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SISSEJUHATUS
Arengukava on sihte seadev, elav, pidevalt uuenev ning kaasajastuv dokument, mille täitmist
järgitakse igapäevaselt ja tema muutmine ning uuendamine kinnitatakse iga-aastaselt.
Roosna-Alliku valla arengukava eesmärk ajavahemikus 2012-2020.a. on valla kui omavalitsusüksuse
ja tema varade säilitamise ja funktsioonide edasiarendamine vastavalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusest ja tema parandustest tulenevatest põhimõtetest, mis reguleerivad riigi ja
omavalitsuse kohustusi valla elanike ees. Need põhimõtted Roosna-Alliku vallas on järgmised:
• Programmilisus - valla visiooni ja missiooni jälgimine, tegevuse eesmärgipärasus ja
tulemuslikkus.
•

Planeerimise terviklikkus - kõigi valla eluvaldkondade tasakaalustatud arendamine, mis
jälgib Roosna-Alliku valla kõigi külade huvitatud osapoolte kaasatust ning aktiivset koostööd
kohaliku elu võtmeküsimuste lahendamisel.

•

Identiteet - elanike ja erinevate sektorite kokkukuuluvustunde ergutamine ja sidumine
kohalike kultuuritraditsioonide ja ühtsete väärtustega.

•

Uuenduslikkus - algatusvõime, uute ideede ja tegevuste toetamine eesmärgiga arendada
piirkonna ja selle elanike iseseisvat, püsivat ja jätkusuutlikku toimetulekut ning kasvatada
konkurentsivõimet.

•

Koosmeel – avaliku, era- ja kolmanda sektori ühistöö arengukava elluviimiseks, sünergia
tekitamine kohaliku eripära võimendamiseks ning paindliku, tasakaalustatud arengu ja
rahvusvahelise arendustegevuse tagamiseks.

•

Säästlikkus – tegevuse ja mõtteviiside väärtustamine, mille püüdeks on leida ja luua
ressursside parim kasutusviis inimestele puhta ning turvalise keskkonna säilitamiseks ja
looduskeskkonnale võimalikult suurt iseregulatsiooni luues.

•

Demokraatia - valla juhtimise läbipaistvus, erinevate sektorite esindajate ja elanike ning
nende gruppide esindajate kaasamine, osalusdemokraatia võimaluste tagamine. Vahendite
madal ja pädev haldamine.

Roosna-Alliku valla arendustegevuse peaülesanne on soodsa elukeskkonna loomine kultuuri ja
hariduse kättesaadavuse kaudu, luues tehnilise infrastruktuuri korrastamise teel eeldusi majanduse
arenguks, silmas pidades säästlikku loodusressursside kasutamist.
Arengukava ülesehitus
Roosna-Alliku valla arengukaval 2012-2020 on kolmeosaline jaotus:
Esimene osa – OLEMASOLEV OLUKORD – sisaldab üldist ülevaadet, teemarühmade kaupa,
olukorra kirjeldusi ja analüüse. Andmestiku põhiosa on koondatud andmetest 2008 - 2010.a. Sellest
daatumist uuemad andmed on varustatud lisamärkustega.
Teine osa - TEGEVUSKAVA 2012 - 2020 - esitab valla missiooni, arengu lähteülesande, valla
visiooni, teemarühmade kaupa üldised arengueesmärgid, prioriteetsed tegevused, täitmise ajakava,
vastutava üksuse, eeldatava finantseerimisallika, sihtala ja huvigrupi, kuhu ning kellele on tegevus
suunatud.
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Kolmas osa – FINANTSEERIMINE JA INVESTEERINGUTE KAVA. Investeeringute kava on
koostatud tabelina, kus on välja toodud investeeringud aastateks 2012-2020 ning esitatud
finantseerimise eeldatav maht. On arvestatud valla omafinantseeringu ja kaasfinantseeringute eeldatav
kogumaht, kusjuures võimalikke kaasfinantseeringu allikaid selles osas eraldi välja ei toodud.
Arengukava elluviimist reguleeritakse:
•

Üldplaneeringuga - valla ruumi arengupõhimõtete ja funktsionaalsete tsoonide kehtestamise
teel;

•

Detailplaneeringutega - maa sihtotstarbe
kasutustingimuste seadmise kaudu;

•

Eelarveaasta tegevuskavaga – vallavolikogu ja tema komisjonide ning vallavalitsuse poolt
iga-aastase pideva tegevuse abil eelarve täitmise jälgimise ning eelarveprojekti väljatöötamiste
kaudu;

