
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond                      
                                                                                                 “.........”.............................. 20........a 
 

TAOTLUS  hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks 
 
Andmed taotleja kohta 
 Taotleja  

Ees-ja perekonnanimi  
 

 
 

Isikukood  

Postiaadress  
 
 

Telefon / e-mail   
 

 
Andmed hauaplatsi kohta 

Kalmistu  
 

Plokk - Kvartal nr. Rida nr. Hauaplats nr. Kohtade arv Hauaplatsi mõõtmed 
 
 

    

 
Andmed hauaplatsile maetute kohta 

 
Koht 

nr 

 
Ees-perekonnanimi 

 
Sünniaeg 

 
Surmaaeg 

 
Matmine 

 
K–kirst  
U-urn 

 
Suhe taotlejaga 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

    

 
 

  
 

    

 
 

  
 

    

 
 

      

 
 

      

 
Kinnitan, et olen hauaplatsi  õiguspärane kasutaja, soovin sõlmida hauaplatsi kasutuslepingut ja mul puudub kehtiv hauaplatsi 
kasutusleping. 
                                               Taotleja      ____________________ 
                                                                                /allkiri/ 
Pealematmisega hauaplatsi puhul märgitakse hauaplatsi iseloomulikud andmed ( aiad, piirded, tähised, ristid,  nimed,sünni- ja 
surmaajad) 
 
 
 
Andmeid kontrollinud vastutav töötaja______________    ________________       ____ . __________ 20_______a                                          
                                                                      /nimi/                      /allkiri/ 
 
Sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping  nr    …………………………………   kehtivusega  15 aastat 
                                                                           
___  ____________   20____________    a    .kuni   ____  ______________20____________  a. 
 
                                                                     . 
Pärnu LV majandusosakonna vastutav töötaja ______________         ______________      ____   _________ 20____ a     
                                                                                  /nimi/                        /allkiri/                          

Lisainfo
Täidetud blankett salvestage.Soovi korral saate dokumendi digiallkirjastada ning saata elektrooniliselt e-posti aadressile majandus@lv.parnu.ee.Võite ka välja printida, täita ning allkirjastada käsitsi ja  saata postiga.Taotlus tuleb esitada Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonnaleSuur-Sepa 16, Pärnu 80098 tel: 444 8300 e-post: majandus[at]lv.parnu.ee Vastuvõtuajad: T: 13.00-17.00; N: 9.00-12.00 NB! Hauaplatside kasutuslepingu menetlemine võib võtta aega kuni aasta!
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