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HALINGA VALLA ALAEALISTE KOMISJONI 
2012. AASTA TEGEVUSARUANDE VORM 

 
 
 
1. Halinga valla. alaealiste komisjoni kontaktandmed: 

 

Komisjoni sekretäri 
nimi 

E-posti aadress Postiaadress Telefon 

Meeli Tasane meeli.t@halingavald.ee Kooli 3, Pärnu-Jaagupi, 
87201 Pärnu maakond 

4497158 

 
2. Halinga valla. alaealiste komisjoni liikmete koosseis (AMS § 12 lg 2,3,4): 

 

Nimi 

Roll alaealiste 
komisjonis 
(sekretär, 
esimees, 

aseesimees, 
lihtliige) 

Põhitöökoht/amet  

Meeli Tasane sekretär Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi õppealajuhataja 
Kerttu-Kaia Kesler esimees Halinga Vallavalitsuse  sotsiaaltööspetsialist 
Merle Jürison liige Libatse Lasteaed-algkooli  direktor 
Tarvi Tasane liige Vahenurme Lasteaed-algkooli direktori kt 
Rando Alu liige Pärnu-Jaagupi konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik 
Tiia Kallastu liige Halinga Vallavalitsuse hardus- ja kultuurinõunik 
Joel Pulk liige Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog 

 
3. Kohalike omavalitsuste alaealiste komisjonidele eraldatud vahendid: 
 
Halinga valla alaealiste komisjon 240 eurot. 
 
4. Maakonnas/kohalikus omavalitsuses on alaealiste õiguserikkumise asju 

(arvestusega, et üks taotlus on ühe asja arutamise alus) arutatud kokku 7, nendest 
tüdrukute poolt toimepandud õigusrikkumiste arv on 1 ja poiste poolt toimepandud 
õigusrikkumiste arv on 6. 

Kuude lõikes jaguneb see arv järgmiselt: 
 
jaanuar    1; 
veebruar    0; 
märts     0; 
aprill     0; 
mai  0; 
juuni  3; 
juuli  0; 
august  0; 
september 0; 
oktoober 0; 
november 3; 
detsember 0. 
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5. Alaealiste arv, kelle õigusrikkumist arutati alaealiste komisjonis:  
tüdrukud 1; 
poisid 4. 
 
6. Alaealiste vanus, kelle õigusrikkumist  on arutatud alaealiste komisjonis: 
alla 14 aastased 5; 
14-18 aastased  0. 
 
7. Pöördumiste aluseks on järgmised teod: 
(AMS §1 lõikes 2 ja lõikes 3 toodud alustest märkige ära alus ning pöördumiste arv) 

AMVS § 1 lõige 2 punkt 1  - 1 korda 
AMVS § 1 lõige 2 punkt 2  - 6 korda 
AMVS § 1 lõige 2 punkt 3  - 0 korda 
AMVS § 1 lõige 2 punkt 4  - 0 korda 
AMVS § 1 lõige 3 punkt 1  - 0 korda 
AMVS § 1 lõige 3 punkt 2  - 0 korda 

8. Taotluse esitajad on olnud järgmiste institutsioonide esindajad (AMS §14) : 
 

alaealise seaduslik esindaja            0  korda  
alaealise elukohajärgse valla- või linnavalitsuse volitatud esindaja      0 korda 
politseiametnik                                 7 korda 
lastekaitseametnik                           0 korda 
sotsiaalametnik                               0 korda 
kohtunik                                            0 korda 
prokurör                                           0 korda 
keskkonnajärelevalve asutuse ametnik          0 korda 
 
9. Mõjutusvahendeid (AMS §3 lg 1) on määratud järgmiselt: 
hoiatus -                                                                            3 korda  
koolikorralduslikud mõjutusvahendid -                             0 korda  
vestlusele suunamine spetsialisti juurde -                        3 korda  
lepitamine -                                                                     0 korda   
kohustus elada vanema, kasuvanema,  
eestkostja või perekonna juures või asenduskodus    0 korda  
üldkasulik töö  -                                                                2 korda  
käendus  -                                                                        0 korda  
noorte- või sotsiaalprogrammides või REHA   
teenuses või ravikuuris osalemine -                                    0 korda  
kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine   0 korda  
 
10. Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli on suunatud (AMS § 6):   0 alaealist. 
 
11. Mõjutusvahendi kohaldamisel ei ole alaealine täitnud talle pandud kohustusi ja on tulnud 

korraldada kordusarutelu (AMS § 9 lg 2) 0  juhul. 
 
