
 
 
 

TARTU LINNAVALITSUS
LINNAMAJANDUSE OSAKOND

OTSUS

Tartu 27.03.2015 nr O-15-0001

Tartu linna asutuse Kalmistu poolt müüdavate 
kaupade ja teenuste hindade kehtestamine

Võttes aluseks Tartu Linnavalitsuse 26. novembri 2013. a määruse nr 19 „Volituse andmine 
linnavalitsuse osakonna juhatajale osakonna haldusalas tegutseva linnavalitsuse hallatava asutuse 
teenuse hinna kehtestamiseks“ § 1 ning arvestades Tartu linna asutuse Kalmistu ettepanekuid

o t s u s t a n:

1. Kehtestada Tartu linna asutuse Kalmistu poolt müüdavate kaupade hinnad järgmiselt:
1.1. laululeht - 0,10 eurot;
1.2. majapidamisküünal - 0,40 eurot;
1.3. majapidamisküünal musta lindiga - 0,50 eurot;
1.4. teeküünal - 0,10 eurot;
1.5. matusekutse - 0,10 eurot;
1.6. ümbrik - 0,10 eurot.

2. Kehtestada Tartu linna asutuse Kalmistu poolt müüdavate teenuste hinnad järgmiselt:
2.1. leinamaja kasutamine leinatalituse läbiviimiseks (1 tund) - 7,00 eurot;
2.2. surnu hoidmine külmkambris (1 ööpäev)  - 5,00 eurot;
2.3. surnu hoidmine leinakambris (1 ööpäev) - 3,00 eurot;
2.4. hauaplatsi hooldamine Raadi ja Puiestee kalmistul :     
2.4.1. 1 kuu hauaplatsi hooldust (kord nädalas platsi riisumine, rohimine, prügi koristamine, 
vajadusel lillede kastmine (kokku 4 korda): 
2.4.1.1.  1-kohalisel hauaplatsil - 10,00 eurot;
2.4.1.2.  2-kohalisel hauaplatsil - 15,00 eurot;
2.4.1.3.  3- ja enama kohalisel hauaplatsil - 5,00 eurot + (hauakohtade arv x 5,00 eurot);
2.4.2. lisateenus alapunktis 2.4.1 nimetatud teenusele - lilletaime ostmine ja istutamine (1 tk) - 

2,00  eurot;
2.4.3. hauaplatsi ühekordne hooldus (platsi riisumine, rohimine, prügi koristamine) (1 tund) - 
15,00 eurot;
2.4.4. hauaplatsi katmine 8-10 cm paksuse liivakihiga koos liiva maksumusega (1 hauakoht) - 
25,00 eurot;    
2.4.5. hauaplatsilt vana liiva eemaldamine ja katmine uue 8-10 cm paksuse liivakihiga koos liiva 
maksumusega (1 hauakoht) - 30,00 eurot;  
2.4.6. punktides 2.4.1 ja 2.4.3- 2.4.5 nimetamata hauaplatsi hooldustööd (hooldamata hauaplatsi 
korrastus, põõsaste juurimine, heki pügamine, muru niitmine jms) (1 tund) - 20,00 eurot.



3. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja 28. mai 2014 
otsus nr O-14-0006 ”Tartu linna asutuse Kalmistu poolt müüdavate kaupade ja teenuste hindade 
kehtestamine”.

4. Otsus jõustub 01. aprillil 2015. a.

/ allkirjastatud digitaalselt /
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