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Ahja kalmistu kasutamise eeskiri 
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 ja § 22 lõike 1 
punkti 361 alusel.  
 
§ 1. Üldsätted 
(1) Eeskiri sätestab Ahja vallas olevate kalmistute haldamise ja kasutamise korra. 
(2) Kalmistute haldamisel, kasutamisel, rajamisel ja sulgemisel juhindutakse Eesti Vabariigi  
     seadustest, muudest õigusloovatest aktidest,  käesolevast eeskirjast ning kalmistu  
      hooldamise nõudmistes järgitakse eesti rahva kalmistu- ja matmistraditsioone. 
(3) Avalik kalmistu (edaspidi kalmistu) on üldkasutatav maa- ala, mis on ettenähtud kirstude  
     ja urnide matmiseks. 
(4) Kalmistu juurde kuuluvad parkla, veevõtukoht, jäätmekogumiskohad, tööriistade  
      hoiupaik, tualetid, teadetetahvlid (edaspidi rajatised). 
(5) Hauaplatside eraldamisega, kalmistu korrashoiuga tegeleb kalmistuvaht, kes ühtlasi  
     kontrollib kalmistu eeskirjast tulenevate nõuete täitmist ning teeb vajadusel Ahja  
     Vallavalitsusele ettepanekuid eeskirja täiendamiseks või muutmiseks.  
(6) Kalmistu eeskirja sätted on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijatele. 
(7) Kalmistu on avatud iga päev. 
(8) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon säilimise eest vastutab kalmistuvaht. 
 
§ 2.  Kalmistu haldamine 
(1) Kalmistu haldamist korraldab Ahja Vallavalitsus (edaspidi haldaja), kes: 
1) korraldab heakorra tööde läbiviimist kalmistu üldkasutatavatel aladel; 
2) korraldab prügivedu ja määrab kindlaks prügi mahapaneku kohad; 
3) määrab kindlaks ja annab teada hooajaliste heakorraalaste tööde teostamise tähtajad; 
4) kindlustab, et kalmistul on: 
- matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad; 
- kalmistuinventari hoidmiseks vajalikud ruumid; 
- teadetetahvel teabega osutatavate teenuste kohta; 
- teave haldaja aadressi ja telefoninumbri kohta; 
- kalmistu kasutamise eeskiri; 
- kalmistu plaan, kuhu on märgitud hooned, rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised  
   objektid; 
- parkimisplatsid, veevõtukoht ja tualett; 
- tähistatud kohad prahi mahapanekuks või selle paigutamiseks; 
5) haldaja on kohustatud: 
- hoidma üldkasutatavad alad korras ja puhtana; 
- nõudma hauaplatside valdajatelt kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskirjade täitmist. 
6) võtab tööle kalmistuvahi. 
(2) Kalmistuvaht: 
1) peab kalmistu kohta järgmist dokumentatsiooni: 
- hauaregistrit (haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu); 
- matmisraamatut (matmise registreerimise raamat); 
2) võimaldab matmiseks vajalike tööde ja toimingute tegemist kalmistul; 
3) hoiab korras kalmistu üldkasutatavad maa-alad (kabeli ümbrus, peateed, kalmistu piirded,  
    veevõtukohad); 



4) tagab hauaplatside hooldamiseks vajaliku inventari kasutamise võimaluse; 
5) organiseerib peremeheta  hauaplatside korrastamist ja märgistamist. 
(3) Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab Ahja Vallavalitsus. 
 
