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1.Lihula külade nime küsimus 

Lihula Vallavalitsus algatas Lääne maakonna Lihula valla asustusjaotuse muutmise 27.08.2012 
vallavolikogu otsusega nr 26. Otsuse kohaselt soovitakse ennistada Nurme, Peanse, Laulepa, 
Vanamõisa, Rootsi ja Aruküla ajaloolised külad ning moodustada uued Jõeääre, Keemu, 
Liustemäe, Mõisimaa, Rannu, Seli, Soovälja, Uluste, ja Võigaste külad. Ajalooliste külade 
ennistamine ja uute moodustamine viiks Lihula valla kohaliku nimekasutuse kokku ametliku 
asustusjaotusega (vt lisa 1). Vabariigi Valitsuse määruse 25.11.2004 nr 335 „Asustusüksuse liigi, 
nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord“ §13 lõige 1 punkt 4 ütleb, et Siseministeerium 
kuulab nimeküsimuses ära kohanimenõukogu arvamuse. Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse 
§ 6 lõikest 5, kujundatakse kohanimenõukogu seisukoht antud küsimuses e-posti vahendusel. 
Kohanimenõukogu sekretär saatis 09. juulil 2013 Lihula Vallavalitsuse asustusjaotuse muutust 
taotleva dokumentatsiooni e-kirjaga kohanimenõukogu liikmetele. 01. septembriks 2013 ei olnud 
laekunud ühtegi mittenõustuvat arvamust. 

Otsus: Lihula vallavalitsuse poolt taotletud nimed on sobilikud. 

Jkr Liigisõnata Liigisõnaga 

1 Aruküla Aruküla 

2 Jõeääre Jõeääre küla 

3 Keemu Keemu küla 
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4 Laulepa Laulepa küla 

5 Liustemäe Liustemäe küla 

6 Mõisimaa Mõisimaa küla 

7 Nurme Nurme küla 

8 Peanse Peanse küla 

9 Rannu Rannu küla 

10 Rootsi Rootsi küla 

11 Seli Seli küla 

12 Soovälja Soovälja küla 

13 Uluste Uluste küla 

14 Vanamõisa Vanamõisa küla 

15 Võigaste Võigaste küla 

 

2. Kuuliska jõe nime küsimus 

Kohanimenõukogu sekretär edastas nõukogu liikmetele e-posti vahendusel Maa-ameti kirja, milles 
sooviti kohanimenõukogu seisukohta Kuuliska jõe nime küsimuses. Nimelt on samal veekogul 
kohanimeregistris mitu erinevat nime (Kuuleski oja, Kuuliska jõgi ja Kuuliska oja) erinevate 
asukohapunktidega, millest üks jääb Eesti Vabariigi territooriumilt välja (Kuuliska oja). Maa-amet 
palus nõukogu seisukohta, millist nime ja millise punktiga kasutada ametliku kohanimena. 
Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundatakse kohanimenõukogu seisukoht 
antud küsimuses e-posti vahendusel. 9. juulil 2013. a saatis kohanimenõukogu sekretär Tõnis 
Rüütel kohanimenõukogu liikmetele arvamuse avaldamiseks e-kirja, milles palus tagasisidet 
hiljemalt 22. augustiks 2013. aastaks. Laekunud seisukohtade põhjal valiti välja ametlik kohanimi 
ja ülejäänud kinnitati mitteametlikena.  

Otsus: Tuginedes kohanimeseaduse § 21 punktile 1 kinnitas kohanimenõukogu ametliku 
kohanimena Kuuliska oja, nime tunnuspunkti L-Est 97 koordinaadid: X= 6430575.9, Y= 
717807.1 (Lisa 2) 

3. Vaniku järve nime küsimus 

Kohanimenõukogu sekretär edastas nõukogu liikmetele e-posti vahendusel Maa-ameti kirja, milles 
sooviti kohanimenõukogu seisukohta Vaniku järve nime küsimuses. Nimetatud veekogule on 
registreeritud kolm nime: Vaniku järv, Savihoovi järv ja Vanigõjärv, kuid puudub ametlik 
kohanimi. Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundatakse kohanimenõukogu 
seisukoht antud küsimuses e-posti vahendusel. 9. juulil 2013. a saatis kohanimenõukogu sekretär 
Tõnis Rüütel kohanimenõukogu liikmetele arvamuse avaldamiseks e-kirja, milles palus tagasisidet 
hiljemalt 22. augustiks 2013. aastaks. Laekunud seisukohtade põhjal valiti välja ametlik kohanimi 
ja ülejäänud kinnitati mitteametlikena.  
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Otsus: Tuginedes kohanimeseaduse § 21 punktile 1 kinnitas kohanimenõukogu ametliku 
kohanimena Vanigõjärv, nime tunnuspunkti L-Est 97 koordinaadid: X=6397164.7, Y=701280.7 
(Lisa 3) 

4. Kõue vallas võõrkeelsete katastriüksuste nimede lubamine 

Kõue Vallavalitsus korrastab omavalitsuse territooriumil olevate maaüksuste aadressiandmeid, 
sealhulgas on mõned võõrkeelsed katastriüksuste nimed, mis esinevad juba 1930. aastate 
katastrikaardil. Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 6 soovib Kõue Vallavalitsus 
regionaalministri nõusolekut võõrkeelse kohanime määramiseks Alansi külas – Erlensteg ja 
Tannenhof; Kirivalla külas – Karlshof; Ojasoo külas – Tannenhof. Lähtudes kohanimenõukogu 
põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundatakse kohanimenõukogu seisukoht antud küsimuses e-posti 
vahendusel. 13. augustil 2013. a saatis kohanimenõukogu sekretär Tõnis Rüütel kohanimenõukogu 
liikmetele arvamuse avaldamiseks e-kirja, milles palus tagasisidet hiljemalt 23. augustiks 2013. 
aastaks. Ühtegi mittenõustuvat arvamust ei esitatud. 

Otsus: Kohanimenõukogu toetab Kõue vallas asuvate ajalooliste võõrkeelsete kohanimede 
edaspidist kasutamist. 

 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Peetr Päll  
Komisjoni aseesimees 
 
Lisa: 
 
1) Lihula valla asustusjaotus koos moodustatavate küladega 
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2) Kuuliska oja (X= 6430575,9; Y= 717807,1) 
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3) Vanigõjärv (X=6397164,7; Y=701280,7) 

 


