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Kohanime määramise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2
ning kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõike 8 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Käesoleva määrusega delegeeritakse seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
kohanimemääraja ülesanded Põltsamaa Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus) ja
kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) ning määratakse, milline on kohanime määramise õigusakti
eelnõu avalikustamise kord Põltsamaa vallas.
§ 2. Kohanime määramise pädevus
(1) Põltsamaa vallas määrab kohanimed vallavalitsus oma korraldusega.
(2) Vallavalitsuse pädevuses on kohanime määramine kohanimeseaduse § 4 sätestatud ulatuses ja
arvestades kohanimeseaduse § 5 sätestatud kohanimemääraja pädevust.
(3) Juhul, kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või asjaomase ministri poolt ja
puudutab Põltsamaa valda, annab vallavalitsus kohanimemäärajale arvamuse kohanime määramise
kohta.
§ 3. Kohanime määramise korraldamine

(1) Kohanime ettepanekuid võivad esitada kõik isikud. Kirjalik taotlus tuleb esitada ametiasutusele ja
see peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Detailplaneeringu käigus planeeringu koostaja
nimetatud kohanime käsitatakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.
(2) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.
(3) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses
kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele nime taotletakse.
§ 4. Eelnõu avalikustamine
Ametiasutus avalikustab kohanime määramise korralduse eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime
määramise otsustamist Põltsamaa valla veebilehel ja kohaliku leviga perioodiliselt ilmuvas ajalehes.
§ 5. Kohanime määramise otsusest teavitamine
(1) Ametiasutus saadab kohanime määramise korralduse 10 päeva jooksul Vabariigi Valitsuse poolt
moodustatud kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötajale.
(2) Ametiasutus annab kohanime määramisest avalikkusele teada Põltsamaa valla veebilehel ja
kohaliku leviga perioodiliselt ilmuvas ajalehes.
§ 6. Kohanime muutmine ja kehtetuks tunnistamine
(1) Kohanime muutmise või kehtetuks tunnistamise algatab ja ettevalmistamist korraldab ametiasutus.
(2) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega
või kui kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist. Sellisel juhul tuleb kohanime muutmise menetlus
algatada 30 päeva jooksul nimetatud asjaolude teada saamisest arvates.
(3) Kohanime võib muuta kohanimeseaduses sätestatud alustel. Seaduses sätestamata juhtudel võib
kohanime muuta asjaomase ministri nõusolekul.
(4) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekt on hävinud või ala planeerimise käigus
kaotatud.
§ 7. Määruste kehtetuks tunnistamine
Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
1) Põltsamaa Linnavolikogu 21. mai 2013 määrus nr 83 ,,Põltsamaa linna kohanimede määramise
kord”;
2) Põltsamaa Vallavolikogu 26. veebruari 2009 määrus nr 68 ,,Kohanime määramise korra
kehtestamine”.

§ 8. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri vallavolikogu määruse eelnõule „Kohanime määramise kord“
Kohanimeseadus reguleerib Eesti kohanimede määramist ja kasutamist ning selle üle järelevalve
teostamist. Seaduse eesmärk on tagada Eesti kohanimede ühtlustatud kasutamine ning kultuuriliselt ja
ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse.
Kohanimi peab olema määratud järgmistele olemasolevatele ja planeeritud nimeobjektidele või
nimeobjektide kogumile:
1) haldusüksus;
2) osavald ja linnaosa;
3) asustusüksus;
4) aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht;
5) raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või -jaam, sadam;
6) maaüksus, välja arvatud, kui see on adresseeritud aadressikoha järgi, see on moodustatud tehnilise
objekti teenindamiseks, sellel ei paikne adresseerimist vajavaid objekte või see ei moodusta
iseseisvalt kasutatavat kinnisasja.
Kohanime võib määrata ka eelpool käsitlemata nimeobjektile või nimeobjektide kogumile, kui seda
on vaja kohanime alusel eristada.
Kohanimemäärajad vastavalt pädevusele on Vabariigi Valitsus, minister või kohalik omavalitsus.
Ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile määrab kohanime kohalik omavalitsus.
Sätet ei kohaldata, kui nimeobjekti moodustamine on Vabariigi Valitsuse või ministri pädevuses.
Mitme omavalitsusüksuse territooriumile ulatuvale nimeobjektile või väljapoole omavalitsusüksuste
territooriumi jäävale nimeobjektile määrab kohanime nimeobjekti liigist sõltuvalt kas Vabariigi
Valitsus või asjaomane minister vastavalt valitsemisalale. Sätet ei kohaldata maakonnale nime
määramisel.
Nimeobjektide puhul, mis jäävad mitme omavalitsusüksuse territooriumile, määrab kohalik
omavalitsus kohanime oma territooriumile jäävale nimeobjekti osale. Kui kohanime määrab Vabariigi
Valitsus või minister, küsitakse enne määramist asjaomase kohaliku omavalitsuse ja
kohanimenõukogu kirjalikku arvamust.

Kehtestatava korra kohustuslikkus tuleneb kohanimeseaduse § 6 lõike 8 regulatsioonist: „Kohalik
omavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud
korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Sätet ei kohaldata maaüksuse
nime määramisel.“
Kehtestatav „Kohanime määramise kord“ sisaldab kohanime määramise korralduse eelnõu
avalikustamist ja kohaliku omavalitsuse ülesannete (pädevuse) delegeerimist vallavalitsusele.
Määrus jõustub üldises korras, s.o kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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