§ 3.  Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord 
(1) Hauaplatsi eraldamine toimub maa tasuta andmisega soovi avaldanud füüsilisele isikule.       
(2) Hauaplats eraldatakse taotleja poolt esitatud maetava surmatõendi alusel, samaaegselt  
     vormistab kalmistuvaht kande matmisraamatusse. Matmiskandeta on hauakaevamine ja  
     matmine keelatud.    
     Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes  
     ettenähtud korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega. 
(3) Hauaplatse eraldades tuleb järgida matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida- 
     lääne suunas (maetava pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis. 
(4) Kalmistuvaht peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima  
      kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima platsi valdajat või tema esindajat tema  
      õigustest ja kohustustest. 
      Igale hauaplatsil eraldatakse üldjuhul maa-ala suurusega 2,0m x 1,2m ühe hauakoha  
      kohta.  
      Urnimatuseks ettenähtud maa-ala suuruseks on üks ruutmeeter ühe hauakoha kohta.  
(5) Kalmistuvaht registreerib matmise registris, kus näidatakse andmed platsi asukoha kohta. 
(6) Hauaplats eraldatakse isikule 40 aastase tasuta valdamisõigusega. Selle tähtaja lõppemisel   
     on hauaplatsi haldajal õigus pikendada hauaplatsi valdamisõigust järgmiseks  
     neljakümneks aastaks või valdamisõigus lõpetada. Hauaplatsi valdaja teovõimetuse või  
     surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale. 
(7) Hauaplatsi valdamisõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult  
     kalmistuvahile. Kasutusõigusest loobumise korral on haldajal õigus hauaplatsi vaba osa  
     uueks matuseks välja anda. 
(8) Kalmistu haldajal on õigus kalmistuvahi ettepanekul hauaplatsi kasutusaeg lõpetada juhul,  
     kui hauaplats on jäetud hooldamata, s.o rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja  
     teised ehitised näitavad ilmseid kõdunemise tundemärke. Selline hauaplats tähistatakse    
     meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata,  
     lõpetatakse selle platsi kasutamisõigus. 
 
§ 4. Matmine 
(1)   Loa matmiseks annab kalmistuvaht maetava isiku surmatõendi alusel. 
(2)   Kalmistuvaht registreerib matmise matmisraamatus, kus näidatakse ära surnu ees- ja  
       perekonnanimi, sünniaeg, vanus, viimane elukoht, surmaaeg, matmise aeg ning  
       surmatõendi number, väljaandmise aeg ja väljaandja, samuti andmed hauaplatsi asukoha,  
       matja ja platsi hooldaja kohta. 
(3) Matmisloa väljastamisel teeb kalmistuvaht kande hauaregistrisse, lisades hauaplatsi  
     hooldaja andmed tema allkirjaga. 
(4) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistuvahiga nii, et matmine ei toimuks varem kui   
     36 tunni möödumisel maetu surmast. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest kalmistuvahile   
     teatama vähemalt üks ööpäev varem. Matmine on lubatud ainult päevasel ajal, üldjuhul  
    10.00 – 16.00. Riiklikel pühadel üldjuhul matmisi ei toimu. 
(5) Käesoleva eeskirja paragrahvi 3 lõikes 4 loetletud nõuetest võib kalmistuvahi (kirjalikul)  
     loal erandkorras kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad  soovivad matta lahkunut  
     vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega. 
(6) Haldajal on õigus keelduda eeskirja paragrahvi 4 lõikes 5 nimetatud matmiskorralduseks  
      loa andmisest, kui niisugune matmine on vastuolus keskkonna ja tervisekaitse nõuetega. 



