Helme kalmistu kodukord
1. Helme kalmistul kehtib SISEKORRA EESKIRI, millega on võimalik
tutvuda kalmistu kontoris, piirkonna kohalike omavalitsuste kodulehtedel,
kalmistu teadetetahvlil.
2. Kalmistu territoorium on mõeldud surnute matmiseks.
3. Matmisplats eraldatakse omanikule 25 aastaks, sõlmides vastav leping.
Palume ka senistel hauaplatsi omanikel sõlmida leping.
4. Kalmistu külastajana arvesta teiste kalmistu külastajatega ja pea korda,
puhtust ning vaikust.
5. Oma tegevusega ära kahjusta kalmistu väravaid, piirdeid, veevõtukohti,
tööriistu, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi. Pärast kasutamist tagasta kalmistu
tööriistad.
6. SORTEERI PRÜGI
Kõdunev prügi (lilled, lehed) pannakse meil müüri taga tahvlitega tähistatud
kohtades hunnikutesse. Pärjad, kimbud, puuoksad, ristid palume panna eraldi
hunnikutesse.
Plastmass, metall pannakse konteinerisse.
Tühjenda alati ise prügiämber.
Ära too kalmistule olmeprügi.
7. ÄRA SÕIDA kalmistu sees ühegi sõidukiga. Kui on vaja kalmistule siseneda
mootorsõidukiga, siis küsi kalmistu kontorist sissesõiduluba. Jalgratast lükka
käe kõrval.
8. Ära proovi matmisplatsi omavoliliselt suurendada ega hauarajatisi
omaalgatusel ümber paigutada.
Järgi hauarajatiste ehitamise korda Helme kalmistul.
Ära istuta omavoliliselt kalmistule ega oma hauaplatsile kõrgekasvulisi
põõsaid ja puid. Kooskõlasta need tööd kalmistu haldajaga.
Maksimaalne heki kõrgus on kuni 50 cm. Kärbi põõsaid õigeaegselt.
Hauaplatsi ümber KUJUNDADES (samba paigutamine, plaatide panemine,
puude ja suuremate põõsaste istutamine) pea kindlasti nõu kalmistu haldajaga.
Muinsuskaitseameti nõuetest tulenevalt kasutatakse Helme kalmistul kalmu
kujundamisel eelistatult looduslikku materjali. Väldi plastmassi, kilet,
betooni, klaasi.

9. Matmisplatsi valdaja peab hauaplatsi, sellega piirnevad teeosad ja
müüriosa hoidma puhtana ja heakorrastatuna.
Hooldamata hauaplatsi tähistab kalmistu administraator nõudmisega plats
korrastada. Kui nõuet ühe aasta jooksul ei täideta, võib administraator anda
hauaplatsi uuele omanikule.
10.Kalmistul võivad tasulisi teenuseid osutada vastavat tegevusluba omavad
isikud ainult kalmistu haldaja loal (matuseteenused ja hauaplatside
tasuline hooldamine).
11.Kalmistu ja hauaplatside korrashoidu jälgib kalmistu haldaja.
12.Kalmistut külastades jäta enda lemmikloomad koju.
13.Kalmistul kasvavate vanade puude tõttu on tugeva tuule, tormi ja äikesega
kalmistul viibimine mittesoovitatav.
14.Soovime mõistvat suhtumist ja head koostööd kalmistu haldajaga.
Kinnitanud EELK Helme Maarja koguduse juhatus.

