
 

                                                                                                                      Lisa 

                                                                               Rõngu Vallavolikogu 10.09.2009 määrusele nr 9              

                                                                                                      „Rõngu kalmistu eeskiri“ 

 

 

 

MATMISLUBA nr _________ 

 

_________________________________________          _________________________________ 
                                        nimi ja perekonnanimi

                                                           
isikukood/sünniaeg 

    

 

_________________________________________          _________________        ___________ 
                                                      aadress  

                                                                
surmaaeg

                               
sünniaeg

      

 

_________________________________________           ________________________________ 
                                           surmatunnistuse nr                                                                                                            väljaandmise aeg ja koht  

maetakse 

______________________________________________________________________________ 
kuupäev, kuu, aasta 

 

_____________________________________________________________________________________         

                                       kalmistu nimetus kvartal, rida, plats, haud                                                                                                         matmisviis 

 

Hauaplatsi valdajaks ja hooldajaks jääb:_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
nimi, aadress telefon                      

Tellitud teenuste eest tasutud. 

 

Matmisluba väljastatud: 

 

__________________ 200_ a.                         __________________________________________ 

                                                                              
väljastaja nimi ja allkiri     

              

 

 

Hauaplatsi valdaja õigused ja kohustused.           

 

 Väljavõte Rõngu valla kalmistu eeskirjast 

§ 4. Matmine  

(1) Hauaplatsile matmine toimub matmisplatsi kasutaja nõusolekul.  

(2) Kõik matused tuleb registreerida kalmistu haldaja juures ettenähtud korras vähemalt kaks ööpäeva enne matust.  

(3) Matmine on lubatud ainult valgel ajal – talvel kella 10-st kuni kella 15-ni ning suvel kella 9-st kuni kella 19-ni. 

Nimetatud nõudest võib erandkorras kalmistu haldaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad 

soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.  

(4) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.  

(5) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,8 m, urniga 0,8 

m. Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matustel peab olema vähemalt 0,2 m, urniga matustel vähemalt 0,8 m. 

Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. Kirstud peavad olema üldjuhul valmistatud kergesti kõdunevast 

materjalist. Kui kirst on valmistatud mõnest teisest materjalist, siis tehakse vastav märge hauaregistrisse.  



(6) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud 

süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.  

(7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.  

(8) Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud võimalikud 

kahjustused kokkuleppel kalmistu haldajaga või kahjukannatajaga.  

(9) Pealematmine võib toimuda mitte varem kui 30 aasta möödumisel eelmisest matusest.  

(10) Kultuuriloolisest tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.  

(11) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile valla kulul. Matmisplatsid hoiab korras kalmistu 

haldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.  

(12) Okupatsioonist või sõjategevusest tingitud kinnipidamise, okupatsiooni ja sõjategevuse tõttu surnud isikute 

ühismatmispaigad kuuluvad alalisele säilitamisele ja korrashoid tagatakse vastavalt sõjahaudade kaitse seadusele. 

(13) Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras, 

kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega, kalmistu haldaja ja platsi kasutaja loal.  

§ 5. Hauaplatside kujundamine ja hooldamine  

(1) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja 

kalmistu heakorrastamisprojektis määratud kujundusnõudeid. Hauaplatsi kujundab platsi kasutaja, arvestades 

käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.  

(2) Iga hauaplats peab olema tähistatud.  

(3) Hauatähised on: 1) hauarist; 2) hauakivi; 3) hauasammas; 4) hauaplaat.  

Hauaristi ja hauasamba lubatud kõrgus kuni 120 cm, hauakivi kuni 75 cm maapinnast.  

(4) Hauarajatised on: 1) hauaplatsi piirdeaed (püstitamine lubatud ainult kalmistu haldaja kirjalikul loal); 2) hauaplatsi 

piirav äärekivi; 3) valatud betoonrant; 4) hauaplatsile istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus maksimaalselt kuni 

0,8 m).  

(5) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude 

minivorme kõrgusega kuni 2,5 m . Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand.  

(6) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.  

(7) Hauaplatsi hooldab või korraldab hooldamise hauaplatsi kasutaja, kes on kohustatud korrastama hauatähised ja -

rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.  

(8) Biolagunevad kalmistujäätmed tuleb eraldi koguda ja paigutada vastavalt tähistatud jäätmemahutitesse või kohta. 

Muud kogutud jäätmed (kunstpärjad, kunstlilled, küünlatopsid, kilekotid jne) tuleb paigutada vastavalt märgistatud 

jäätmekogumise mahutitesse. Kalmistujäätmete viimine väljapoole kalmistu territooriumi ja paigutamine maapinnale on 

lubamatu.  

 

Kalmistu eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras. 

 

 

 

 

 

Olen tutvunud Rõngu kalmistu eeskirjaga ja kohustun seda täitma:  ______________________ 

                                                                                                                            
kuupäev ja allkiri 


