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Loksa linna ja Kuusalu valla alaealiste komisjoni põhimäärus 

 

 
§ 1.   Üldsätted 

(1) Loksa Linnavalitsuse ja Kuusalu Vallavalitsuse alaealiste komisjon (edaspidi 

             komisjon) moodustatakase ning tema tegevus lõpetatakse Loksa Linnavalitsuse ja  

             Kuusalu Vallavalitsuse korralduse alusel. 

   (2)      Komisjoni juriidiline aadress on Tallinna 45, Loksa linn, Harjumaa 74806 

   (3)      Komisjon juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, 

             alaealiste mõjutusvahendite seadusest, lastekaitseseadusest,   

             sotsiaalhoolekandeseadusest, perekonnaseadusest, Loksa linna põhimäärusest ja  

             teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad antud valdkonna tegevust. 

   (4)     Komisjoni põhiülesandeks on oma haldusterritooriumil alaealistega tehtava 

            kriminaalpreventatiivse töö koordineerimine, samuti alaealistele õigusrikkujatele 

            määratud mõjutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja alaealiste 

            järelvalvetuse ning õiguserikkumisi soodustavate tegurite vähendamine. 

   (5)      Komisjoni koosseis: 

           1)        komisjoni isikkoosseisu kinnitab linnapea /vallavanem oma käskkirjaga; 

         2)      komisjoni vähemalt üks liige on linna/vallavalitsuse liige; 

         3)     komisjoni aseesimehe ja sekretäri valib komisjon oma liikmete hulgast. 

  (6)      Komisjoni esimees: 

           1)      juhib komisjoni tööd; 

           2)      koostab komisjoni töökava ja koosoleku päevakorra projekti; 

           3)      jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid; 

           4)      kutsub kokku komisjoni koosoleku; 

           5)      juhatab komisjoni koosolekut. 

(7)   Komisjoni liige võib igal ajal isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni 

         liikme volitused lõpevad linna/vallavalitsuse vastava otsuse tegemise hetkest. 

(8)  Komisjonil on õigus ja kohustus kaasata probleemi lahendamisele vastava 

        valdkonna  organisatsiooni esindaja, juhul kui sellest sõltub probleemi 

        lahendamine. 

 

 

§ 2.  Komisjoni ülesanded: 

(1) pöörata tähelepanu ja leida lahendusi noortega seotud probleemidele; 

(2)  probleemsete laste ja noorte väljaselgitamine ning 

              kaardistamine. Nendega seoses esilekerkinud probleemide ja küsimuste 

              lahendamine, vajalike ettepanekute esitamine, vastavasisuliste arengukavade 

              kooskõlastamine ja tegevuskavade väljatöötamine; 

(3) võrgustikutöö käivitamine; 

(4) ennetustegevus. 



(5) teeb koostööd vabatahtlikega, kes soovivad osaleda alaealiste 

kriminaalpreventatiivse tegevuse edendamisel. 

 

 

§  3.  Komisjoni tegevusvaldkonnad on: 

   (1)        laste- ja noorsootöö edendamine linnas/vallas; 

   (2)        laste ja noorukite kaitse, abi ning järelvalve; 

   (3)        laste ja noorte kuritegevuse ennetamine. 

 

§  4.  Tegevusvaldkond haarab järgmisi sihtgruppe: 

   (1)        lapsed ja noored; 

   (2)        paljulapselised pered; 

   (3)        riskipered. 

 

 

§  5.  Komisjoni õigused: 

   (1)       komisjoni otsused, arvamused ja seisukohad on soovituslikud; 

   (2)       komisjonil on õigus saada vastavatelt laste- ja noortega tegelevatelt 

              struktuurüksustelt täiendavat informatsiooni; 

(3)      komisjon teeb koostööd Harju Maavalitsuse alaealiste komisjoniga. 

 

 

§  6.  Komisjoni töökord: 

   (1)     Komisjoni töövorm on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte 

            harvem kui üks kord kvartalis. 

(2)    Komisjoni kutsub kokku ja juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul  

            aseesimees. 

   (3)    Komisjoni tööd korraldab komisjoni sekretär, kes: 

           1)    valmistab ette komisjoni istungi päevakorra ja esitab selle kinnitamiseks  

           komisjoni esimehele; 

2) teavitab komisjoni esimehe poolt määratud isikuid, kelle osalemine asja 

 arutamisel on vajalik, tähitud kirja teel vähemalt üks nädal enne alaealise 

õigusrikkumise asja arutamist komisjoni istungil selle toimumise ajast ja kohast; 

           3)    nõuab vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 15 lõikele 1  

           vajalikke materjale isikutelt, kellel võib olla asjassepuutuvat informatsiooni  

           alaealise ja tema poolt toimepandud õigusrikkumise kohta; 

           4)    saadab komisjoni liikmetele ja vajadusel kohaliku omavalitsuse esindajale  

           komisjoni istungi päevakorra; 

5) kogub informatsiooni seadusest tulenevate alaealiste mõjutusvahendite 

           rakendamise võimaluste kohta komisjoni asukohajärgsel haldusterritooriumil; 

6) võimaldab alaealise esindaja taotlusel alaealisel ja tema esindajal enne 

           komisjoni istungi toimumist tutvuda allkirja vastu alaealise ja tema 

          õiguserikkumise kohta kogutud materjalidega või nimetatud taotluse 

           mitteesitamisel tutvustab kogutud materjale alaealisele ja tema esindajale istungil 

           allkirja vastu; 

7) vormistab vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvile 18  

 komisjoni otsuse alaealise sundtoomise kohta komisjoni istungile ning edastab 

selle politseile; 

           8)    protokollib komisjoni istungid; 

           9)   teeb komisjoni otsuse teatavaks alaealisele ja tema esindajale allkirja vastu  



          pärast vastava otsuse tegemist hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul ning annab 

          otsuse 

          ärakirja alaealise esindajale ning alaealiste mõjutusvahendi kohaldajale; 

  10) teavitab alaealise teadmisel ja komisjoni otsusel alaealise töökohta või  

      õppeasutust komisjoni otsusest seitsme tööpäeva jooksul, arvates selle tegemisest. 

 

   (4)    Komisjoni päevakorda võetakse küsimused arutamiseks või otsustamiseks. 

            Koosolekute otsustusteks on vastavad komisjoni otsused, arvamused ja 

            seisukohad.   

   (5)     Komisjoni koosolekul on hääleõigus kõigil liikmetel. 

   (6)    Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3  

           komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. 

(7)  Komisjon võtab otsuse või seisukoha vastu, kui selle poolt on üle 50% 

           kohalolevatest komisjoni hääleõigusega liikmetest. Häälte jagunemisel võrdselt 

          on otsustav komisjoni esimehe hääl, tema äraolekul koosolekut juhatava 

          aseesimehe hääl. 

.(8)   Koosoleku päevakord kinnitatakse selle alguses. 

 

 

§  7.  Asjaajamine 

   (1)      Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees. Komisjoni asjaajamist 

             korraldavad komisjoni esimees ja sekretär. 

(2)     Komisjoni asjaajamise toimikuid hoitakse komisjoni sekretäri juures. 

(3)     Komisjoni töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab  

          linna/vallavalitsuse kantselei. 

(4)     Komisjoni põhikirja ja selle muudatused kinnitab Loksa Linnavalitsus ja Kuusalu  

          Vallavalitsus. 

 

 

              


