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Abja kalmistuvahi ametijuhend
1. Üldosa
1.1. Kalmistuvaht sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem.
1.2. Kalmistuvaht allub vallavanemale või teda asendavale isikule ning valla heakorra
eest vastutavale isikule (edaspidi nimetatud heakorraspetsialistile).
1.3. Kalmistuvahi asendaja määratakse vallavanema käskkirjaga.
1.4. Kalmistuvaht juhindub oma tegevuses:
- vallavanema käskkirjadest, vallavanema või teda asendava isiku ja heakorraspetsialisti korraldustest ja juhenditest;
- kehtivast kalmistuseadusest ja teistest õigusaktidest;
- käesolevast ametijuhendist.
2. Põhiülesanded
2.1. Tagab üldise heakorra Abja kalmistu väliterritooriumil ja selle vahetus ümbruses;
2.2. Korraldab kalmistueeskirja täitmist ja hauaplatside eraldamist kalmistul;
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13
2.14
2.13.

Peab matmiste kohta registrit , kandes sinna andmed maetud isikute ,
hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta. Andmete kogumisel peab lähtuma
isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest;
annab surmatõendi alusel matmiseks loa
Hoiab korras ja puhtad kalmistu territooriumil asuvad üldkasutatavad maa–alad
[kabeli ja kaevu ümbrus (olemasolu korral), peateed, väravad, kalmistu piirdeaiad,
hekid, jäätmekogumiskonteinerite ümbruse];
Tagab kalmistu rajatiste ja inventari korrashoiu;
Nõuab hauaplatsi valdajatelt haudade ja hauarajatiste korrasolekut;
Korrastab peremeheta hauaplatsid ja tagab nende minimaalse korrastatuse
vajadusel informeerib hauaplatside omanikke kalmistueeskirjast;
Teavitab heakorraspetsialisti vajadusest kastmisvee või liiva järele ning
mehhaaniliste vahendite tellimisest suuremate tööde teostamiseks;
peab tundma ja täitma töö- ja tuleohutuse nõudeid, peab kinni kasutatava tehnika
tehasejuhendeist;
Hoiab heaperemehelikult ja korrasolevana kasutamiseks antud töövahendid,
seadmed, masinad jmt.
Kasutab tööülesannete täitmiseks temale antud materjale otstarbekalt ja
heaperemehelikult.
Teeb hooldustehnika ja/ või muu temale kasutada antud tehnika hooldamist ja
remonti, kui see ei ole korraldatud teisiti;
väldib oma tegevuse tagajärjel looduskeskkonna saastamist;

3. Õigused
Kalmistuvahil on õigus :
3.1. teha ettepanek vallavanemale ja heakorraspetsialistile kalmistuvahi töö paremaks
korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
3.2. kooskõlastatult heakorraspetsialistiga osta tööks tarvilikke vahendeid
eelarvevahendite piires.

3.3.

ettenägematute takistuste korral pöörduma vallavanema poole ilmnenud takistuste
kõrvaldamiseks.

4. Vastutus
4.1. Kalmistuvaht vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste
täitmata jätmise eest seaduse või haldusaktiga sätestatud korras.
5. Ametijuhendi muutmine
5.1. Ametijuhendit võib muuta kalmistuvahi ja vallavanema kokkuleppe alusel.
5.2. Ametijuhendit võib muuta vallavanem kui muudatuste aluseks on kehtivad
õigusaktid.

Olen tutvunud ametijuhendiga ja kohustun järgima selle sätteid:
Tutvunud: ………………………… 2011
………………………………………………….
(allkiri, nimi)

