
Nimekonkursi läbiviimise tingimused:  

 

1. Nimekonkurss viiakse läbi avaliku konkursina, konkursil võivad osaleda kõik  soovijad. 

2. Nimekonkurss viiakse läbi veebi teel aadressil nimekonkurss@narva.ee ja paberkandjal tooduna kas 

infolauda või saadetuna postiga aadressil Peetri plats 5, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet. 

3. Nimekonkursi teadete avalikustamise viis – Narva linnavalitsuse ja ALPA kodulehed ning 

sotsiaalmeedia võrgustikud, Narva linna trükimeedias, kus on kuulutuste avaldamine tasuta. 

4. Nime ettepanekute esitamine – vastavalt laekunud ettepanekutele. 

5. Ideede valik- peale ideede esitamist valib žürii välja kõik kvalifitseerunud ettepanekud,   mis 

pannakse rahvahääletusele. Žürii hääletamise kriteeriumid – igal liikmel on üks hääl. 

6. Konkursi rahvahääletuse viis – täpsustatakse levinud hääletamiskeskkond (eelnevalt linnavalitsuse 

poolt kasutatud). 

7. Konkursi läbiviimise etapid: 

7.1.Ettepanekute kogumine – 2 nädalat; 

7.2. Ideede valik vastavalt konkursi kriteeriumitele – 1 nädal; 

7.3. Rahvahääletus – 2 nädalat peale järgmise lehe ilmumise aega; 

7.4. Rahvahääletuse kokkuvõtted – 2 nädalat; 

7.5. Võitja väljakuulutamine – 1 nädal; 

7.6. Võitja auhindamine – 1 nädal. 

8. Võitja valimine ja väljakuulutamine: 

8.1.Žürii esitab konkursikomisjonile lõpliku valiku tegemiseks maksimaalselt 10 enim 
hääli saanud nime. Võitja valib konkursikomisjon, kus igal konkursikomisjoni liikmel 

on üks hääl. Võrdsete häälte korral on otsustavaks esimehe hääl. 

8.2. Võitja kuulutatakse välja kohaliku meedia vahendusel. 

 

9. Nimekonkursi tulemusena saab auhinna konkursi võitja. 

9.1.Nimekonkursi auhinnana antakse üle tänukiri ja linna meene. 

9.2.Nimekonkursi võitjaks kuulutatud nime järgi jätkatakse menetlust pargi nimetuse 

määramiseks vastavalt kohanimeseadusele.  

 

10.  Nimekonkursil nimede valiku kriteeriumid: 

10.1. Eesti kohanimed on eestikeelsed. Kohanimede keelsuses on lubatud aja- ja 

kultuurilooliselt põhjendatud erandid. Vältimaks põliste kohanimede moonutamist või 

põhjendamatut muutmist, tuleb erandit tehes arvestada, millise keele kõnelejad elasid 

asjaomases kohas 1939. aasta 27. septembri seisuga. 

10.2. Kohanimi dokumenteeritakse eesti-ladina tähestikus. 

10.3. Kohanime kirjapilt peab vastama eesti õigekirjareeglitele ning võib kajastada 

kohapealset murdepärast häälduskuju. 

10.4. Nimi peab olema positiivne ja lihtne ning ei tohi olla samanimeline linna piires 

asuva muu nimeobjektiga. 



10.5. Kohanime määramisel tuleb eelistada nime, mis on paikkonnas tuntud ja 

levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt. Nimi peab olema temaatiline ja 

seotud piirkonnaga. 

10.6. Nimi peab olema lihtne hääldada erinevatest rahvustest  inimestele. 

10.7. Kohanime määramisel tuleb välistada: 

1) kohanimede samasus või eksitav sarnasus; 

2) kohanime labane või halvustav tähendus; 

3) kohanime sobimatus Eesti aja- ja kultuurilooga; 

4) eri nimeobjektide ruumikujude samasus või muul moel eksitav paiknemine; 

5) seotus registreeritud kaubamärgi või ettevõtte nimega või selle osaga; 

6) Kohanimeks ei või määrata numbrit ega muud mittesõnalist tähist. 

 


