
  PIHTLA VALLA KOHANIME MÄÄRAMISE KORD 

 

      1. peatükk 

     ÜLDSÄTTED 

 

I  Kohanimi ja selle määramine 

 

1.Kohanimi on kohale kui looduslikule või inimtekkesele objektile kinnistunud või 

kinnistatav nimi. 

2. Kohanime määramine volitatud organi või ametiisiku poolt: 

2.1 ametliku nimeta kohale nime määramine; 

2.2 ametliku kohanime muutmine 

2.3 ametliku kohanime tühistamine 

 

II Kohanime ametlikkus 

Kohanimi on ametlik, kui ta määratakse vastavalt kohanimeseadusele. 

 

III Nimekohustus 

1. Ametlik kohanimi peab olema: 

1.1 vallal 

1.2 osavallal 

1.3 asustusüksusel 

1.4 tänaval 

1.5 maaregistrisse kantaval katastriüksusel 

1.6 ühissõidukipeatusel, sadamal, tuletornil 

1.7 riiklikus katastris või registris oleval loodusobjektil või riiklikult kaitstaval 

kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal 

 

    2. peatükk 

KOHANIME KORRALDAMINE 

 

IV Kohanime määramise pädevus 

 

1. Haldusüksuse nime määrab Vabariigi Valitsus. 

2. Asustusüksuse ( küla) nime määrab Vabariigi Valitsus vallavolikogu poolt esitatud taotluse 

alusel 

3.Ühissõidukipeatusele, tänavale, sadamale, maaregistri katastriüksusele ja  väikekohale 

määrab nime  vallavalitsus oma korraldusega 

4. Riiklikus katastris oleva loodusobjekti, riiklikus registris oleva kinnismälestise ja 

muinsuskaitseala nime määrab asjaomane minister vastavalt valitsemisalale 

5. Kohanime määrav minister küsib kohaliku omavalitsuse organi arvamust enne ametlikku 

kohanime määramist. 

6. Eraomandis olevale maaregistri katastriüksusele ja sellel paiknevale kohale nime 

määramisel küsitakse omaniku arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate 

saamisest alates 15 päeva jooksul. 

7. Erateele  nime määramise peab vallavalitsus kooskõlastama ministriga, kelle pädevusse 

kuulub riigiteele nime määramine. 

 

V Kohanime muutmine ja tühistamine 

 

1. Ametlikku kohanime võib muuta või tühistada  käesoleva korra 2. peatüki  alajaotuses IV 

sätestatud korras 



2. Ametliku kohanime muutmise  aluseks võib olla: 

2.1 ametlike kohanimede samasus või eksitav sarnasus; 

2.2 nime mittevastavus õigekirjareeglitele; 

2.3 ajaloolise eestipärase kohanime taastamine 

3. Ametliku kohanime tühistamise aluseks on nimeobjekti kaotamine või häving 

 

VI Kohanime määramise avalikustamine ja teatamine 

1.Vallavalitsus avaldab eelteate kohanime määramise kohta valla infotahvlil vähemalt 15 

päeva enne kohanime määramist 

2. Kohaliku omavalitsuse kohanime määramise otsused avalikustatakse valla põhimäärusega 

sätestatud korras 

3. Vallavalitsus  saadab kohanime määramise korralduse 10 päeva jooksul riikliku 

kohanimeregistri volitatud töötlejale 

 

    3. peatükk 

  KOHANIMEDELE ESITATAVAD NÕUDED 

 

VII Kohanime keelsus ja õigekirjutus 

1. Eesti kohanimed on eestikeelsed 

2. Võõrkeelse kohanime määramiseks annab kohaliku omavalitsuse volikogule nõusoleku 

regionaalminister 

3. Kohanimi tuleb dokumenteerida eesti- ladina tähestikus 

4. Kohanime kirjapilt peab vastama eesti õigekirja reeglitele 

 

VIII Kohanimevaliku nõuded 

1. Igal kohal võib olla üks ametlik nimi 

2. Ametliku kohanime määramisel eelistatakse kohapeal tuntumat ja levinumat, samuti 

suurema aja- ja kultuuriloolise tähendusega nime. 

3. Nimeks ei või  määrata numbrit ega muud mittesõnalist tähist. 

4. Ametliku kohanime määramisel tuleb  välistada kohanimede samasus või eksitav sarnasus. 

5. Samanimelised ei tohi olla valla piires asuvad asustusüksused ( külad) ja ühe asustusüksuse 

piires asuvad väikekohad ja maaüksused. Mitme taotluse korral ühele nimele kinnitatakse see 

maaüksusele, millel taotletav nimi varem oli. 

 

                   4. peatükk 

     KOHANIMEDE KASUTAMINE 

 

IX Nimistud, kasutamine tekstis ja siltidel 

1. Pihtla Vallavalitsus peab omavalitsusüksuse territooriumil asuvate kohtade nimistut. 

2. Vallavalitsuse , volikogu ja hallatavate asutuste dokumentides, maakaartidel, avalikel 

siltidel, teabelevis, viitadel ja kuulutustes tuleb kasutada ametlikku kohanime 

 

                                               5 peatükk 

             VASTUTUS 

 

X Kohanime kasutamise nõuete rikkumine 

 

1. Vallavalitsuse, volikogu ja hallatavate asutuste dokumentides, maakaartidel, 

teabelevis, avalikel siltidel, viitadel ja kuulutustes, andmekogudes ja registrites 

kohanime kasutamise nõuete rikkumise eest ametiisiku poolt karistatakse rahatrahviga 

kuni 100 trahviühikut 

 



6. peatükk 

                   LÕPPSÄTTED 

 

XI Kohanimeseaduse rakendamine 

1. Vallavalitsus saadab kohanime määramise korralduse 10 päeva jooksul riikliku 

kohanimeregistri volitatud töötlejale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


