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PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva

05.04.2018 nr 1-4/48

Põlva valla kohanimede määramise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse §
5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja ruumiandmete seaduse § 54 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Põlva valla kohanimede määramise kord (edaspidi kord) sätestab Põlva valla
haldusterritooriumil kohanimede määramise ja korraldamise vastavalt kohanimeseadusele ning
koha-aadresside määramise vastavalt ruumiandmete seadusele.
(2) Korras reguleerimata küsimustes lähtutakse kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses
sätestatust.
(3) Mõistete kasutamisel lähtutakse kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses määratletud
mõistetest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.
§ 2. Kohanime ja koha-aadressi määraja
(1) Põlva Vallavolikogu määrab kohanime:
1) asustusüksusele (küla, alevik, alev, vallasisene linn);
2) aadressikohale ruumiandmete seaduse tähenduses (näiteks tänav, tee, väljak, väikekoht).
(2) Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) määrab kohanime korraldusega:
1) ühissõidukipeatusele, raudteejaamale;
2) maaüksusele, kui see moodustab iseseisvalt kasutatava kinnisasja, millel paikneb aadressi
vajav objekt välja arvatud kohanimeseaduse § 4 lõikes 3 sätestatud juhtudel;
3) käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata nimeobjektile või nimeobjektide kogumile,
kui seda on vaja kohanime alusel eristada.
(3) Kavandatavale kohanimekohustusega objektile määratakse nimi pärast detailplaneeringu
kehtestamist.
(4) Kui kohanime määrab Vabariigi Valitsus või minister, annab Põlva valla territooriumil
asuvale nimeobjektile kohanime määramise kohta kirjaliku arvamuse vallavalitsus.
(5) Vallavalitsus määrab koha-aadressid tulenevalt ruumiandmete seadusest.
§ 3. Kohanime määramise korraldus
(1) Kohanime määramise korraldab vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond omal algatusel
või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel. Detailplaneeringu menetlemise käigus
planeerija poolt nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.
(2) Kohanime määramise taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust.
(3) Kohanime määramisel ehitus- ja planeeringuosakond:
1) kontrollib taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ning kohanimeseaduses
sätestatud nõuetele;
2) eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramisel
selgitab välja maaomaniku arvamuse vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 4;
3) valmistab ette õigusakti eelnõu kohanime määramiseks.

(4) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses ning selle alusel kehtestatud
rakendusaktides sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.
§ 4. Kohanime määramise eelnõu avalikustamine
Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime
määramise otsuse tegemist Põlva valla kodulehel www.polva.ee. Sätet ei kohaldata maaüksuse
nime määramisel.
§ 5. Kohanime määramise otsusest teavitamine
(1) Kohanime määramise õigusakt avaldatakse Põlva valla kodulehel ja Põlva Vallavalitsuse
infolehes Põlva Teataja.
(2) Ehitus- ja planeeringuosakond saadab kohanime määramise õigusakti 10 päeva jooksul
arvates vastuvõtmisest:
1) kohanimenõukogule;
2) riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.
§ 6. Kohanime kasutamine
(1) Põlva valla õigusaktides, andmekogudes, aluskaardil, aadressiandmetes, teabelevis, avalikul
sildil, kuulutustes, viitadel jms tuleb kasutada riiklikku kohanimeregistrisse kantud ametlikku
kohanime. Põhi- ja rööpnimi esitatakse riiklikus kohanimeregistris esitatud järjekorras.
(2) Kohanime sisaldavad aadressid määratakse seaduste ja nende alusel antud õigusaktide alusel.
(3) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimele esitatavate nõuetega või kui
kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist.
(4) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekti tegelikkuses ei eksisteeri. Kohanimi
tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega.
§ 7. Määruste kehtetuks tunnistamine
Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määrus nr 1-2/26 "Põlva valla kohanimede määramise
kord" tunnistatakse kehtetuks.
§ 8. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/
Igor Taro
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 05.04.2018 määruse eelnõu nr 1-4/48 "Põlva valla
kohanimede määramise kord" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Põlva valla kohanimede määramise korra uue redaktsiooni kehtestamise vajadus tuleneb Ahja
valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisest, ning
vajadusest kehtestada kogu Põlva valla haldusterritooriumit hõlmav ühtne regulatsioon.
Hetkel kehtib õigusakt, mis reguleerib kohanimede määramist vaid ühinenud Põlva valla
haldusterritooriumil. Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste Vallavolikogu kohanimede
määramise korda kehtestanud ei ole.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt otsustab seadusega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud
küsimusi kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste lahendamise
valitsusele.
Kohanimeseaduse (edaspidi KNS) § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 alusel määrab kohanime kohalik
omavalitsus. Ruumiandmete seaduse § 54 lõike 1 alusel on koha-aadressi määraja kohalik
omavalitsus.
Mõisted:
Kohanime määramine on kohanimemääraja poolt kohanime panek ametliku nimeta
nimeobjektile, ametliku kohanime või nimeobjekti ruumikuju muutmine ja ametliku kohanime
kehtetuks tunnistamine.
Koha-aadress on territooriumi haldusjaotuse hierarhiast ja ametlikest kohanimedest lähtuv
aadressiobjekti tekstilis-numbriline kirje.
Asustusüksused on asula ja asum. Vald jaguneb asulateks, milleks on külad, alevikud, alevid ja
vallasisesed linnad. Linn haldusüksusena on samades piirides ka asula. Linn võib jaguneda
asumiteks. (Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus § 6 lõiked 1–4)
KNS § 5 lõike 1 punkti 3 kohaselt on üks kohanimemäärajaid kohalik omavalitsus ja sellest
tulenevalt on tarvis määratleda vallavalitsuse ja vallavolikogu pädevus ning ülesanded
kohanimede määramisel.
KNS § 4 sätestab kohanime määramise kohustusega nimeobjektid. Kohanimi peab olema
määratud järgmistele olemasolevatele ja planeeritud nimeobjektidele või nimeobjektide
kogumile:
- haldusüksus
- osavald ja linnaosa
- asustusüksus
- aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht
- raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või -jaam, sadam
- maaüksus, välja arvatud järgmistel juhtudel:
1. see on adresseeritud aadressikoha järgi
2. see on moodustatud tehnilise objekti teenindamiseks
3. sellel ei paikne adresseerimist vajavaid objekte
4. see ei moodusta iseseisvalt kasutatavat kinnisasja
Kohanime võib määrata ka nimeobjektile või nimeobjektide kogumile, kui seda on vaja
kohanime alusel eristada.
Nõuded kohanime määramise õigusaktile on kehtestatud KNS § 6 lõikes 2.

