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(taotluse esitamise kuupäev)

TAOTLUS HAUATÄHISE PAIGALDAMISEKS 

MÄRKUS: Taotluse esitamise aluseks on Vabaduse Risti kavaleri hauatähise ja Vabadussõjas 
langenu hauatähise statuut. Iga kavaleri või langenu hauatähise jaoks koostatakse eraldi 
taotlus.

1. Taotleja (isiku või organisatsiooni nimi, telefoninumber ja/või e-posti aadress):

2. Taotletav hauatähis (tähistada ristiga vastav variant)
   Vabaduse Risti kavaleri hauatähis       Vabadussõjas langenu hauatähis

3. Isiku nimi, kelle hauale hauatähist taotletakse:

4. Kalmistu, kus kõnealune haud asub:

5. Haua asukoht (platsi asukoha number või koordinaadid; vajadusel lisada asukoha skeem):

6. Hauaplatsi praegune kasutaja (hauaplatsi kasutamisõigust omava isiku nimi, telefoninumber
ja/või e-posti aadress; kui hauaplatsil ametlik kasutaja puudub, siis märkida kasutajaks kalmistu
omanik ja lisada, kes hoolitseb kõnealuse haua heakorra eest):

7. Hauatähis paigaldatakse (tähistada ristiga vastav variant)
   olemasolevale hauakivile    olemasolevale kenotaafile     
   uuele hauakivile       uuele kenotaafile 

8. Hauatähise paigaldamise projekti täpsem kirjeldus (hauatähise paigaldamise kavandatav
aeg; kui hauaplatsil on plaanis paigutada uus hauakivi või kenotaaf ja/või teha muid suuremaid
töid, lisada töö üldmaksumus, selle finantseerijad, töö teostaja ja tööde kavandatav ajavahemik):
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9. Lisatud dokumentide nimekiri (foto(d) hauaplatsist ja hauakivist, kuhu hauatähis
paigaldatakse; vajadusel haua asukoha või kujunduse skeem; muud andmed, mida taotleja
peab vajalikuks lisada):

Taotluse esitaja 

Ees-ja perekonnanimi
(allkirjastatud digitaalselt)

Kooskõlastused 

1. Kui hauaplatsi kasutaja ja hauatähise taotleja on sama isik, pole hauaplatsi kasutaja allkirja
eraldi vaja.
2. Kui hauaplatsile paigutatakse uus hauakivi/kenotaaf või muudetakse platsil muud kujundust,
on vajalik töö kooskõlastada kalmistu omanikuga (haldajaga) ja võtta taotlusele tema allkiri.

Hauaplatsi ametlik kasutaja 

Ees-ja perekonnanimi
(allkirjastatud digitaalselt)

Kalmistu omaniku esindaja

Ees- ja perekonnanimi
(alkirjastatud digitaalselt)

Telefoninumber ja/või e-posti aadress 
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