Kinksi Küla Selts
Teenuste osutamise kord Karuse kalmistul

KINNITATUD
Kinksi Küla Selts
Juhatuse otsus
07.04.2010 nr 1.

Muudetud LISA 1 juhatuse otsusega nr 1 24.01.2011
Muudetud LISA 1 juhatuse otsusega nr 4 18.02.2016
1. Reguleerimisala
1.1 Hanila vallas Kinksi külas asuv Karuse kalmistu
1.2 Karuse kalmistu väravakabel
2. Teenuste osutamise eesmärk
2.1 Heakorratööd
2.1.1 Hauaplatsi hooldamine (riisumine / lillede kastmine / prahi koristamine /
rohimine / kuuseokste paigaldamine).
2.1.2 Haljastustööd (muru niitmine / lillede-taimede istutamine / heki pügamine).
2.1.3 Hauaplatsile kujunduselementide paigaldamine (hauavaasi / laterna / pingi /
jms paigaldamine).
2.1.4 Matusepaiga matusejärgne koristamine (närbunud pärjad-lilled / kääpa
äravedu / platsi tasandamine / riisumine).
2.1.5 Hauaplatsi katmine liivaga (üks kärutäis = 5 ämbrit).
2.1.6 Hauatähise aluse valamine (jooksev meeter).
2.1.7 Väikese hauaplaadi puhastamine.
2.1.8 Hauakivi puhastamine.
2.1.9 Hauaplatsi tähtpäevaline kujundamine (küünaldega / lilledega).
2.2 Kabeli rentimine
2.2.1 Kabeli rentimine leinatalituseks.
2.2.2 Kabeli rentimine puusärgi, urni, pärgade jms hoidmiseks.
3. Teenuste osutamise alused
3.1 Kalmuhooldusteenust osutatakse hauaplatsi valdaja avalduse alusel (LISA 2)
3.2 Kalmistu väravakabelit renditakse tellija avalduse alusel matmisloa või surmatunnistuse
olemasolul (LISA 2)
4. Teenuste taotlemine
Avaldus teenuste taotlemiseks esitatakse Kinksi Küla Seltsi juhatuse liikmetele
kontaktiga, kirjaga või elektronpostiga (vt LISA 2)

otse-

5. Teenuse osutamine
Töid teostavad Kinksi Küla Seltsi liikmed tellija esitatud avalduses näidatud mahus ja
perioodis. Töö teostamist kinnitab töövõtja avalduse pöördel teostatud töö kirjelduse,
kuupäeva ja oma allkirjaga. Järelvalvet tööde kvaliteetse teostamise üle viib läbi seltsi
juhatus.
6. Arvlemine
Tellijale esitatakse arve kinnitatud töölehe alusel ja vastavalt kehtestatud hinnakirjale (vt
LISA 1). Arve esitatakse kirja teel või elektronpostiga.
7. Teenuste osutamise korra jõustumine
Käesolev kord jõustub 7. aprillil 2010.

Teenuste osutamise kord Karuse kalmistul

LISA 1
KINNITATUD
Kinksi Küla Seltsi
juhatuse otsus
18.02.2016 nr 4

Teenuste osutamine Karuse kalmistul
HINNAKIRI
Aluseks kahekohaline hauaplats

Jrk.nr.
1.

Teenuse kirjeldus
Hauaplatsi hooldamine (üks kord)

Maksumus eurodes
12.00

riisumine / lillede kastmine / prahi koristamine / rohimine /
kuuseokste paigaldamine
2.

Haljastustööd (üks kord)
muru niitmine / lillede-taimede istutamine / heki pügamine

3.

Hauaplatsile kujunduselementide paigaldamine
(üks kord)

12.00
lisandub materjali maksumus

6.00
lisandub materjali maksumus

hauavaasi, laterna, pingi jms paigaldamine
4.

Matusepaiga matusejärgne korrastamine

50.00

närbunud pärjad-lilled / kääpa äravedu / platsi tasandamine /
riisumine
5.

Hauaplatsi katmine liivaga

15.00

(üks kärutäis = 5 ämbrit)
6.

Hauatähise aluse valamine (jooksev meeter)

60.00
koos materjali maksumusega

7.

Väikese hauaplaadi puhastamine

10.00

8.

Hauakivi puhastamine

17.00

9.

Hauaplatsi tähtpäevaline kujundamine (üks kord)
küünaldega / lilledega

6.00
lisandub materjali maksumus

LISA 2

Kinksi Küla Seltsile
AVALDUS

Soovin sõlmida kokkuleppe Karuse kalmistul teenuste ostmiseks
(vastavalt kinnitatud hinnakirjale).

Tellija nimi
aadress
kontakt (telefon, e-post)
allkiri
Tellimuse kuupäev
Hauaplatsi registri number
registri nimi
suurus (mitme kohaline)
Jrk
Teenuse nimetus
.nr
1. Hauaplatsi heakorrastamine

Kordade
arv

2.

Hauaplatsi kujundamine

3.

Matusepaiga matusejärgne koristamine

4.

Hauaplatsi katmine liivaga

5.

Hauatähise aluse valamine

6.

Hauaplaadi (graniit) puhastamine

7.

Hauakivi puhastamine

8.

Hauaplatsi tähtpäevaline kujundamine küünaldega

9.

Hauaplatsi tähtpäevaline kujundamine lilledega

Periood

10. Kabeli rentimine leinatalituseks
11. Kabeli rentimine puusärgi, urni, pärgade hoidmiseks
Lisamaterjalid (valik alla joonida)

varub tellija
varub teenuse pakkuja

Lisainfo
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

