
 

 

 

 

 

 

 

 

Kohanimenõukogu koosolek 

PROTOKOLL nr 106 

 

 

Tallinn 

 

Algus kell 15:00  lõpp kell 16:30 

 

Juhatas: Väino Tõemets 

Protokollis: Timo Torm 

Võtsid osa: Pikne Kama (Zoom), Liisi Lumiste (Zoom), Raivo Aunap (Zoom), Evar Saar 

(Zoom), Ilmar Tomusk (Zoom), Mall Leht, Peeter Päll, Martin Kulp, Hendrick Rang, Uudo 

Timm, Olev Veskimäe 

Kutsutud: Mart Uusjärv 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Teede inventariseerimisest ja teeregistris registreeritud teede nimekujudest  

2. Hiiekivide nimedest 

3. Ühissõidukite peatuste hääldusest 

4. Kohanimeseaduse muudatuste menetlusest Riigikogus 

5. Narva tänavanimedest 

 

1) Teede inventariseerimisest ja teeregistris registreeritud nimekujudest 

 

Mall Leht annab teada, et teede inventariseerimise juures on esile kerkinud küsimus, kuidas 

määrata erinevatele teedele nimed. Mall Leht lisab, et kunagi on antud omavalitsustele 

suunised määrata teedele nimed selle järgi, kust tee algab ning kus lõpeb. 

 

Väino Tõemets uurib, millistest teedest täpsemalt juttu on. 

 

Mall Leht vastab, et jutt on kohalikest teedest, kuid inventariseerimise käigus 

inventariseeritakse ka RMK teed ja erateed, et saada aru, milliseid teid on vaja avalikuks 

kasutamiseks. Mall Leht uurib, kas kohalikele omavalitsustele oleks võimalik anda paremad 

juhised teede inventariseerimise protsessiks.  

 

Peeter Päll teeb ettepaneku moodustada juhiste väljatöötamiseks töörühm. 

 

Väino Tõemets uurib, kes töörühma võiksid kuuluda. 
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Peeter Päll teeb ettepaneku, et Evar Saar võiks olla keeleteadlasena üheks töörühma 

liikmeks. 

 

Raivo Aunap teatab, et on nõus töörühma tegevusse panustama.  

 

Väino Tõemets uurib, kes võiks Rahandusministeeriumi poolt töörühma kuuluda. 

 

Mart Uusjärv arvab, et Rahandusministeeriumi poolt võiks töörühma kuuluda Martin Kulp. 

 

Martin Kulp nõustub Mart Uusjärve ettepanekuga.  

 

OTSUSTATI: Moodustada juhiste väljatöötamiseks töörühm, kuhu kuuluvad Mall 

Leht, Evar Saar, Martin Kulp ja Raivo Aunap.  

 

2) Hiiekivide nimedest 

 

Mall Leht selgitab, et kodaniku poolt on saadetud märkus, milles tuuakse välja, et Lääne-

Viru maakonnas, Tapa vallas, Patika külas asuvate hiiekivide nimed on Maa-ameti 

põhikaardil kujutatud valedes asukohtades. Ta uurib, kas kellelgi on selle teema kohta 

lisainfot.  

 

Pikne Kama selgitab, et Muinsuskaitseameti inventuur kivide asukoha piirkonnani jõudnud 

veel ei ole. 

 

Mall Leht uurib, kelle poole võiks selle küsimusega pöörduda. 

 

Raivo Aunap toob välja, et kättesaadava info põhjal võib järeldada, et hiiekivide nimed 

võivad tõesti hetkel asuda valedes asukohtades. 

 

Mall Leht arvab, et nimede osas võiks konsulteerida Hiite Majaga või Tõnu Raudsepaga. 

 

Timo Torm teeb ettepaneku, et Mall Leht võiks edaspidise suhtluse hiiekivide nimede osas 

enda kanda võtta.  

 

Mall Leht nõustub Timo Tormi ettepanekuga.  

 

OTSUSTATI: Hiiekivide nimede küsimusega tegeleb edasi Mall Leht.  

 

3) Ühissõidukite peatuste hääldusest 

 

Timo Torm teatab, et kohanimenõukoguni on jõudnud pöördumine, milles tuuakse välja, et 

osade ühistranspordi peatuste hääldus Eesti Liinirongid AS rongides on ebakorrektne. Ta 

lisab, et Eesti Liinirongid AS on valmis selles osas kohanimenõukoguga koostööd tegema. 

Timo Torm teeb ettepaneku moodustada töörühm, mis peatuste hääldustega edasi tegeleks. 

Üheks töörühma liikmeks võiks olla Peeter Päll. 



 

Peeter Päll nõustub Timo Tormi ettepanekuga. 

 

Taavi Pae teatab, et on ka valmis peatuste häälduste küsimusega tegelema. 

 

OTSUSTATI: Ühistranspordi peatuste hääldustega tegelemiseks moodustatakse 

töörühm, kuhu kuuluvad Timo Torm, Peeter Päll ja Taavi Pae. Töörühm edastab oma 

ettepanekud korrektuuride tegemiseks peatuste hääldustes Eesti Liinirongid AS 

kontaktile.  

 

4) Kohanimeseaduse muudatuste menetlusest Riigikogus 

 

Martin Kulp annab kohanimenõukogu liikmetele ülevaate kohanimeseaduse muudatuste 

(eelnõu 186 SE) menetlemisest Riigikogus. Martin Kulp toob välja, et Riigikogu poolt 

esitati valitsusele seisukoha andmiseks üks muudatusettepanek. Muudatusettepanek kattus 

oma sisult Riigikogu liikmete algatatud eelnõuga 208 SE, mille kohaselt sooviti 

kohanimeseaduses sätestada täiendav pühendusnimede määramise piirang, kui isik on 

tegutsenud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse 

taastamise vastu. Lisaks sooviti muudatusettepanekuga sätestada kohanimenõukogule 

kohustus 60 päeva jooksul seirata KOV-ides kohanimede kasutust ning väärkasutuse 

tuvastamisel teha riigihalduse ministri poolt ettekirjutus kohanime seadusega kooskõlla 

viimiseks.  

 

Martin Kulp selgitab, et valitsus tegi muudatusettepanekust lähtuvalt ettepanekud 

Riigikogule kohanimeseaduse täiendamiseks. Ettepaneku kohaselt soovitakse täiendada 

kohanimeseaduse § 13 lõikega 42 järgmises sõnastuses: ,,Isikunime ei või pühendusnimeks 

määrata kui isik on tegutsenud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või 

Eesti iseseisvuse taastamise vastu,“ ning kohanimeseaduse § 13  lõigetega 43 järgmises 

sõnastuses: „Valdkonna eest vastutav minister teeb kohanimemäärajale ettepaneku viia 

käesoleva paragrahvi lõikes 42 nimetatud pühendusnimed pärast kohanimenõukogult vastava 

ettepaneku saamist viivitamatult seadusega kooskõlla.“ Muus osas valitsus ja 

rahandusministeerium esitatud muudatusettepanekut ei toetanud. 

 

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks 

 

5) Narva tänavanimedest 

 

Timo Torm annab teada, et Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametist 

saadud info kohaselt arutab Narva Linnavalitsuse nimekomisjon Albert-August Tiimanni ja  

Ancis Daumani tänavanimede muutmisega seonduvat 25. augustil, misjärel otsustab nimede 

muutmise üle Narva Linnavolikogu.  

 

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks 

 

 



 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets 

Koosoleku juhataja 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Timo Torm 

Protokollija 