(7) Haua kaevamise korraldab matja. Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga  
      matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 2 m, urniga 1 m, pealematmisel 1,5 m.    
      Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matusel peab olema minimaalselt 0,2 m, urniga    
      matusel minimaalselt 0,8 m. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. 
    Pärast hauaaugu kinniajamist peab olema kujundatud hauakääbas kõrgusega mitte üle 0,5m   
     maapinnast.  
(8) Pealematmine võib toimuda vähemalt 40 aasta möödumisel eelmisest matusest.  
      Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. Kui haua kaevamisel tuleb  
      pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud  
      süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.  
(9) Kultuuri- ja ajalooliselt tuntud isikute ning kohaliku tähtsusega isikute hauaplatsidele  
      peale ei maeta. 
(10) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja  
       taaspaigaldamine toimub matja kulul. Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja. 
(11) Matja korrastab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused  
       matusele järgneva kolme päeva jooksul või hüvitab matmisjärgse korrastamise  
       kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga. 
(12) Kalmistu vanadele hauaplatsidele võib matta järgmistel tingimustel: 
       1) perekonna hauaplatsile valdaja soovil vanasse hauda, kui eelmisest matusest on  
           möödunud vähemalt 40 aastat; 
      2) vabanenud ja uuesti välja antud hauaplatsile pärast 25 aasta möödumist viimasest  
          matmisest; 
     3) perekonna hauaplatsile varem kasutamata pinnasesse. 
 
§ 5. Hauaplatside kujundamine ja hooldamine 
(1) Iga hauakoht peab olema platsil tähistatud. Hauatähised on:  

- rist 
- hauaplaat või -tahvel  

      - hauakivi 
      - hauasammas. 
(2) Hauarajatised on: hauaplatsi piirdeaed, platsi piirav äärekivi, valatud betoonrant,  
      istutatavad puud, põõsad ja hekk. Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma  
      hauaplatsi piires ja need peab platsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel  
     ei tekiks varisemisohtu. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja hauarajatised on platsi  
     valdaja omand. 
(3) Hauapiirete paigaldamine toimub ainult kalmistuvahi loal. 
(4) Ajalooliste kalmistute miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel  
     kui mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastat tähised ja piirded jätta oma algsele  
     kohale. Irdunud (jalalt maha murdunud, katkised) ristid ja hauatähised (ka tükid), mida ei  
    ole võimalik algsel kohal eksponeerida, viia kas selleks valmistatud varju alla. Sama  
     tingimus kehtib ka varem lammutatud või lõhutud ja mittetaastavate hauatähiste, -piirete  
     ning nende fragmentide puhul. 
(5) Hauaplatsi hooldamise korraldab hauaplatsi valdaja. Hauaplatsi hooldaja on kohustatud  
     korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad. Prügi (lehed,  
     muu risu) tuleb viia selleks ettenähtud kohta. 
(6) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad  
     või ohtlikud aiad, puud ja põõsad. 
(7) Omasteta surnute hauaplatside korrasoleku tagab vallavalitsus. 
 
 



§ 6. Kalmistu sisekord 
(1) Kalmistul on keelatud: 
1) hauaplatside, -tähiste ja -rajatiste mis tahes rüüstamine;  
2) lemmikloomade kaasatoomine ja nendega jalutamine;  
3) lõkke tegemine;  
4) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;  
5) hauaplatsi  omavoliline laiendamine; 
6) puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine; 
7) sõitmine kalmistul mis tahes liiklusvahendiga ilma kalmistuvahi loata;  
8) loomade matmine; 
9) omavoliliselt hõivata või tähistada võõraid ja hooldamata platse;  
10) risustada üldkasutatavat territooriumi; 
11) tarvitada alkoholi.  
(2)   Kalmistu külastajad on kohustatud kalmistul hoidma korda, puhtust ja rahu. 
 
§ 7. Kalmistu laiendamine ja uue rajamine 
(1) Loa kalmistu laiendamiseks ja uue kalmistu rajamiseks annab vallavolikogu, kehtestades  
     eelnevalt üldplaneeringu alusel kalmistu laiendamiseks või uue rajamiseks eraldatud maa- 
     alal detailplaneeringu. 
 
§ 8. Järelvalve 
(1) Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral teeb Ahja vallavalitsus rikkujale  
     ettekirjutuse. Ettekirjutuses toodud nõuete täitmata jätmise korral võib vallavalitsus  
     rakendada asendustäitmist või määrata sunniraha seaduses ettenähtud korras ja määras.  
 
   
 
 
 
 


