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Kohanime muutmine
Kalmistu tn 20, Kalmistu tn 16 ja Kalmistu tn 12a omanikud esitasid Tapa Vallavalitsusele
11.05.2018 avalduse Kalmistu tänava nime muutmiseks. Avalduse kohaselt soovitakse
taastada Kalmistu tänava algne ajalooline nimi - Kivilo tänav.
Tapa muuseumis asuva 1931. aasta katastriplaanilt on näha, et osa muudetavast tänavast
kandis Kivilo tänava nime. Samalt katastriplaanilt on näha, et Kivilo tänavat oli planeeritud
pikendada Apostliku Kreeka Õigeusu koguduse maade arvelt kesklinna suunas.
Tapa Vallavalitsus avalikustas tänava nime muutmise plaani Tapa valla kodulehel
28.06.2018 ja oma ettepanekuid tänava nime muutmise osas sai esitada kuni 16.07.2018.
Tänava nime muutmise kohta saabus tähtaegselt üks ettepanek, mille kohaselt paluti mitte
muuta kogu Kalmistu tänava nime, vaid üksnes seda osa tänavast, mis algab Vaimu tänava
ristmikult ja kulgeb kuni tänava lõpuni. Tapa Vallavalitsus on seisukohal, et kuna tegemist
on tervikteega, siis poolelt tänavalt tee nime muutmine pole õigustatud. Vaimu tänava
ristmiku puhul ei ole tegemist sellise ristmikuga, mis jagaks terviktee kaheks.
Tamsalu Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu kinnitasid 12.12.2016 ühinemislepingu ning
võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi
Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 "Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse
korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi
haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus 21.10.2017 Tamsalu valla
ja Tapa valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Tapa vald, mis on ühinenud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud Tapa valla õigusaktide kehtestamiseni selle
kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.
Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 1 ja lg 2 ja Tapa Vallavolikogu 08.
novembri 2007 määruse nr 71 „Kohanime määramise kord“ § 3 lg 2 alusel:
1. Muuta Tapa valla kohalike teede ja tänavate nimekirjas oleva Tapa linnas asuva Kalmistu
tänava ( riikliku registri nr 7910020) nime ja määrata uueks nimeks Kivilo tänav.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide
Tapa Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
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Seletuskiri volikogu otsuse eelnõu “Kohanime muutmine” juurde
Kalmistu tänava elanikud tegid Tapa Vallavalitsusele taotluse Kalmistu tänava muutmiseks
Kivilo tänavaks. Muudetaval tänaval oli Kivilo tänava nimi osaliselt enne II maailmasõda.
Seda kinnitab Tapa muuseumis olev Tapa linna katastriplaan. Enne II maailmasõda oli
Kivilo tänava nimi osal praegusest Kalmistu tänavast, alates Vaimu tänavast kuni praeguse
Kalmistu tänava lõpuni. Katastriplaanilt on näha, et Kivilo tänavat on planeeritud pikendada
Apostliku Kreeka Õigeusu koguduse maade arvelt kesklinna poole. Planeeritav tänav on
katastriplaanil punktiirjoonega kajastatud. Täna kattub planeeritud ala Kalmistu tänavaga.
Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4 kohaselt peab kohanimi olema määratud aadressikohale
ruumiandmete tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht. Sama seaduse § 5 lg 1 p 3
kohaselt on kohanime määraja kohalik omavalitsus (ehk vallavolikogu).
Kohanimi määratakse kohanime määraja õigusaktiga.
Tapa Vallavolikogu 08. novembri 2007 määruse nr 71 „Kohanime määramise kord“
§ 3 lg 2 kohaselt määrab tänavale, väljakule muule asustusüksust väiksemale
nimeobjektile kohanime vallavolikogu.
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