•

Teema arengukavadega – külade ja/või külapiirkondade ja/või üksikute sektorite detailsete
arengukavade väljatöötamine seadusandlusest tulenevatel kohustel, kohalikest vajadusest ja/
või initsiatiivist lähtuvalt ning seostatult valla arengukavaga;

•

Institutsionaalsete arengukavadega ( s.h äri – ja tegevusplaanid) - valla hallatavate asutuste,
era- ja mittetulundussektori tegevuskavade iseseisva koostamise teel, et korrastada nende
institutsioonide seesmist tegevust ja välispidist selgust.

määramise

ja

sellest

tulenevate

maa

Arengukava viiakse ellu järgmiste vahenditega:
•
•
•
•
•
•
•
•

valla eelarvest raha eraldamine;
riigi toetuste ja investeeringute rakendamine;
erasektori ja mittetulundussektori rahastamine;
sponsorite ja annetajate poolt eraldatud toetused;
projektitöö võimaluste loomine ja kasutamine;
sõpruspiirkondade rahalised ja mitterahalised toetused;
Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamine;
välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide investeeringute kaasamine, abi- ja
koostööprogrammides osalemine.

Arengukava elluviimise eest vastutavad vallavolikogu ja vallavalitsus, kes selleks teevad ja
arendavad koostööd riigistruktuuridega, omavalitsusliitudega, teiste omavalitsustega nii Eestis kui
välismaal ning era- ja mittetulundussektoriga, võimalike sponsoritega ning Euroopa Liidu
Struktuurifondidega, välisriikidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et valmistada ette
vajalikke töid, algatada ja toetada projekte, realiseerida püstitatud eesmärke läbi konkreetsete
tegevuskavade.
Seosed varasemate, olemasolevate ja koostamisel olevate kohalike planeerimisdokumentidega.
Tänase Roosna-Alliku valla kui omavalitsuse piirkonna kohta on koostatud järgmised varasemad
arengukavad ja arengut suunavad dokumendid: Roosna-Alliku valla arengukava 1992-2002 ja RoosnaAlliku valla arengukava aastateks 2003-2006, 2007-2011, redaktsioon 2007-2015, Roosna-Alliku valla
arengukava 2012-2020.
Samuti on arvestatud ning viidatud Roosna-Alliku valla üldplaneeringus sätestatud punktidele
planeeringute ning maakasutuse valdkonnas.

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020

Roosna-Alliku Vallavolikogu poolt on kinnitatud ja kehtivad järgmiste valla hallatavate asutuste
arengukavad: Roosna-Alliku Põhikooli arengukava 2006-2009; 2010-2015, Roosna-Alliku Lasteaed
„Hellik” arengukava 2004-2007, 2008-2011; 2013-2017, Viisu Lasteaia arengukava 2005-2007, 20082011, 2013-2017.
Käesolevas arengukavas on arvestatud Järvamaa arenguleppest aastateks 2007-2013 tulenevaid
kokkuleppelisi aspekte, Süda-Järvamaa ruumilise arengu strateegias aastani 2015 fikseeritud
planeeringuvajadusi ning Järvamaa hooldusvõrgu arengukava 2005-2015.
Seosed Viisu, Kaaruka, Oeti ja Valasti külade arengukavades määratletud eesmärgid ja tegevused on
peamiseks teljeks külaliikumise ning seltsitegevuse arendamiseks vallas.
Valdkonnaarengukavad millega on arvestatud käesolevas kavas on järgmised:
1) Roosna-Alliku jäätmekava 2005-2009; 2009-2014
2) Roosna-Alliku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2002-2007; 2008-2020,
2014-2020.
Omavalitsus on üks tervik. Seetõttu on valla arengukavas kajastatud üldised ja otsesed eesmärgid, mis
valdkonnaarengukavades, külade, asutuste ja ettevõtete arengukavades on lahti kirjutatud
alaeesmärkidena ja tegevustena vastava valdkonna, teema, küla või institutsiooni arendamiseks.
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1. ROOSNA-ALLIKU VALLA HETKEOLUKORD JA ARENGUSUUNDUMUSED
1.1 Asend ja piirid
Roosna-Alliku vald asub Järva maakonna keskosas. Põhjas piirneb vald Albu vallaga, läänes ja lõunas
omab ühist piiri Paide vallaga ning idas piirneb vald Järva-Jaani ja Kareda vallaga.
Vabariigi kui terviku suhtes on valla asend soodne, sest valda läbib vabariikliku tähtsusega Pärnu –
Rakvere - Sõmeru maantee. Kõrvalmaanteena läbivad valda Roosna - Alliku – Järva-Jaani ja Anna Peetri - Huuksi maanteed. Vallakeskusest 12 km kaugusele jääb vabariiklik magistraal Tallinn – Tartu
Võru - Luhamaa maantee. 35 km kaugusele jääb raudteede sõlmjaam Tapa linnas. Tamsalu
raudteejaamani on 26 km. 10 km kaugusele jääb Piibe maantee.
Paide linn jääb vallakeskusest ca 18 km kaugusele, kuhu jõudmiseks kulub 15-20 minutit autosõitu.
Oma territooriumilt on vald üsna kompaktne. Ulatus põhjast lõunasse on 17 km ja idast läände 10 km.
Kaugus Tallinnast: 105 km
Kaugus Tartust: 125 km
Roosna-Alliku valla arengu põhieelduseks on tema keskne territoriaalne asukoht Eestimaa keskosas
Paide linna lähistel, mistõttu tõuseb valla territoorium esile mitmekesise ja väärtusliku looduse ning
viljakate muldade poolest ja loob eeldusi soositud elupaiga valikuks.
1.2 Rahvastik
Vallas on 12 küla ja üks alevik.
Tabel 1. Rahvaarv külades ja Roosna-Alliku alevikus:
Küla/alevik
Allikjärve
Esna
Kaaruka
Kihme
Kirisaare
Kodasema
Koordi
Oeti
Roosna-Alliku alevik
Tännapere
Valasti
Vedruka
Viisu
Vald kokku

