
 

SELGITUSKIRI 

 

16.09.2022. a saadeti Narva Linnavalitsusele Rahandusministeeriumist riigihalduse ministri kiri 

nr 14-5/7414-1 (dokumendiregistris nr 9189/1.15), kus juhitakse Narva Linnavalitsuse tähelepanu 

järgmistele asjaoludele: 
 
- 01.12.2020. a jõustus kohanimeseaduse (edaspidi KNS) muudatus ning sinna lisati täiendus 

(KNS § 13 lg 42), mis toob välja, et isikunime ei või pühendusnimeks määrata, kui isik on 

tegutsenud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise 

vastu; 
 
- toob KNS § 13 lg 43 välja, et valdkonna eest vastutav minister teeb kohanimemäärajale 

ettepaneku viia kohanimeseaduse paragrahvi lõikes 42 nimetatud pühendusnimed pärast 

kohanimenõukogult vastava ettepaneku saamist viivitamata seadusega kooskõlla; 
 
- praeguses olukorras on Eesti riigile sümboolse tähtsusega eemaldada Eestis võimalikult 

kiireloomuliselt käibelt Eestit okupeerinud Nõukogude Liidu repressioonide ja kuritegevusega 

seotud olnud isikute pühendusnimed ja muud kohanimed, mis on selgelt vastuolus Eesti aja- ja 

kultuurilooga, ehk et, et kui kohanimi on seostatav Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra 

püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastaste isikute, sümbolite ja sündmustega. 
 
Rahandusministeeriumi hinnangul on ülaltoodud kohanimeseaduse sätetega vastuolus järgmised 

Narva linnas asuvad tänavate nimed: 

- Albert-August Tiimanni tänav  (tunnus Kohanimeregistris 1720418); 

- Ancis Daumani tänav  (tunnus Kohanimeregistris 1720502); 

- Soldino tee (tunnus Kohanimeregistris 3350880);  

- Aleksei Juhhanovi tänav (tunnus Kohanimeregistris 1720426); 

- Arsenti Bastrakovi tänav (tunnus Kohanimeregistris 1720354); 

- Igor Grafovi tänav (tunnus Kohanimeregistris 1720356); 

- Mihhail Gorbatši tänav (tunnus Kohanimeregistris 1720486); 

- 26. Juuli tänav (tunnus Kohanimeregistris 1720298) 

 

Vastavalt KNS § 5 lõike 1 punktile 3 on kohanime määraja kohaliku omavalitsuse üksus, kes 

füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku avalduse alusel vastavalt KNS § 6  lõikes 1 sätestatule 

korraldab geograafilise nime määramise ja teeb otsuse. 

KNS § 7 lõike 4 kohaselt on kohanimemääraja kohustatud algatama kohanime muutmise 

menetluse 30 päeva jooksul kohanime seadusevastasusest teada saamisest arvates. 
 
Riigihalduse ministri kirjas esinenud kahe nimetuse osas on Narva Linnavalitsuse nimekomisjon 

varem juba ettepaneku teinud (25.08.2020. a nimekomisjoni protokoll nr 1) ning nende nimetuste 

puhul tehti korduvavalikustamise ettepanek: 
 
- Albert-August Tiimanni tänav ümbernimetada Soldina tänavaks; 

- Ancis Daumani tänav ümbernimetada Kivilinna tänavaks; 

- Soldino tee Suur-Soldina teeks 

 

Järgmiste riigihalduse ministri kirjas toodud nimetuste ümbernimetamise osas tegi Narva 

Linnavalitsuse nimekomisjon oma 23.09.2022. a toimunud koosolekul alljärgnevad ettepanekud: 
 
- Aleksei Juhhanovi tänav ümbernimetada Väike-Rakvere tänavaks; 

- Arsenti Bastrakovi tänav ümbernimetada Masina tänavaks; 

- Igor Grafovi tänav ümbernimetada Madise tänavaks; 

- Mihhail Gorbatši tänav ümbernimetada Seedri tänavaks; 

- 26. Juuli tänav ümbernimetada Juuli tänavaks 

 

Lisaks tegi Narva Linnavalitsuse nimekomisjon täiendavad muudatusettepanekud järgmiste 

tänavate ümbernimetamiseks, kuna need ei ole komisjoni hinnangul samuti vastavuses KNS 

nõuetega: 
 



 

- Partisani tänav ümbernimetada Reeküla tänavaks; 

- Proletariaadi tänav ümbernimetada Staadioni tänavaks; 

- 1. Mai tänav ümbernimetada Jaama tänavaks. 

 

Vastavalt Narva linna põhimääruse punkti 4.4 alapunktile 4.4.34 ja Narva Linnavolikogu poolt 

vastu võetud „Kohanimenime määramise korrale“ (06.05.2010 määrus nr 20) on tänavanimede 

ümbernimetamine linnavolikogu pädevus. 
 
Vastavalt KNS § 6 lõikele 8 avalikustatakse Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu, mille esimeses 

osas on lühike kirjeldus uute tänavanimede valikust.  
 
Tänavanimede muutmisel muutuvad aadressiandmed kõikides riiklikes registrites automaatselt. 

Tänava sildi vahetuse korraldab Narva linn oma kuludega. 
 
Põhjendatud arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada e-posti aadressile 

nimekomisjon@narva.ee (digiallkirjastatult) või lihtkirjaga aadressile Peetri plats 5, 20308 Narva 

linn kuni 09.12.2022 
 
Uued pakutud tänavanimed peavad vastama Kohanimeseaduse 3.peatüki nõuetele. 

Kohanimeseadus on leitav Riigi Teataja veebilehelt www.riigiteataja.ee  
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