kalmistu
haldamise, kasutamise ja matmiseks sulgemise korra ning nõuded.
(2) Kalmistu haldamisel, kasutamisel ja sulgemisel juhindutakse Eesti Vabariigi
seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.
(3) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi
kasutajatele.
§ 2. Mõisted
(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) kalmistu – tähistatud vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende
tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
2) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise
eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;
3) hauakoht – koht platsil kirstu või urni matmiseks;
4) hauaregister – haudade ja platsi kasutajate andmekogu;
5) matmise kvartal – kalmistu territoriaalne jaotuse üksus;
6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on kalmistu haldaja nõusolek hauaplatsi
kasutamiseks;
7) matmisluba – kalmistutöötaja poolt väljastatud dokument;
8) matmisregister (raamat) – matmiste registreerimise register või raamat;
9) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis
(piirdeaed, betoonrant, hauakamber vms);
10) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas või muu tähis;
11) matja – kes korraldab surnu matmise;
12) omaksed - surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu
lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest.

§ 3. Kalmistu haldamine
(1) Kalmistu haldamist, kasutamist ja korrashoidu korraldab kohalik omavalitsus,
kellel on õigus sõlmida halduslepingud kalmistu haldamisega seotud ülesannete
täitmise volitamiseks (näiteks võtta tööle kalmistuvaht).
(2) Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra, korraldab kalmistu kasutamist, sh
eraldab hauaplatsid, korraldab jäätmekäitlust, täidab kalmistu kujundamisega seotud
ülesandeid, võtab arvele kasutajata hauaplatsid ning täidab teisi õigusaktidest
tulenevaid ülesandeid.
(3) Kalmistu kohta peab kalmistu haldaja hauaregistrit ja matmisregistrit (raamatut).
§ 4. Nõuded kalmistule
(1) Kalmistu juurde kuuluvad parkla, veevõtukoht, jäätmekogumiskohad, tööriistade
hoiupaik, tualett, teadetetahvel (edaspidi rajatised).
(2) Kalmistu peasissekäigu juurde pannakse välja kalmistu plaan, kuhu on märgitud
hooned, rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised rajatised ja objektid,
kalmistu kvartalid ning teed.
(3) Kalmistu peasissekäigu juurde teadetetahvlile pannakse välja kalmistu haldaja
kontaktandmed (telefon, aadress), kalmistu kujunduspõhimõtted ja eeskiri jms.
§ 5 . Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord
(1) Hauaplatside kasutusse andmist korraldab kalmistu haldaja.
(2) Hauaplats eraldatakse surmatõendi alusel, surnult sündinud lapse puhul arstliku
surmateatise alusel vastavalt platsi taotleja soovile kas perekonnaplatsina või
üksikplatsina. Kasutaja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe-, kahe-, kolme- või
neljakohaline hauaplats. Erandjuhtudel võib eraldada suurema hauaplatsi.
(3) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
1) ühe kohaga hauaplatsi puhul 1,5x2,50 m;
2) kahe hauakohaga hauaplatsi puhul 2,50x2,50 m;
3) kolme hauakohaga hauaplatsi puhul 3,75x2,50 m;
4) nelja hauakohaga hauaplatsi puhul 5x2,50 m.
(4) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on vähemalt 1x1 m.
(5) Kalmistu haldaja peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi täpse asukoha,
märkima hauaplatsi mõõdud ja informeerima platsi kasutajat või tema esindajat
kehtivast kalmistu eeskirjast ja sõlmima lepingu (kasutuslepingu).