Määrusega sätestatakse, millistele nimeobjektidele Põlva valla kohanimed määratakse ning
vallavalitsuse ja vallavolikogu pädevus kohanimede määramisel.
Asustusüksusele (küla, alevik, alev, vallasisene linn) ning aadressikohale ruumiandmete seaduse
tähenduses (näiteks tänav, tee, väljak, väikekoht, asustusüksusest väiksem nimeobjekt) määrab
kohanime volikogu ning ülejäänud nimeobjektide kohanimemäärajaks on valitsus.
Kohanimede määramist korraldab ehitus- ja planeeringuosakond. Kord reguleerib täpsemalt
suhtlemist eraomanikega, kelle maal nimeobjekt asub. Maaomanikku teavitatakse kohanime
määramisest, küsides tema arvamust vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 4.
Võrreldes varasema korraga on olulisemaks muudatuseks määruse § 2 lõige 2, mille kohaselt
enam ei määrata nime määrusega vaid valitsuse korraldusega. Kuna kohanime määramise puhul
on tegemist konkreetse üksikjuhtumi regulatsiooniga, siis ei ole põhjust teha seda määruse kui
üldaktiga.
Määruse § 4 on viidud kooskõlla kohanimeseadusega, mis ei nõua maaüksuse nime
avalikustamist.
Avalikkust teavitatakse uute kohanimede määramise kavatsusest vähemalt 15 päeva enne
kohanime määramise otsuse tegemist Põlva valla kodulehel.
Määruse § 5 lõikes 1 on muudetud jõustunud kohanime määramise õigusaktide avaldamise
kohta. Kohanime määramise õigusakt avaldatakse Põlva valla kodulehel ja Põlva Vallavalitsuse
infolehes Põlva Teataja.
Sätestatakse riiklikku kohanimeregistrisse kantud ametlikku kohanime kasutamise kohustus
Põlva valla õigusaktides, andmekogudes, aluskaardil, aadressiandmetes, teabelevis, avalikul
sildil, kuulutustes, viitadel jms.
Määrusega kehtestatakse Põlva valla haldusterritooriumil kohanimede määramise ja
korraldamise kord.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Määruse mõjud
Hetkel kehtib õigusakt, mis reguleerib kohanime määramist, ühinenud Põlva valla territooriumil.
Eelnõuga lihtsustatakse kohanime määramise õigusaktide rakendamist, koondades kohanime
määramise korra üheks õigusaktiks. Käesoleva määrusega ajakohastatakse ja täpsustatakse
õigusakti regulatsiooni.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid tulusid ega kulusid.
Määruse jõustumine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõikele 1 jõustuvad volikogu määrused
kolmandal päeval pärast nende avaldamist Riigi Teatajas, kui määruses eneses ei ole sätestatud
hilisemat jõustumise tähtaega.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 06.04.2018 ja edastatud menetlemiseks Põlva
Vallavolikogule.

Eestseisus suunas eelnõu menetlemiseks Põlva Vallavolikogu kogukonna- ja külaelukomisjonile
ning arengukomisjonile.
Kogukonna- ja külaelukomisjon on eelnõu 09.04.2018 heaks kiitnud.
Määruse jaotuskava
Avaldamiseks Riigi Teatajale
Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond
Eelnõu koostaja
Eliko Saks
vallasekretär