12. Sundtoomist (AMS § 18) on kohaldatud  0  juhul. 
    
13. Komisjon on pidanud määrama esindaja (AMS §20 lg 1 p 5)  1 juhul. 
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14. Alaealiste komisjoni otsust/töö protsessi on vaidlustatud (AMS §26) 0 juhul. 
 
15. Sisutegevused ja eelarve mõjutusvahendite kohaldamisel ja järelevalve korraldamisel: 
 

Tegevus tulenevalt 
tegevuskavast 

Rahastatud  sisutegevused mõjutusvahendite 
kaupa (teenusepakkuja, rahastatud teenuse 

eesmärk ja sisu) 

Kulu 
tegevuste 
lõikes 

Kulud 
kokku 

 
Alaealise 
mõjutusvahendite 
seadusest tulenevate 
mõjutusvahendite 
kohaldamine ja 
järelevalve 
 

1. hoiatus 
2. koolikorralduslikud mõjutusvahendid 
3. vestlusele suunamine spetsialisti juurde 

4. lepitamine 
5. kohustus elada vanema, kasuvanema,  
eestkostja või perekonna juures või 
asenduskodus   
6. üldkasulik töö   
7. käendus 
8. noorte- või sotsiaalprogrammides või 
REHA  teenuses või ravikuuris osalemine 
9. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli 
suunamine 

 

 

 

 

 

 

6.  69,80 eurot 

 

69,80 
eurot. 

 
16. Sisutegevused ja eelarve alaealiste komisjoni tööpiirkonnas kriminaalpreventiivse tegevuse 
toetamise raames: 
 

Tegevus tulenevalt 
tegevuskavast 

Rahastatud sisutegevused 
(tegevus, tegevuse eesmärk ja sisu) 

Kulu tegevuste 
lõikes 

Kulud kokku 

Kriminaalpreventiivse 
tegevuse toetamine 
komisjoni tööpiirkonnas 

 
1. Huvialase tegevuse võimaldamine 
vaba aja sisustamiseks, Pärnu-
Jaagupi Gümnaasiumis saviringi 
tegevuse toetamine, Pärnu-Jaagupi 
spordikeskuse tegevuse toetamine 
vahendite hankimise kaudu 
 
 
 
 

 
1. 79,94 eurot; 
2. 88,50 eurot. 
 
 
 

 
168,44 eurot 

 
17. Maakonna / KOV tasandil tegutsevad järgmised teenusepakkujad mõjutusvahendite kohaldamisel: 
 

Mõjutusvahendi liik Teenusepakkuja (nimi, kontakt) 

1. hoiatus Halinga valla alaealiste komisjon 
2. koolikorralduslikud mõjutusvahendid Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Pärnu 

Õppenõustamiskeskus 
3. vestlusele suunamine spetsialisti juurde Halinga Vallavalitsus, sotsiaaltööspetsialist; Pärnu-

Jaagupi Gümnaasium, sotsiaalpedagoog; Pärnu 
Õppenõustamiskeskus (psühholoogiteenus) 

4. lepitamine - 
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5. kohustus elada vanema, kasuvanema, 
eestkostja või perekonna juures või 
asenduskodus 

- 

6. üldkasulik töö   Pärnu-Jakobi kogudus, Pärnu-Jaagupi 
Gümnaasium 

7. käendus - 
8. noorte- või sotsiaalprogrammides või REHA  
teenuses või ravikuuris osalemine 

- 

18. Halinga valla maakonna/kohaliku omavalitsuse alaealiste komisjoni tööpiirkonnas on hetkel kehtiv 
kriminaalpreventiivse tegevuse arengukava? Jah/Ei 
 
19. Maakonna / kohaliku omavalitsuse kriminaalpreventiivse tegevuse prioriteedid on (AMS § 13 lg 2) : 
 
20.1  seadusekuuleka käitumise propageerimine ja teemakohaste artiklite avaldamine Halinga  
infolehes Valla Teataja; 
20.2  kriminaalpreventiivsete projektide esitamine Pärnu MV haridus- ja sotsiaalosakonnale. 
 
21. Probleemid alaealiste komisjoni töös ja ettepanekud Eesti Noorsootöö Keskusele: 
 
21.1 puuduvad spetsiifilised sotsiaalteenuses riskigrupi lastele ja noortele ning pikaajalisemad vastavad 
sotsiaalprogrammid. 
 

Aruande koostas 

 Kerttu-Kaia Kesler 


