gT
1p
RAE VALLAVALITSUS
MAARUS
01. oktoober 2013 nr 35

JUri

Mddrus kehtestatakse ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" S 6 lg 1, Alaealiste
m6jutusvahendite seaduse $ 11 lg 2 ja Rae valla p6himddruse $ 43 l6ike 4 alusel.
Rae

valla Alaealiste komisjoni p6himdirus
5

t. UlAsatteA

(1) Alaealiste komisjon on vallavalitsuse juures tegutsev komisjon (edaspidi komisjon).

(2) Komisjonijuriidiline aadress on ArukUla tee 9, JUri alevik
(3) Komisjoni p6hiUlesandeks on oma haldusterritooriumil alaealistega tehtava
kriminaalpreventiivse t6o koordineerimine, samuti alaealistele 6iguserikkujatele
mddratud m6jutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja alaealiste
jdrelevalvetuse ning 6iguserikkumisi sood ustavate teg urite vdhendam ine.
$ 2 Komisjon oma p6hiiilesande tiitmiseks:
(1) tootab vdlja alaealiste kriminaalpreventiivse tegevuse abin6ud oma asukohajdrgsel
haldusterritooriumilja esitab need kinnitamiseks teda moodustanud organile;

(2) teeb koosto6d kohalike omavalitsustega kriminaalpreventiivse
tegevuse edendamiseks ning teeb ettepanekuid maa-, valla-, linna- v6i
linnaosavalitsusele kriminaalpreventiivse tegevuse paremaks korraldamiseks;
(3) annab hinnangu oma asukohajdrgsel haldusterritooriumil liibiviidavatele
sotsiaalprogrammidele ja kriminaalpreventiivsetele noorsooprogrammidele ning
teavitab antud hinnangust nimetatud programmide finantseerijaid;

(4) teeb koost66d vabatahtlikega, kes soovivad osaleda alaealiste
kriminaalpreventiivse tegevuse edendam isel;

(5) koostab andmebaasi alaealistest, kelle 6iguserikkumiste asju on komisjon arutanud.
(6) Komisjoni esimees esitab vdhemalt Uks kord aastas komisjoni t6ost aruande teda

(5)

moodustanud organile.
Komisjon juhindub oma tegevuses seadustest, nende alusel antud Oigusaktidest ja
kdesolevast p6h imfidrusest.
$ 3 Komisjoni ttiiikord

(1) Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui Uks kord
kvartalis.

(2) Komisjoni t66d korraldab komisjoni sekretdr,

kes:

1. valmistab ette komisjoni istungi pdevakorra ja esitab selle kinnitamiseks komisjoni

esimehele;

2. teavitab komisjoniesimehe poolt mddratud isikuid, kelle osalemine asja arutamisel on
vajalik, vdhemalt Uks nddal enne alaealise 6iguserikkumise asja arutamist komisjoni
istungil selle toimumise ajast ja kohast;

3. n6uab vastavalt alaealise m6jutusvahendite seaduse paragrahvi 15 l6ikele 1 vajalikke
materjale isikutelt, kellel v6ib olla asjassepuutuvat informatsiooni alaealise ja tema poolt
toimepandud 6iguserikkumise kohta;
4. saadab komisjoni liikmetele ja vajadusel kohaliku omavalitsuse esindajale komisjoni
istungi pdevakorra;
5. kogub informatsiooni seadusest tulenevate alaealiste m6jutusvahendite rakendamise
vOimaluste kohta komisjon i asukohajdrgsel hald usterritoorium il ;
6. v6imaldab alaealise esindaja taotlusel alaealiselja tema esindajal enne komisjoni
istungi toimumist tutvuda allkirja vastu alaealise ja tema 6iguserikkumise kohta kogutud
materjalidega v6i nimetatud taotluse mitteesitamiseltutuustab kogutud materjale
alaealisele ja tema esindajale istungil allkirja vastu;
7. vormistab vastavalt alaealise m6jutusvahendite 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 pdrast
vastava otsuse tegemist hiljemalt seitsme t66pdeva jooksul ning annab otsuse drakirja
alaealise esindajale ning alaealiste m6j utusvahend i kohaldajale;
10. teavitab alaealise teadmiselja komisjoni otsusel alaealise t66kohta v6i 6ppeasutust
komisjoni otsusest seitsme t66pdeva jooksul, arvates selle tegemisest.

(3) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoniesimees. Komisjoni asjaajamist
korraldavad komisjoni esimees ja sekrettir.

(4) Komisjoni asjaajamise toimikud hoitakse komisjoni sekretdri juures.
(5) Komisjoni t66 organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab vallavalitsuse
haridus- ja sotsiaalamet.

(6) Komisjoni liikmetel on 6igus saada oma t66 eest tasu.
(7) Komisjoni p6hikirja ja selle muudatused kinnitab Rae Vallavalitsus.
$ 4 Komisjoni

ttiii l6Petamine

(1) Komisjoni tegevus l6petatakse komisjoni moodustanud organi korraldusega.
$ 5 RakendussEtted

(1) Kiiesolev mddrus j6ustub kolmandal pdeval peale
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