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1. Halinga valla alaealiste komisjon on õiguserikkumise asju (arvestusega, et üks 
taotlus on ühe asja arutamise alus) arutanud kokku 7, nendest tüdrukute poolt 
toimepandud õigusrikkumiste arv on 3 ja poiste poolt toimepandud õigusrikkumiste 
arv on 4. 
 
Kuude lõikes jaguneb see arv järgmiselt: 
 
jaanuar    - 
veebruar    1 
märts     - 
aprill     - 
mai     3 
juuni     - 
juuli     1 
august    - 
september    - 
oktoober    1 
november    1 
detsember    - 
 
 
2. Alaealiste arv, kelle õigusrikkumist arutati alaealiste komisjonis (5 alaealist):  
a) tüdrukud 2 
b) poisid 3 
  
3. Alaealiste vanus, kelle õigusrikkumist  on arutatud alaealiste komisjonis 
(5 alaealist): 
a) alla 14 aastased 2 
b) 14-18 aastased  3 
 
4. Pöördumiste aluseks on järgmised teod: 
(AMS §1 lõikes 2 ja lõikes 3 toodud alustest märkige ära alus ning pöördumiste arv) 
 
AMS § 1 lg 2 p 1 – 1   
(nooremana kui neljateistaastasena toime pannud karistusseadustikus ettenähtud 
kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo). 
AMS § 1 lg 2 p 2 – 1  
(nooremana kui neljateistaastasena toime pannud karistusseadustikus või muus 
seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo). 
AMS § 1 lg 2 p 4 – 1  
(neljateist- kuni kaheksateistaastasena toime pannud karistusseadustikus või muus 
seaduses ettenähtud väärteo, kuid kohtuväline menetleja on leidnud, et isikut saab 
mõjutada karistust kohaldamata, või kohus on leidnud, et isikut saab mõjutada 
karistust või karistusseadustiku §-s 87 ettenähtud mõjutusvahendit kohaldamata ja 
väärteomenetlus on tema suhtes lõpetatud). 



 

AMS § 1 lg 3 p 1 – 2  
(on koolikohustuslik, aga pole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi 
jooksul mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest). 
 
5. Taotluse esitajad on olnud järgmiste institutsioonide esindajad (6 taotlust): 
1)  Pärnu-Jaagupi Gümnaasium  3 

      2)  Lääne Prefektuuri Pärnu-Jaagupi konstaablijaoskond  2 
3)  Lääne Prefektuur 1 
 
6. Mõjutusvahendeid (AMS §3 lg 1) on määratud järgmiselt: 
1) hoiatus-  7     
2) spetsialisti juurde vestlusele suunamine-   4 
3) üldkasulik töö-   3 
 
 
7. Eri-õppekasvatusasutusse pole alaealisi suunatud (AMS §6) 
 
8. Mõjutusvahendi kohaldamisel ei ole alaealine täitnud talle pandud kohustusi ja on 
tulnud korraldada kordusarutelu (AMS §9 lg 2) 1 juhul. 
 
9. Sundtoomist (AMS §18) pole kohaldatud. 
    
10. Komisjon on pidanud määrama esindaja (AMS §20 lg 1 p 5)  1 juhul. 
 
11. Komisjoni liikmetele pole koolitusi korraldatud. 
 
 
 
 
Alaealiste komisjoni esimees 
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