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Asustusjaotuse muutmise taotlemine
(Matsi küla)
Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2017. a määruse nr 38 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla,
Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“,
kohanimeseaduse § 12 lg 2 p 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lg 5 ja lg 51 ning
Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja
lahkmejoonte määramise alused ja kord“ § 10 lg 1 ja lg 6 ning Matsi küla elanike arvamuse alusel
Rõuge Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda Rõuge valla haldusterritooriumil asuva Matsi küla nime muutmist.
2. Matsi küla uus nimi on Rõuge-Matsi küla.
3. Vallavalitsusel vormistada asustusjaotuse muutmise toimik ja edastada see maavanemale.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
/allkirjastatud digitaalselt/
Karel Saarna
volikogu esimees
SELETUSKIRI
Rõuge Vallavolikogu otsuse eelnõu „Asustusjaotuse muutmise taotlemine“ juurde
Pärast käesoleva aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi moodustub Haanja, Misso,
Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel uus vald - Rõuge vald.
Seoses valdade ühinemisega tekib olukord, kus ühes vallas on mitu kattuva nimega küla.
Kohanimeseaduse § 12 lõike 2 punkt 2 näeb ette, et ühes haldusüksuses ei saa olla mitut
samanimelist asustusüksust, kuna see tekitaks segadust.
Vastavalt seadusele ja aadressandmete selguse hoidmiseks peavad külanimed olema muudetud ja
uued külanimed kehtestatud samaaegselt haldusüksuste nimedega kohalike valimiste tulemuse
jõustumisel.
Enne volikogu poolt külanimede muutmise algatamist toimus esimene arutelu volikogu
külaelukomisjoni eestvedamisel 18. mail, kuhu olid kutsutud Matsi, Hurda, Pulli, Rebäse, Mikita
ja Mustahamba külade elanikud. 6. juunil toimus külavanemate kogu ja külaelukomisjoni ühine
koosolek, kus arutati uuesti kattuvate külanimede teemat.

Rõuge Vallavolikogu algatas 19.06.2017 otsusega nr 43 Matsi, Hurda, Pulli, Rebäse, Mikita ja
Mustahamba küla nime muutmise.
Läbirääkimised ühinemispartneritega viisid selleni, et vaja on muuta ainult Matsi ja Mustahamba
külade nimesid.
Seoses sellega toimus 18. juulil külanimede arutelu, kuhu olid kutsutud kõik Matsi ja Mustahamba
külade elanikud ning maaomanikud.
Tulenevalt kohanimenõukogu soovitustest ja kohalike inimeste soovidest on tekkinud Matsi külale
kaks nimevarianti: Sänna-Matsi ja Rõuge-Matsi. Selleks, et välja selgitada külaelanikele
sobilikum nimevariant, küsis vallavalitsus 19. juulil saadetud kirjas inimeste arvamust. Küsitlusele
vastamise aeg oli kuni 31. juulini. Saabunud vastuste põhjal eelistasid Matsi küla elanikud RõugeMatsi küla nime.
Küsitlusega küla nime muutmise protsess ei lõpe. Seejärel, kui vaidlusi üles ei jää, kinnitab
volikogu külanime muutmise. Pärast seda annab kohanimenõukogu oma arvamuse küla nime
kohta ning riigihalduse minister kinnitab uue külanime lõpliku otsusena oma käskkirjaga. Uus
külanimi hakkab kehtima peale kohalike omavalitsuste valimistulemuste jõustumist.
Nimetatud eelnõu avalikustatakse valla kodulehel, valla listis, valla FB lehel, valla
raamatukogudes, vallamajas ning ajalehes Lõunaleht.
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