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Kohanime muutmine
Kohanimeseaduse (edaspidi KNS) § 4 lõike 1 punkti 4 alusel peab muuhulgas kohanimi olema
määratud aadressikohale, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht. KNS § 5 lõike 1 punkti 3 alusel
on kohanimemääraja kohalik omavalitsus.
Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/32 "Põlva valla kohanimede määramise
kord" § 2 lõike 1 punkti 2 alusel määrab kohanime aadressikohale ruumiandmete seaduse
tähenduses (näiteks tänav, tee, väljak, väikekoht) volikogu.
Põlva vallas Põlva linnas on määratud riigitee osale liikluspind, nimega Ringtee tänav, mis algab
Jaama tänavalt ja lõppeb Rosma küla piiril. Rosma küla piirilt algava liikluspinna nimi on
Ringtee. Geograafilises ruumis on tegemist liikluspinnaga, mis kulgeb ühtse tervikuna, kuid
nimed on erinevad. Ruumiandmete seaduses olevate nõuete tagamiseks on vajalik liikluspinna
nime ühtlustamine.
Põlva Vallavalitsus teeb ettepaneku Põlva linnas asuva liikluspind "Ringtee tänav" nimetada
Ringteeks. Otsuse eelnõu avalikustati Põlva valla kodulehel ajavahemikul …–…2020.
Avalikustamise ajal esitati/ei esitatud ettepanekuid.
Lähtudes eeltoodust, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli
2018. a määruse nr 1-2/32 "Põlva valla kohanimede määramise kord" § 2 lõike 1 punkti 2 ja
vallavalitsuse ettepaneku alusel, Põlva Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Määrata liikluspinna Ringtee tänav, vahemikus Jaama tänav kuni Pärnaõie tänav, nimeks
Ringtee.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

/allkirjastatud digitaalselt/

Lennart Liba
volikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 22.07.2020 otsuse eelnõu nr 1-4/34 "Kohanime muutmine"
juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohanimeseaduse (edaspidi KNS) § 4 lõike 1 punkti 4 alusel peab muuhulgas kohanimi olema
määratud aadressikohale, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht. KNS § 5 lõike 1 punkti 3 alusel
on kohanimemääraja kohalik omavalitsus. KNS § 6 lõike 1 kohaselt kohanime määramise
korraldab ja otsuse teeb kohanimemääraja omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku
kirjaliku taotluse alusel.
Põlva vallas Põlva linnas on määratud riigitee osale liikluspind, nimega Ringtee tänav, mis algab
Jaama tänavalt ja lõppeb Rosma küla piiril. Rosma küla piirilt algava liikluspinna nimi on
Ringtee. Geograafilises ruumis on tegemist liikluspinnaga, mis kulgeb ühtse tervikuna, kuid
nimed on erinevad. Ruumiandmete seaduses olevate nõuete tagamiseks on vajalik liikluspinna
nime ühtlustamine. Ringtee tänava nimetamine on toimunud enne Eesti taasiseseisvumist ja selle
määramise taga ei ole volikogu otsust ega määrust, mida peaks kehtetuks tunnistama.
Liikluspinna nimede muutmise tulemusel on vajalik ühtlustada ka katastriüksuste kohaaadressid.
KNS § 6 lõike 2 punktide 1–3 alusel määratakse kohanimi kohanimemääraja õigusaktiga.
Õigusakt, millega kohanime määratakse, peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) kohanime (olemasolul nii põhi- kui rööpnimi);
2) nimeobjekti liiki;
3) nimeobjekti asukoha kaarti, välja arvatud juhul, kui on esitatud nimeobjekti identifitseeriv
tunnus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus ja selle andmekoosseisus
on vastav ruumikuju olemas.
Põlva Vallavalitsus on esitanud ettepaneku määrata uueks tänava nimeks Ringtee.
Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/32 "Põlva valla kohanimede määramise
kord" (edaspidi Kord) § 2 lõike 1 punkti 2 alusel määrab kohanime aadressikohale
ruumiandmete seaduse tähenduses (näiteks tänav, tee, väljak, väikekoht) volikogu.
Korra § 4 kohaselt avalikustab vallavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva
enne kohanime määramise otsuse tegemist Põlva valla kodulehel www.polva.ee. Otsuse eelnõu
avalikustati Põlva valla kodulehel ajavahemikul …–…2020. Avalikustamise ajal esitati/ei
esitatud ettepanekuid.
Otsusega määratakse Põlva vallas Põlva linnas asuvale liikluspinnale uus nimi Ringtee.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Otsuse mõjud
Peale otsuse vastuvõtmist saab tänavaäärsetele kruntidele anda aadressid ja seni eksitavad
aadressid muuta.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Kohanime määramise õigusakti eelnõu avaldatakse Põlva valla kodulehel.
KNS § 8 lõike 1 punktide 1–2 alusel saadab kohanimemääraja kohanime määramise õigusakti 10
päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

Otsuse rakendamisega kaasnevad tänava suunaviida paigaldamise kulud.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 29.07.2020 ning avalikustatud Põlva
valla kodulehel.
Eelnõu on edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
Otsuse jaotuskava
Kohanimeregister kohanimeregister@fin.ee
Joel Jürgens, kes on lepingu alusel teostab Põlva vallas aadressandmete korrastamist
Teadmiseks Delta kaudu Tiivi Parts, halvor laomets
Eelnõu koostaja
Tiivi Parts
maaspetsialist