§ 6. Hauaplatsi kasutamise tähtaeg, pikendamine, kasutusõiguse ennetähtaegne
lõpetamine
(1) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tähtajaga 25 aastat. Hauaplatsi, mille
kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi.
(2) Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi
kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjaliku taasesitamist võimaldavas
vormis teate kasutuslepingus toodud aadressile.
(3) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue
kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja haldajale kirjaliku avalduse ühe
aasta jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise
avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi
kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.
(4) Hauaplatsi kasutaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja
kohustused üle eestkostjale või pärijale.
(5) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja
lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.
§ 7 . Matmise kord
(1) Kirjaliku loa matmiseks annab kalmistu haldaja maetava isiku surmatõendi alusel.
Surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.
(2) Matmisloa väljaandmisel kalmistu haldaja registreerib matmise matmisregistris
(raamatus) ja teeb kande hauaregistrisse ja kalmistuplaanile.
(3) Tundmatu surnu matmise või tuhastamise korraldab kohalik omavalitsus, kelle
territooriumilt tundmatu surnu leiti.
(4) Omasteta surnu matmise või tuhastamise korraldab kohalik omavalitsus, kelle
territooriumil asus omasteta surnu viimane rahvastikuregistris registreeritud elukoht.
(5) Kui omasteta surnul puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, on matmise
või tuhastamise kohustus kohalikul omavalitsusel, kelle territooriumil asus surnu
viimane elukoht.
(6) Kui omasteta surnu viimast elukohta ei ole võimalik tuvastada, korraldab surnu
matmise või tuhastamise kohalik omavalitsus, kelle territooriumilt omasteta surnu
leiti.
(7) Surnu matmise või tuhastamise kulude kandmise kohustus on surnu omastel. Kui
kohalik omavalitsus on korraldanud surnu matmise või tuhastamise, on tal õigus surnu
matmise või tuhastamise kulud surnu pärandi vastu võtnud pärijalt sisse nõuda.

(8) Vallavalitsus võib matusekorraldajana taotleda surnu matmise või tuhastamise
korraldamise kulude hüvitamiseks taotleda matusetoetust riikliku matusetoetuse
seaduses sätestatud korras.
(9) Matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud. Ümbermatmine võib
toimuda vaid seaduses ettenähtud korras ja kokkuleppel kalmistu haldajaga.
(10) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistu haldajaga nii, et matmine ei toimuks
varem kui 36 tunni möödumisel maetava surmast. Üldjuhul peab eelseisvast
matmisest kalmistutöötajale teatama vähemalt üks ööpäev varem. Matmine toimub
valgel ajal. Riiklikel pühadel matmisi ei toimu.
(11) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,8 meetrit maapinnast.
Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua
kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja
kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.
(12) Matmist takistavate hauakivide või muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja
tagasipaigaldamine toimub matja kulul.
(13) Pärast matust korrastab hauaplatsi selle valdaja, samuti korrastab matuse käigus
kõrvalolevatele matmisplatsidele tekitatud kahjustused hiljemalt kolme päeva jooksul
pärast matust, kohustuse mittetäitmisel kõrvaldab kalmistuvaht kahjustused
matmisplatsi valdaja kulul .
§ 8. Kalmistu tööaeg
Kalmistu on avatud iga päev.
§ 9. Hauaplatside kujundamine ja hooldamine
(1) Hauaplatsi hooldamise ja kujundamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja,
arvestades käesolevas eeskirjas toodud nõudeid:
1) hauaplatsile istutatud taimed on elujõulised;
2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed ja oksad;
3) hauaplatsi piiravat hekki pügatakse regulaarselt;
4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst on loetav;
5) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
6) hauaplatsi katteplaadid on terved;
7) hauatähised, rajatised ja haljastus peab olema platsi piires.
(2) Hauaplatsidel on eelistatud madalhaljastus ning puude ja põõsaste mini- ja
leinavormid (soovitavalt puud mitte üle 2 meetri ja põõsad ning hekk mitte üle 0,70
meetri kõrgused).
(3) Betoonrandi valamine, samuti äärekivide kasutamine kooskõlastatakse kalmistu
haldajaga.

