Alates 01.01.2018 kohalikele omavalitsustele lisanduvad ülesanded
Valimiste korraldamine
 linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh
jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse
volikogu ja Riigikogu valimistel
Piirangute seadmine siseveekogudel
 avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemise keelamise, liikluskiiruse
piirangu ja veekogu jääle mineku keelu kehtestamine
Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine kolmanda riigi isiku poolt
 taotleja ja loataotluse nõuetele vastavuse kontrollimine
 loa andmise otsustamine
Nakkushaiguste karantiini kehtestamine
 nakkushaiguste karantiini kehtestamise ja lõpetamise õigus
Sotsiaalhoolekanne
 asendus- ja järelhooldusteenuse rahastamine ja korraldamine1
Saarevahi ülesanded
 saarevahi nimetamise võimalus2
Alates 01.01.2018 maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele (lisaks Narva linn) lisanduvad ülesanded
Rahvastikutoimingud
 sünni registreerimine;
 surma registreerimine;
 abielu registreerimine;
 koostöö vaimulikega abielu registreerimisel;
 lahutuse registreerimine;
 isikunime muutmine;3
 soo muutmine;
 isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 isaduse omaksvõtt;
 tõendi väljastamine (sh abieluvõimetõend);
 andmete sisestamine rahvastikuregistrisse kohtulahendilt, Eesti ja välisriigi
perekonnaseisudokumendilt;
 andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

1

Osa suuremast muudatusest asendushoolduse korraldamisel.
Kohalikud omavalitsused, mille territooriumil on püsiasustusega väikesaar(ed).
3
Ülesanne ainult Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis.
2

Alates 01.01.2018 kohalike omavalitsuste maakondlikele liitudele või maakondlikele arenduskeskustele
ja piirkondlikele ühistranspordikeskustele lisanduvad ülesanded4
1) Maakonna/piirkonna ühistranspordi korraldus
2) Maakonna arengu kavandamine
Maakonna arengu kavandamine ja suunamine:
 ettevõtluse, tööturu, arengupotentsiaali jm analüüs;
 arengudokumentide (arengustrateegia, valdkondlikud arengukavad) koostamine ja
elluviimise seire;
 arendustegevuste ja –projektide kavandamine ja elluviimine;
 maakonna arenguhuvide esindamine riigi keskvalitsusega suhtlemisel (sisendi andmine
strateegiatesse, osalemine üleriigiliste investeeringute kavandamisel ja eelnõude
väljatöötamisel);
 investeeringute toomine maakonda;
 erinevad riigi investeeringutoetustega seonduvad tegevused (investeerimisvajaduste
kaardistamine, projektide valikus või programmide rakendamises osalemine jms).
Maakonna võrgustikutöö ja piirkonna turundamine:
 KOV, riigiasutuste ja teiste koostööpartnerite koostöö koordineerimine (nt erinevad
koostöökogud);
 KOV arendusvaldkonna spetsialistide võimekuse arendamine (konsultatsioonid,
nõustamine, koolitused, ühisarutelud jms);
 osalemine erinevate maakonna arengut mõjutavate organisatsioonide juhtimises;
 erinevate ettevõtluskonkursside, tunnustusürituste, turismiürituste, maakondlike
foorumite korraldamine;
 maakonna mainekujundus, kohaturundus, erinevad trükised ja informatsiooni levitamine.
Maakondlik väliskoostöö:
 sõpruspiirkondadega koostöö edendamine;
 osalemine rahvusvaheliste koostööorganisatsioonide töös;
 osalemine piiriülese koostöö projektides ja tegevustes.
3) Siseriiklikud toetusprogrammid
 kohaliku omaalgatuse programmi rakendamine
 Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeemi
rakendamine5
 regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakonna projektide prioriteetsuse
hindamise korraldamine
4) Rahvatervise ülesanded
 elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine;
 maakonna või piirkonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning selles sisalduva teabega
arvestamine maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamisel;
 rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine ja tervist toetavate teenuste pakkumine
maakonnas või piirkonnas vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete
tervisemõjurite ohjamiseks;
 riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
 maakondlikul või piirkondlikul tasandil rahvatervise ja sellega tihedalt seotud valdkondade
juhtimiseks vajalike võrgustike loomine ja nende töö korraldamine.
5) Maakonna turvalisuse nõukogu töö juhtimine ja korraldamine
6) Kultuurivaldkonna ülesanded
 Maakonna kultuuripoliitika kujundamine ja elluviimine ning maakondlike
4
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Hiiumaal ja Saaremaal on erandina ülesannete täitmise võimalus vastavalt Hiiumaa ja Saaremaa vallal.
Ainult Ida-Virumaal ja Võrumaal.

arengustrateegiate ja teiste maakonna või regiooni arengueeldusi loovate
kultuurivaldkonna kavade väljatöötamine, täiustamine ja elluviimine;
 üleriigiliste laulu- ja tantsupidude maakondliku komisjoni töö korraldamine;
 koostöö korraldamine kohaliku omavalitsuse üksuste, erinevate kultuuriasutuste ning organisatsioonide, koolide ja teiste institutsioonidega;
 maakonna kultuurialase ühistegevuse koordineerimine ja korraldamine;
 maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära ja
järjepidevuse säilitamine ning kaitsmine;
 maakonna kultuurisituatsiooni analüüs ja arenguprotsessidele hinnangu andmine;
 kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste, koolide ja teiste institutsioonide nõustamine
kultuurivaldkonda kuuluvates küsimustes;
 kultuuriteabe kogumise korraldamine, analüüsimine, vahendamine ja levitamine.
7) Maakonna sümboolika ja teenetemärkide hoidmine
 Võimalus korraldada maakonna vapi ja lipu kasutamist.
 Võimalus korraldada maakonnas teenetemärkide andmist.