31.12.05

31.12.10

31.12.13

61
12
87
15
46
39
20
58
579
9
89
38
305
1358

60
14
78
16
43
38
27
44
532
7
73
31
248
1211

59
11
70
16
41
30
26
37
485
9
67
24
217
1093
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Tabel 2. Roosna-Alliku valla elanike arv 1998, 2003, 2006 ja 2011 .
Kpv.

Mehi

Naisi

Kokku

P
0-6.a.

T
0-6.a.

P
7-15.a.

T
7-15.a.

M
16-60.a.

N
16-55.a.

M61
≤

N 56
≤

23.11.
1998

717

769

1486

59

58

129

108

454

397

75

206

16.06.
2003

677

712

1389

31

40

97

84

469

377

80

211

26.04.
2006

689

675

1364

29

38

73

67

498

348

89

222

15.01.
2011

615

596

1211

36

35

67

67

439

347

73

147

Selge tendents on vallarahvastiku vähenemise suunas.
Kõige suurem vähenemine ajavahemikul 1998 – 2011 on toimunud 7-15 aastaste elanikerühmas, mis
iseloomustab ka vallarahvastiku vananemist. Vähenemine on toimunud kõigis vanuseastmetes, samuti
56 ja vanemate naiste osas.
Demograafiline töösurve indeks mõõdab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte ja sealt
vanuse tõttu välja langevate inimeste suhet. Kui indeks on ühest suurem, siis siseneb tööturule rohkem
inimesi, kui sealt vanuse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Selline olukord on vallale heaks
arengueelduseks.
Tabel 3. Demograafilise töösurve näitajad (Statistikaamet)
2002
2004
2006
Demograafiline
1,46
1,23
0,93
töösurve
indeks

2008
0,82

2010
0,79

Kui aastal 2002 oli see Roosna-Alliku vallas 1,46, siis alates 2006. aastast langeb tööturult välja
potentsiaalselt rohkem inimesi, kui asemele tuleb. Aastal 2010 oli demograafiline tööturusurveindeks
0,79. Vajalikud on meetmed olukorra tasakaalustamiseks.
Loomulik iive

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iive

2001

Surmad

2000

Sünnid

1999

Tabel 4. Sünnid ja surmad 1999-2013.

1
3
2
3
-

1
1
1
7
-6

1
3
2
1
-8

13

7

1
0
9

4

11

17

12

12

14

10

7

11

1
2
-

2

1

1
2
-8

18

18

21

14

10

12

17

-7

-1

-9

-2

4

-2

-10
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Aastatel 1989 – 1995 on Roosna-Alliku alevikus rahvaarvu vähenemine olnud märgatav, kui lahkus 58
elanikku. See on seotud kindlasti põllumajandusliku tegevuse vähenemisega piirkonnas. Peale 1995
aastat suurt rahva väljarännet märgata pole. Elanikkond on vähenenud väljaspool vallakeskust 117
inimese võrra. Kokku on valla rahvaarv vähenenud 198 inimese võrra (keskmiselt 13,2 inimest
aastas). Seejuures negatiivse loomuliku iibe osa sellest on 53 inimest.