(4) Hauatähiste soovitavad kõrgused on järgmised: rist kõrgusega maapinnast kuni
120 cm, hauakivi kõrgusega maapinnast kuni 75 cm, hauasammas kõrgusega
maapinnast kuni 120 cm.
(5) Hauatähiste või –rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult
kooskõlastada kalmistu haldajaga.
(6) Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad ja taimne materjal) tuleb eraldi koguda ja
paigutada selleks ettenähtud kohta. Muud kogutud jäätmed (kunstpärjad ja –lilled,
küünlatopsid, kilekotid jms) tuleb paigutada selleks ettenähtud jäätmemahutitesse.
(7) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele ohtlikud või
kalmistu ilmet häirivad aiad, puud ja põõsad.
(8) Omasteta surnute hauaplatside korrashoiu tagab kalmistu haldaja.
(9) Kalmistu haldaja jälgib hauaplatside korrashoidu, võtab hooldamata hauaplatsid
(võsastunud, heinaga läbikasvanud, lagunenud ja sammaldunud ning roostetanud
hauarajatiste ja –tähistega) arvele ja märgistab vastava viidaga.
(10) Enne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist märgib kalmistu haldaja
hauaplatsi tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas tunnistada
hooldamata hauaplatsiks. Hauaplatsi ei tunnistata hooldamata hauaplatsiks enne, kui
hauaplatsi märgistamisest on möödas vähemalt üks aasta ja hauaplatsi ei ole selle aja
jooksul korrastatud.
(11) Hooldamata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui
viimasest matmisest on möödunud 25 aastat.
§ 10. Kalmistu kohta kogutavad andmed
(1) Kalmistu haldaja kogub kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside
kasutajate kohta nimetatud andmeid.
(2) Maetud isiku andmed:
1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
2) surmaaeg;
3) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta;
4) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
5) matmise kuupäev.
(3) Hauaplatsi kasutaja andmed:
1) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või sünniaeg;
3) sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress).
(4) Hauaplatsi andmed:
1) kvartal;
2) rida/sektor;
3) aadress;

4) staatus (ajaloomälestis, kunstimälestis, kasutuses, vaba);
5) matuse liik (kirstumatus, urnimatus);
6) kirstu või urni materjal;
7) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.
(5) Andmete kogumisel tuleb lähtuda isikuandmete kaitse seaduses sätestatud
nõuetest.
§ 11. Kalmistu sisekord
(1) Külastajad peavad pidama korda, puhtust ja vaikust.
(2) Surnuaial on keelatud:
2.1. piirete, veevõtukohtade, kalmude, kalmutähiste ja –rajatiste kahjustamine, samuti
lillede, puude ja nende okste murdmine;
2.2. kalmistule olmeprügi toomine, prahi mahapanemine selleks mitte ettenähtud
kohta või kalmistu territooriumi risustamine, rüüstamine mõnel muul viisil;
2.3. matmisplatsi mõõtmete omavoliline suurendamine;
2.4. kalmistul sõitmine mootorsõidukiga või jalgrattaga kalmistutöötaja loata;
2.5. kalmistu territooriumil loomadega viibimine, v.a. selleks ettenähtud kohad;
2.6. loomade matmine.
§ 12. Kalmistu matmiseks sulgemine
(1) Kohaliku omavalitsuse hallatava kalmistu matmiseks sulgemise otsustab volikogu.
(2) Kalmistu matmiseks sulgemise otsuses võib ette näha võimaluse ja seada
tingimused, et jätkata tuhastatud surnute (edaspidi tuhk) matmist suletud kalmistule.
(3) Matmiseks suletud kalmistu kasutusotstarvet ei või muuta enne 75 aasta
möödumist viimasest matmisest. Kui pärast 75 aasta möödumist kalmistu
kasutusotstarvet muudetakse, on muutmisest huvitatud isik kohustatud suletud
kalmistule maetud surnud ja tuha omal kulul ümber matma ning hauatähised ümber
paigutama. Kui suletud kalmistu kujundatakse ümber pargiks maa sihtotstarvet
muutmata, ei pea maetud surnuid ja tuhka ümber matma.
§ 13. Eeskirja rikkuja vastutus
Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.
§ 14. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 18.12.2003 määrusega nr 24
kinnitatud “Leevi kalmistu eeskiri”.
(2) Määrus jõustub 01.02.2012.a.
(3) Määrus avalikustatakse Leevi ja Veriora raamatukogudes ning valla kodulehel.
(Allkirjastatud digitaalselt)
Rein Raadla
Volikogu esimees

