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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.
8. detsembril 2021 tegi MTÜ Heino Lipp Fond ettepaneku anda staadionile Heino Lipu nimi. 12.
jaanuaril 2022 kinnitas MTÜ Heino Lipp Fond, et Heino Lipul lähisugulasi ei ole.
Heino Lipp sündis 21. juunil 1922 ja suri 28. augustil 2006. 1940. aastal lõpetas ta Jõhvi Keskkooli.
Oma esimese diplomi sai Heino Lipp teada olevalt 1940. aastal Jõhvis mitmevõistluse võitjana.
Võitis aastatel 1945–53 NSVL-i meistrivõistlustel 12 kulda (6 kuulitõukes, 4 kettaheites, 2
kümnevõistluses), 2 hõbedat (kuulitõukes) ja 3 pronksi (kuulitõukes, kettaheites ja 4 x 400 m
teatejooksus).
Tuli aastatel 1944–1955 21 korral Eesti meistriks (ka tõkkejooksus ja 400 m-s) ja sai 7 hõbedat.
Püstitas aastatel 1947–1951 kuulitõukes 6 Euroopa rekordit (ametlikult kinnitatud 16.93, 1950), 13
NSVL-i rekordit (10 kuulitõukes, 1 kettaheites, 2 kümnevõistluses) ja 16 Eesti rekordit (kuul 16.55 –
16.98, ketas 49.41 – 52.18, 110 m tõkkejooks 15,2 – 15,0, kümnevõistlus 6631 – 7780, 1985.a
punktitabeli järgi 7072).
1951. ja 1952.a püstitas kuulitõukes ja viievõistluses ka NSVL-i sisevõistluste rekordi.
Oli kümnevõistluses 1948.a maailma edetabeli juht (tulemus 7780, 2.kohal olümpiavõitja Robert
Mathias 7139-ga) ning 1947 ja 1949 teine, 1947 teine ka kuulitõukes.
Võistles 31 korda Eesti koondises ja 2 korda NL-i koondises (Moskvas).
Poliitilise usaldamatuse tõttu teda rahvusvahelistele võistlustele ei lubatud. Meistersportlase nimetus
anti Heino Lipule tagantjärele 1954, NSVL-i teenelise meistersportlase nimetus 1965.
Kuulus Kergejõustikuföderatsiooni presiidiumi, oli 1966–70 treenerite nõukogu esimees, 1970–76
föderatsiooni presiidiumi aseesimees ja Tallinna sektsiooni esimees. Kalevi (1963) ja EOK auliige
(1992). Oli 1946–51 TRÜ kergejõustikukateedris õppeülesannete täitja ja õppejõud, 1951–54 Tartu

Kalevi SK treener, 1955–60 taas TRÜ kergejõustikukateedri õppejõud, 1960–92 TPedI KKT
õppejõud. Oli ka Eesti koondise treener.

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2004 määruse nr 227 „Pühendusnimede määramise kord“ § 1 lõige 1
alusel peab isiku mälestuseks või austuseks määratav pühendusnimi sisaldama isiku eesnime või
eesnimesid ja perekonnanime või isiku täielikku varjunime. Määruse § 2 lõiked 1 ja 4 sätestavad, et
isikunime ei või pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal. Kohanimemääraja teeb otsuse kohale
pühendusnime määramise kohta, arvestades asjaomase isiku teeneid kohaliku elu edendamisel ja tema
seotust selle kohaga.
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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