
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELNÕU 
 

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4 alusel peab kohanimi olema määratud olemasolevatele ja 

planeeritud teele ja tänavale. Pärnu Linnavolikogu 18.05.2020 otsusega nr 321 kehtestatud 

Raksipõllu detailplaneering näeb ette planeeringualale nelja uue tänava rajamist ja kahe 

olemasoleva tänava ruumikuju pikendamist, võimaldamaks juurdepääsu planeeringuala 

ümberkruntimisel tekkivatele elamukruntidele. 

 

Kohanimeseaduse § 13 punktide 1 ja 2 kohaselt tuleb kohanime määramisel eelistada nime, mis 

on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt, kuid juhul, kui 

niisugust nime ei leidu, eelistatakse paikkonnaga seonduvaid kohanimesid, nimeobjekti 

iseärasustega seonduvaid kohanimesid või üle-eestilise tähendusega kohanimesid. Lähikonda on 

varasemalt määratud veelindudega seotud kohanimesid (Luige tee, Lagle tee, Haigru tee) ning 

planeeringuala vahetus naabruses asub Audru poldri looduskaitseala, mille kaitse-eesmärk on 

säilitada ja taastada ohustatud ja haruldaste linnuliikide elupaiku ning rändlindudele sobivaid 

peatumis- ja toitumisalasid. Ümberkrunditavate maaüksuste omanik on avaldanud soovi määrata 

uutele kavandatud tänavatele nimeks Räägu tee, Sinikaela tee, Tormilinnu tee ja Tildri tee. 

 

Lagle tee ja Haigru tee kohanimi ja ruumikujud on määratud Audru Vallavalitsuse 31.08.2016 

määrusega nr 8. Raksipõllu detailplaneeringu lahendus näeb ette Lagle tee ja Haigru tee tänavate 

pikenemise, kuid otstarbekas oleks korrigeerida ka nende tänavate varem määratud ruumikuju 

selliselt, et nii tänavate kui ka nende järgi määratud aadresside kulgemine oleks paremini 

jälgitav. Kohanimeseaduse § 7 lg 2 p 3 kohaselt võib kohanime muuta, kui planeeringu 

muutumise tõttu ei taga kasutusel olev nimeobjekti ruumikuju üheselt mõistetavust. 

 

Kohanimeseaduse § 5 lõike 4, § 7 lõike 2 punkti 3 ja Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 määruse 

nr 13 “Kohanimede määramise kord” § 2 punkt 1 alusel 

 

1. Määrata Pärnu linnas Audru alevikus asuvate liikluspindade nimeks Räägu tee, Sinikaela 

tee, Tormilinnu tee ja Tildri tee (asukohaskeem lisatud). 

 

2. Muuta Pärnu linnas Audru alevikus asuvate Lagle tee ja Haigru tee ruumikuju 

(asukohaskeem lisatud). 

 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide 

Pärnu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
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