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Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise kord
Määrus kehtestakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike
1 alusel.
Üldsätted
§ 1. Narva-Jõesuu linna tunnustuse avaldamise viisid
Narva-Jõesuu linn avaldab oma tunnustust järgmiselt:
1) Omistab Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse;
2) Annab tänukirja.
AUKODANIKU NIMETUS
§ 2. Aukodaniku statuudi omistamine
(1) Narva-Jõesuu linna aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus antakse füüsilisele isikule
Narva-Jõesuu linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austuse
avaldusena.
(2) Aukodaniku nimetus omistatakse isikule:
1) kelle elu on tihedalt seotud Narva-Jõesuu linnaga;
2) kelle elukorraldus on vastavuses ühiskonnas aktsepteeritavate normi- ja
moraaliprintsiipidega;
3) kes omavad pikaajalist ja tulemuslikku tegevust Narva-Jõesuu linna hüvanguks;
4) kelle teod on Narva-Jõesuu linnale tunnustust toonud;
5) kelle tegevus on toetanud Narva-Jõesuu linna arengut.
(3) Aukodaniku nimetuse omistamise otsustab Narva-Jõesuu linnavolikogu ajutise komisjoni
(edaspidi komisjon) poolt tehtud ettepaneku alusel.
(4) Aukodaniku nimetuse omistamisel antakse välja aukodaniku nimetuse tunnistus ja vapimärk.
Narva-Jõesuu linna vapimärk on rinnamärk, millel on Narva-Jõesuu täisvapi kujutis pärjatud
altpoolt 2/ 3 ulatuses.
(5) Igal aastal võib omistada kuni kolm aukodaniku nimetust.
§ 3. Aukodaniku statuudi omistamise ettepanekute tegemine
(1) Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja aukodanike kandidaatide esitamise 01. detsembril.
Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamiseks võivad teha juriidilised ja füüsilised isikud.
(2) Kandidaatide esitamiseks on vaja esitada kirjalik ettepanek, milles peab olema:

1) ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht, telefon;
2) autasustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, töökoht;
3) autasustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
4) taotluse tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.
(3) Aukodaniku nimetuse kandidaat peab vastavama käesoleva määruse § 2 lg 2 vähemalt kahele
tingimustele.
(4) Ettepanek aukodaniku nimetuse kandidaadi kohta esitatakse Narva-Jõesuu linnavalitsusele
kinnises ümbrikus märgusõnaga „Aukodanik” hiljemalt 05. jaanuariks. Linnavalitsus registreerib
ja edastab kinnised ümbrikud kolme tööpäeva jooksul linnavolikogu komisjonile.
§ 4. Aukodaniku nimetuse omistamise ettepanekute läbivaatamine
(1) Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise ettepanekute läbivaatamiseks
moodustab Narva-Jõesuu linnavolikogu iga aasta detsembrikuu linnavolikogu istungil
ajutise komisjoni. Komisjon lõpetab oma tegevuse aukodaniku nimetuse omistamisele
järgneval päeval.
(2) Komisjoni koosseis kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul volikogu poolthäälte
enamusega avalikul hääletamisel. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu
liikmete hulgast salajase hääletamise teel volikogu poolthäälte enamusega. Lisaks
komisjoni esimehele ja aseesimehele peab komisjon kuuluma vähemalt viis liiget.
(3) Komisjon järgib oma töös konfidentsiaalsuse nõudeid.
(4) Komisjonil on õigus jätta läbi vaatamata peale tähtaja möödumist laekunud ettepanekud.
Ettepaneku esitajale tuleb sellest teatada. Ettepaneku puudulikul vormistamisel annab
komisjon tähtaja nende kõrvaldamiseks, mille järel võetakse ettepanek uuesti
läbivaatamisele.
(5) Komisjon kujundab oma arvamuse aukodaniku kandidaatide suhtes, lähtudes käesoleva
määruse § 2 lg 2 sätetest.
(6) Komisjon esitab oma ettepanekud aukodaniku nimetuse omistamiseks hiljemalt 15.
jaanuariks linnavolikogule.
§ 5. Aukodaniku tunnistuse ja vapimärgi andmine
(1) Linnavolikogu komisjoni poolt esitatud aukodaniku kandidaadid kinnitatatakse volikogu
otsusega
(2) Aukodaniku tunnistus ja vapimärk antakse pidulikult kätte volikogu esimehe ja linnapea
poolt üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeva ürituste raames. Erandjuhtudel võib aukodaniku
tunnistuse ja vapimärgi anda ka muul ajal.
§ 6. Aukodaniku vapimärk ja tunnistus
(1) Narva-Jõesuu linna aukodaniku vapimärk on rinnamärk, millel on Narva-Jõesuu täisvapi
kujutus pärjatud altpoolt 2/ 3 ulatuses.
(2) Narva-Jõesuu linna aukodaniku tunnistus on Narva-Jõesuu linna ametlik dokument,
millega tõendatakse, et isikule on omistatud Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetus.

Tunnistusel peab olema aukodaniku nimi ja nimetuse omistamise volikogu otsuse number
ja kuupäev. Tunnistusele kirjutavad alla linnavolikogu esimees ja linnapea.
(3) Aukodaniku vapimärk antakse kätte ainult koos tunnistusega.
(4) Vapimärk ei kuulu asendamisele.
§ 7. Vapimärgi kandmine
(1) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on omistatud.
(2) Vapimärki kantakse üldjuhul pidulike sündmuste korral. Vapimärki kantakse riiklike
aumärkide ja välismaiste au- ja teenetemärkide järel vasakul pool rinnal.
(3) Vapimärgiga autasustatud isiku surma korral jääb see mälestuseks tema perekonnale või
tema lähedastele sugulastele.
§ 8. Aukodaniku edaspidine austamise kord
(1) Aukodanik kutsutakse Eesti Vabariigi aastapäeval linnavolikogu esimehe ja linnapea poolt
korraldatud vastuvõtule.
(2) Aukodanikule saadetakse sünnipäevaks õnnitluskaart.
(3) Linnavalitsusel avada aukodanike registreerimise raamat, kus kajastatakse aukodaniku
andmed
(4) Aukodanikul puuduvad eriõigused.

TÄNUKIRI
§ 9. Tänukirja andmine
(1)Narva-Jõesuu linna tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele
linnapoolse tänuavaldusena osutatud teenete eest.
(2) Tänukiri on A-formaadis, ühepoolne. Esipoolel on Narva-Jõesuu linna vapi kujutis .
(3) Tänukirja andmise õigus on Narva-Jõesuu linnapeal.

§ 10. Rakendussätted
Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

