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Kohanime määramine
Kohanimeseaduse (edaspidi KNS) § 4 lõike 2 alusel võib kohanime määrata nimeobjektile, kui seda
on vaja kohanime alusel eristada. KNS § 5 lg 1 punkti 3 ja lõike 4 kohaselt on nimemäärajaks kohaliku
omavalitsuse üksus.
Kuigi Jõhvi Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 217 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise
delegeerimine“ on kohanimeseadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine
delegeeritud vallavalitsusele, ei välista see volikogu poolt vastavasisuliste otsuste tegemist.
Riigihanke „Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamise ning
kesklinna promenaadi pikendamise II etapi ehitustööd“ raames rajati Jõhvi linna Hariduse tn 3,
Hariduse tn 5, Hariduse tn 5t, Puru tee 4 ja Puru tee 10 maaüksustele uus staadion.
On tehtud ettepanek anda staadionile Heino Lipu nimi. Heino Lipp lõpetas Jõhvi Keskkooli 1940.
aastal. Püstitas aastatel 1947–1951 kuulitõukes 6 Euroopa rekordit, 13 NSV Liidu rekordit ja 16 Eesti
NSV rekordit.
KNS § 6 lõike 1 alusel kohanime määramise korraldab ja otsuse teeb kohanimemääraja omal algatusel
või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel.
KNS § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15
päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Jõhvi Vallavolikogu kantselei avalikustas
korralduse eelnõu Jõhvi valla kodulehel __. jaanuarist 2022 – ___. veebruarini 2022. Kirjalikke
ettepanekuid esitati/ei esitatud. ___
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 4
ja § 6 lõike 2, vallavolikogu
otsustab:
1. Määrata Jõhvi linnas Hariduse tn 3, Hariduse tn 5, Hariduse tn 5t, Puru tee 4 ja Puru tee 10 asuva
staadioni kohanimeks „Heino Lipu staadion“.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.
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Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.

