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I ULDSATTED 
1. KaesoLevas korras moeldakse Narva linna esindamise all 
Narva linna omavali tsusorgani tele j a nende ametiisikutele 
antud volitusi esindada Narva linna suhetes ftiUsiliste ja 
juriidiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui ka 
valjaspool seda. 

2. Narva linna esindamise oiguslikuks aluseks on kehtivad 
seadused, Narva linna Pohimaarus ja kaesolev kord. 

3. Narva linna kui avalik-oiguslikku juriidilist isikut 
esindavad: 
3.1 Linnavolikogui 
3.2 Linnavolikogu esimeesi 
3.3 Linnavolikogu liikmedi 
3.4 Linnavalitsusi 
3.5 linnapeai 
3.6 Linnavalitsuse liikmedi 
3.7 Linnavalitsuse teenistuses olevad ametiisikud. 

II LINNAVOLIKOGULE ANTUD VOLITUSED NARVA LINNA ESINDAMISEL 
4. Linnavolikogu esindab linna: 
4.1 ktisimuste lahendamisel, mis kuuluvad ~Kohaliku 

omavalitsusseaduse" § 22 pohjal ainuisikuliselt 
.~ Linnavolikogu kompetentsii 

4.2 suhetes Riigikogu ja tema struktuuridegai 
4.3 suhetes parteide (fraktsioonidega), aga ka Uhiskondlike 
liikumiste ja Uhendustegai 
4.4 suhetes Eesti Vabariigi Valitsusega. 

III LINNAVOLIKOGU ESIMEHELE ANTUD VOLITUSED NARVA LINNA 
ESINDAMISEL 
5. Linnavolikogu esimees esindab Narva linna: 
5.1 suhetes Riigikogu ja tema liikmetegai 
5.2 suhetes Vabariigi presidendigai 
5.3 suhetes omavalitsusorganite ja nendevaheliste liitudega 
nii Eesti Vabariigis kui valjaspool sedai 
5.4 suhetes pressiga neis ktisimustes, mis puudutavad 
Linnavolikogu toodi 



5.5 suhetes ftitisiliste ja juriidiliste isikutega 
Linnavolikogu volituste piires; 
5.6 linnas jm. kohtades toimuvatel avalikel tiritustel; 
5.7 muude ktisimuste lahendamisel, mis kuuluvad Linnavolikogu 
poolt antavate volituste kompetentsi, arvestades teise poole 
esindatust. 

6. Linnavolikogu esimehe mittekohaloleku korral asendab teda 
esindusfunktsioonide taitmisel Linnavolikogu aseesimees voi 
Linnavolikogu liige esimehe poolt talle selleks antud 
vOlituste piires. 

IV LINNAVOLIKOGU LIIKMETE VOLITUSED NARVA LINNA ESINDAMISEL 
7. Linnavolikogu liikmed esindavad Narva linna punktis 4 
aratoodud juhtudel, saanud Linnavolikogult selleks 
voli tused, ning punktis 5 a ra t oodud juhtudel, saanud 
esimehelt selleks vastavad volitused. 

V LINNAVALITSUSE VOLITUSED NARVA LINNA ESINDAMISEL 
8. Linnavalitsus esindab Narva linna: 
8.1 ktisimuste lahendamisel, mis kuuluvad ~Kohaliku 

omavalitsusseaduse" § 30 pohjal Linnavalitsuse kompetentsi; 
8.2 suhetes Eesti Vabariigi Valitsusega. 

VI LINNAPEA VOLITUSED NARVA LINNA ESINDAMISEL 
9. Linnapea esindab Narva linna: 
9.1 suhetes Eesti Vabariigi Vali tsuse j a tema 
struktuuridega, peaministri ja ministritega, riigiametite ja 
nende kohalike struktuuridega; 
9.2 suhetes teiste omavalitsusorganite ja nendevaheliste 
liitudega, nii Eestis kui valjaspool vabariiki; 
9.3 suhetes Ida-Viru maakonnavalitsusega; 
9.4 suhetes riigiasutuste j a mi tteriigiasutustega, teiste 
j uriidiliste j a ftitisiliste isikutega Eestis j a valj aspool 
vabariiki taitevvoimu teostamiseks; 
9.5 suhetes ametialaste tihenduste ja liitudega, 
mittepoliitiliste tihiskondlike organisatsioonidega; 
9.6 suhetes kommertsorganisatsioonidega, ettevotete j a 
asutustega; 
9.7 suhetes pressiga Linnavalitsuse toad puudutavates 
ktisimustes; 
9.8 Linnavolikogu poolt antud volituste juhtudel ja_vastavas 
korras; 
9.9 avalikel tiritustel; 
9.10 ktisimustes, mis kuuluvad Linnavalitsuse kompetentsi 
Linnavolikogu poolt antud volituste alusel; 
9.11 muudel juhtudel taitevvoimu teostamiseks. 



10. Linnapea mittekohaloleku korral asendab teda 
esindusfunktsioonide taitmisel aselinnapea voi 
Linnavalitsuse moni liige talle linnapea poolt selleks antud 
volituste piires. 

VII LINNAVALITSUSE LIIKME VOLITUSED NARVA LINNA ESINDAMISEL 
11. Linnavalitsuse liige esindab Narva linna punktis 8 
aratoodud juhtudel, Linnavalitsuse poolt talle selleks antud 
volituste piires ning punktis 9 aratoodud jUhtudel, linnapea 
poolt antud volituste piires. 

VIII LINNA TEENISTUSES TOOTAVATE AMETIISIKUTE VOLITUSED 
LINNA ESINDAMISEL 
12. Linna teenistuses t oo t avad ametiisikud esindavad Narva 
linna suhetes ftitisiliste ja juriidiliste isikutega vastavalt 
linnapea poolt kindlaksmaaratud kohustuste jaotusele, 
ametialastele instruktsioonidele, teenistuste maarustele, 
kui linnapea ei ole andnud lisavolitusi. 

IX LINNA ESINDAMINE KOHTUS 
13. Narva linna esindavad kohtus linnapea ja linnasekretar 
ilm~ lisavolitusteta, aga ka teised amtiisikud, kes tootavad 
linna teenistuses linnapea poolt antud volikirja alusel. 
Linnavolikogu vo i.b oma otsuste ja maarus t e kohtuliku 
vaidlustamise korral maarata kohtusse oma esindaja. 

X LINNA ESINDAMINE AMETLIKU DELEGATSIOONINA 
14. Linna esindamiseks Eesti Vabariigis voi valjaspool seda 
voib moodustada linnavolikogu voi linnavalitsuse 
delegatsiooni voi molema omavalitsusorgani tihise 
delegatsiooni. 
14.1 Linnavolikogu delegatsioon, mille koosseisu maarab 
Linnavolikogu oma otsusega; 
14.2 Linnavalitsuse delegatsioon, mille koosseisu maarab 
Linnavalitsus oma korraldusega; 
14.3 linnavolikogu ja linnavalitsuse tihise delegatsiooni 
koosseisu maarab Linnavolikogu liikmete osas ara 
Linnavolikogu oma otsusega, Linnavalitsuse esindajate osas 
aga Linnavalitsus oma korraldusega; 
14.4 tiksikutel juhtudel, toodud ara punktides 14.1, 14.2 ja 
14.3, voib delegatsiooni koosseisu maarata Linnavolikogu 
esimees vo i, linnapea, teatades sellest esimesel vOimalusel 
vastavalt kas Linnavolikogule voi Linnavalitsusele. 


