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PÕHIMÄÄRUS 

Narva Linna Aukodaniku kohta 

 

Omistada Narva Linna Aukodaniku nimetus ülima tänu ja tunnustuse märgiks oma linna 

tähelepanuväärsetele inimestele, aga samuti eesmärgiga kasvatada patriootilisi tundeid Narva 

elanikes, süvendada neis austust ja armastust oma linna ajaloolise mineviku, tänapäeva ja 

tuleviku vastu. 

§ 1. Narva Linna Aukodanikuks nimetamise tingimused 

1.1. Aunimetus omistatakse isikule, kes on andnud silmapaistva panuse linna majanduse, 

hariduse, kultuuri, tervishoiu ja spordi arendamiseks aga samuti vanalinna taastamiseks. 

Narva Linna Aukodaniku nimetuse taotlemiseks on kandidaatideks lubatud esitada 

isikuid, kes on varem Narvas elanud, aga ka välismaa kodanikke, kellel on linna ja tema 

elanike ees suuri teeneid, kes on osutanud heategevuslikul eesmärgil abi raskes 

materiaalses olukorras olevatele linna elanikele, kes on kuulutanud linna metseeniks jmt. 

1.2. Aunimetus omistatakse linna elanikele ennastsalgava tegevuse eest, mis on seotud riskiga 

riigi, linna ja tema elanike kaitsmise huvides. 

1.3. Narva Linna Aukodaniku nimetuse võib omistada ka postuumselt. 

§ 2. Aukodaniku nimetusele kandideerijate esitamise kord 

2.1. Õigus kandidaatide esitamiseks on: 

- Linnavolikogul; 

- Linnavalitsusel; 

- Linnaelanike ühiskondlikud organisatsioonid ja ühingud. 

2.2. Taotlusavaldused esitatakse Linnavolikogule kirjalikult, üksikasjalike biograafiliste 

kandidaadi kohta, põhjaliku loeteluga tema saavutuste ja teenete kohta, mis tal on linna ja 

selle elanike ees. 
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2.3. Kandidaadile, kes saab hääletuse tulemusena üle 50% Volikogu koosseisu häältest, 

omistatakse Narva Linna Aukodaniku nimetus. 

2.4. Peale Narva Linna Aukodanikuks nimetamist avaldab Linnavolikogu kohalikus 

ajakirjanduses materjalid antud isiku elust, tegevusest ning teenetest linna ja tema elanike 

ees. 

§ 3. Diplomi, rinnamärgi ja tunnistuse kätteandmine Linna Aukodanikule 

3.1. Järgmisel Linnavolikogu istungil annavad Linnavolikogu esimees ja linnapea 

AUKODANIKULE kätte Narva Linna Aukodaniku diplomi, rinnamärgi ja tunnistuse. 

3.2. Rinnamärgil on kujutatud Narva linna vapp, ääristatuna üksteisega risti asetsevate 

ülekullatud tammeokstega. Diplomiesiküljel on kujutatud Aukodaniku rinnamärk ja tekst 

„Narva Linna Aukodanik“. Diplomi vasakpoolsel siseküljel asub foto Aukodanikust linna 

esinduslipu foonil. Parempoolsel siseküljel seisab kirjas Aukodaniku ees- ja 

perekonnanimi, järjekorra number, aunimetuse andmise kuupäev, Linnavolikogu esimehe 

ja linnapea allkirjad, kinnitatud Linnavolikogu ja Linnavalitsuse pitsatiga (kogu tekst on 

riigi keeles). Diplomi välisküljed on trükitud linna lipu kujul ja värvides. 

§ 4. Aukodaniku soodustused ja õigused 

4.1. Narva Linna Aukodaniku ees- ja perekonnanimi ning foto kantakse spetsiaalsesse Narva 

Aukodanike raamatusse, mida hoitakse Linnavalitsuses, selle dublikaati aga 

Linnamuuseumis. 

4.2. Rahaliste kingituste maksmine Aukodanikele ja Aukodaniku alaealistele lastele. 

4.2.1. Narva linna Aukodanik võib Narva Linnavolikogu otsusega saada linnaeelarvest 

igakuist rahalist kingitust 5% linnapea ametipalga ulatuses (elukestvalt). 

4.2.2. Narva linna Aukodaniku lapsed (Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 20 lõike 2 

punkti 1 mõistes) võivad Narva Linnavolikogu otsusega saada linnaeelarvest igakuist 

rahalist kingitust 10% linnapea ametipalga ulatuses. 


