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E-koosolek algusega 27. aprillil ja lõpuga 3. mail 2017. 
 
Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundas kohanimenõukogu oma 
seisukoha päevakorras oleva teema kohta e-posti vahendusel.  
 
 
Juhatas: Väino Tõemets 
Protokollis:  Kadri Teller-Sepp 
Võtsid osa:  Marja Kallasmaa, Peeter Päll, Ilmar Tomusk, Liisi Lumiste, Raivo Aunap, Jaak 
Maandi, Jüri Jagomägi, Ulla Kadakas, Mall Kivisalu 
 

PÄEVAKORD: 
1. Rakke valla taotlus ühineva valla nime osas 
2. Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla taotlus ühineva valla nime osas  
 
1. Rakke valla taotlus ühineva valla nime osas 
Tutvuti Rakke valla esitatud taotlusega. Koeru ja Rakke vallad soovivad ühineda ning küsivad 
arvamust sobiva vallanime osas. Nimeks soovitakse Piibe vald, mis on paikkonnas tuntud ja 
levinud, kultuuri- ja ajalooliselt tähtis nimi. Piibe vald oli Järvamaal Koeru kihelkonnas 
olemas aastatel 1866-1892. Valdasid läbib Piibe maantee, mis on saanud nime Piibe mõisa 
järgi.  
Tutvuti Rahandusministeeriumi seisukohaga, mille kohaselt Koeru ja Rakke valla vabatahtlik 
ühinemine ei ole eriseaduse – haldusereformi seaduse – kehtimise perioodil  seadusega 
kooskõlas. Perioodil 2016-2017 peab omavalitsuste haldusterritoriaalse korralduse muutmisel 
võtma aluseks haldusreformi seaduse ning arvestama selles sätestatud tähtaegu ja 
menetlustoiminguid Vabariigi Valitsus on haldusreformi seaduse alusel teinud valdadele 
ettepaneku, et Rakke ühendatakse Väike-Maarjaga ning Koeru Järva vallaga.   
Kohanimeseaduse (KNS) § 21 p 2 kohaselt annab kohanimenõukogu kohanimemääraja 
taotlusel arvamuse. Vald ei ole siinkohal küll kohanimemääraja KNS tähenduses, kuid 
kohanimenõukogul ei ole põhjust keelduda puhtalt kohanime puudutava arvamuse andmisest. 
 
OTSUSTATI: 
Juhul kui ühineksid Koeru ja Rakke vald, oleks Piibe vald vallanimena põhjendatud kui 

ajalooline, tuntud ja paigale omane kohanimi. 
 
2. Alatskivi, Peipsiääre ja Vara valla taotlus ühineva valla nime osas  
Tutvuti valdade saadetud taotlusega ning vallaesindajate 23.03.2017 koosoleku protokolliga. 
Vallad ei soovi Vabariigi Valitsuse poolt tehtud ühinemisettepanekus välja pakutud Kodavere 
valla nime ning põhjendavad, miks on sobivam ja eelistatum Peipsiääre valla nimi. 
Põhjenduse kohaselt on Kodavere (kihelkonna) nimi suhteliselt tundmatu, see nimi ei 
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kõnetavat kohalikke ega võimaldavat piirkonna turustamist. Kohanimeseadus annab laiemad 
võimalused (§ 13) ning Peipsiääre vald vastab seaduses esitatud nõuetele: on piirkonnas ja üle 
Eesti tuntud nimi, ajalooline kohanimi (ühe valla nimi), viitab Peipsi järvele, mis on ühinejate 
ühisidentiteediks, aitab piirkonda turundada. 
Osa ühendatavast territooriumist on kuulnud Tartu-Maarja ja Maarja-Magdaleena 
kihelkondadesse, mitte Kodavere kihelkonda. See asjaolu süvendaks eesseisvaid raskusi uue 
omavalitsuse elanikkonnal ühtekuuluvustunde loomisel, eriti kuna ühinemisele on üldine 
vastuseis. Peipsiääre valla nime ajalooline kitsas tähendus ei ole tänapäeva kontekstis enam 
asjakohane, küll aga seostub see Peipsi järve, Peipsi ääres elamisega, ning sellega leiavad 
ühise joone kõik ühendatavad vallad (Alatskivi, Pala, Peipsiääre, Vara vald ja Kallaste linn).  
 
Rahandusministeerium esindajad esitasid kohanimenõukogule küsimuse, kas nõukogu on 
nõus valdade ettepanekuga jätta ühinevale vallale nimeks Peipsiääre vald, arvestades valdade 
soovi,  nime tähenduse muutumist ajas ning seda, et tegu on juba olemasoleva  valla nimega, 
mis on ka teistele valdadele vastuvõetav. 
 
OTSUSTATI:  
Kohanimenõukogu on kõigile ühinejate antud nimearvamuste aluseks olnud üldpõhimõttest 
lähtudes pidanud sobivaimateks nimedeks Kodavere vald (kihelkonnanimi) ja Alatskivi vald 
(ajalooline keskusnimi). Peipsiääre valla nimi võib rahva eelistuse korral olla sobivaim nimi 
uue valla nimeks, kuid selle teada saamiseks peab nimevalikuid olema kõigi viie valla 
elanikele tutvustatud ja antud võimalus arvamust avaldada.  
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     
Väino Tõemets      
Koosoleku juhataja  
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kadri Teller-Sepp 
Protokollija 
 

 

 


