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KINNITATUD 

Rae Vallavalitsuse 
02.05.2012 määrusega nr 21 

 
MATMISKOHA KASUTUSLEPING nr .... 

 
Käesolev leping on koostatud ................. 20..... a. matmiskoha kasutamiseks ............................ kalmistul. 
 
Rae Vallavalitsuse majandusamet (edaspidi kasutusse andja), kalmistuvahi ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… isikus 
ja ................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ (edaspidi kasutaja) 
sõlmisid lähtudes Rae valla kalmistute kasutamise eeskirjast alljärgneva lepingu (edaspidi leping): 
1. Kasutusse andja annab ja kasutaja võtab kasutada ......................................... kalmistul asuva 
matmiskoha nr ................... suurusega  ……….........  vastavalt matmiskoha asukoha skeemile. 
2. Kalmistu kasutamisel ja matmiskoha hooldamisel on kasutaja kohustatud kinni pidama Rae vallas 
kehtivatest kalmistute kasutamise eeskirjast, heakorra eeskirjast ja avaliku korra eeskirjast. 
3. Leping on sõlmitud tasuta ja on kehtiv 15 (viisteist) aastat. 
4. Kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab 
matmiskoha kasutaja kasutusse andjale kirjaliku avalduse vähemalt 1 (ühe) kuu enne kasutuslepingu 
tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping 
lõppenuks ka juhul, kui matmiskoha kasutaja jätkab matmiskoha kasutamist. 
5. Kalmistuvaht on kohustatud 6 (kuus) kuud enne lepingu tähtaja lõppemist kasutajat sellest kirjalikult 
teavitama, saates teate kasutuslepingus toodud posti- või e-posti aadressile. Kui 1 (ühe) kuu jooksul 
adressaat ei võta ühendust, siis saadetakse korduv teade rahvastikuregistris olevale aadressile. 
6. Kasutusse andjal on õigus matmiskoha kasutusleping lõpetada juhul, kui matmiskoht on jäetud 
hooldamata. Matmiskoha korrastamisnõudest teavitab kalmistuvaht kirjalikult matmiskoha kasutajat, 
saates ettekirjutuse kasutuslepingus ja rahvastikuregistris olevale aadressile. Kui järgneva 6 (kuue) kuu 
jooksul matmiskohta ei korrastata, lõpetatakse matmiskoha kasutusleping. 
7. Kasutaja teovõime kaotuse või surma korral lähevad käesolevas lepingus sätestatud õigused ja 
kohustused üle järgmisele isikule ................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
8. Kasutaja või punktis 7. nimetatud isiku kontaktandmete muutumise korral tuleb sellest kalmistuvahti 
koheselt teavitada. 
9. Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 
mittesaavutamisel lahendavad pooled vaidlused Harju Maakohtus. 
10. Lepingu lahutamatuteks lisadeks on matmiskoha asukoha skeem (Lisa 1) ja Rae Vallavalitsuse 
02.05.2012 määrusega nr 21 kinnitatud „Matmiskoha kasutuslepingu tüüptingimused“ (Lisa 2). 
11. Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, kumbki pool saab ühe eksemplari. 
 
Haldaja:      Kasutaja: 
Rae Vallavalitsuse majandusamet   Nimi: …………………………….….…… 
Registrikood:75026106    Isikukood: ……………………….………. 
Aadress: Aruküla tee 9    Aadress: ………………………………… 
Jüri alevik, Rae vald     ……………………………………………. 
75301, Harjumaa     ……………………………………………. 
Telefon: 6056750     Telefon: …………………………………. 
E-post: info@rae.ee     E-post: …………………………………… 
 
 
____________________________   _______________________________ 

      ..………………………       ……………………….. 
Kalmistuvaht 