01.01.2008

01.01.2011

01.01.2013

1339

1211

1093

Naist
Meest
627
645
Eelkooliealised lapsed
78
Tüdrukut
Poissi
41
37
Kooliealised lapsed
181
Tüdrukut
Poissi
83
98
Tööealised
863
Naist
Meest
381
482
Pensioniealised
217
Naist
Meest
148
69

Naist
596

Meest
615

Naist
571

Meest
582

Poissi
36

Tüdrukut
46

Poissi
38

Poissi
67

Tüdrukut
63

Poissi
65

Meest
439

Naist
318

Meest
412

Meest
73

Naist
144

Meest
67

71
Tüdrukut
35
134
Tüdrukut
67
786
Naist
347
220
Naist
147

Rahvastiku suurenemine saab eesmärgistatud ja sihikindla tegevuse tulemusena toimuda eeskätt
soodsama sotsiaalmajandusliku positsiooniga kasvukeskuste lähedal – s.h Viisu piirkonnas. Kuid
üldiselt tuleb lähikümnendil vallas tegutseda paratamatult pigem elanike arvu säilitamise, kui kasvu
nimel1.
Valla rahvastiku vähenemist ja väljarännet võib põhjendada järgmiste väliste mõjude ja asjaoludega:
- madal sündimus;
- kvalifikatsioonile vastava töö puudumine;
- elanike väljaregistreerimine elu- ja töökoha muutumisel, mis on tingitud sellest, et töökohti on
endiselt Roosna-Alliku vallas vähe ja töökoha leidmisega väljaspoole valda, maakonda või ka
vabariiki võetakse ette elukoha vahetus.
- Elanike väljaregistreerimine seoses õpingutega. Roosna-Alliku vallast pärit noored, kes õpivad
ülikoolides ja ametikoolides registreerivad end välja eesmärgiga taotleda sotsiaalseid hüvitisi
teistelt omavalitsustelt.
- Endiselt elab vallas inimesi, kelle aadressandmeid ei ole kantud Roosna-Alliku valda. Need
inimesed ei oma sissekirjutust Roosna-Alliku vallas, kuna seadusandlus lubab omada mitut
elukoha ega nõua otseselt ka sissekirjutust.
- Elanikeregistrisse kantud, kuid mujal elavad inimesed. Olukorda tingib eelnimetatud vabadus kui
ka elamine rendipinnal, millele rendile andaja pole nõus rentnikku sisse kirjutama. Kuna
sissekirjutusega on seotud omavalitsuse eelarve tulubaas (tulumaksu laekumine) ja kulud
1

Süda Järvamaa ruumilise arengu strateegia aastani 2015
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(õpilaskoha jms teenuste maksumus) on elanikeregistri andmete tõepärasus väga oluline.
Sündivuse languse, suhteliselt kõrge laste ja vanurite osakaalu, madala tööjõu taastootmise taseme ja
noorte lahkumise tõttu koduvallast on toimunud elanike vananemine ja inimeste arvu vähenemine.
Seda ilmestavad tabelis nr. 4 nähtav negatiivse iibe jätkuv tendents ning tabelis nr.3 - kahe viimase
aasta vältel toimunud demograafilise töösurve indeksi ebasoodne arengueelduslik langus. Viimaste
aastate vähene väljaränne näitab aga rahvaarvu stabiliseerumist.
Analüüsi taustal saab väita, et elanike arvu kasvu on võimalik mõjutada pigem rände, kui loomuliku
iibe abil. Kuigi ka rändest sõltuvad rahvastikumuutused sõltuvad suurel määral riigi poliitikast (s.h.
võõrtööjõu sissetoomise soosimine ja reguleerimine), on siiski teatud abinõusid võimalik rakendada ka
kohapeal. Planeeringute abil saab kaasa aidata eeskätt parema elu- ja ettevõtluskeskkonna arenguks
vajalike maade reserveerimise ja infrastruktuuri kavandamisega.
JÄRELDUSED
Vallaelanike arvu säilitamiseks on vajalik järgida planeerimisel alljärgnevaid põhimõtteid:
Asukohaeeliste (s.h. ressursside) silmaspidamine arengu kavandamisel ja planeerimisel.
Külade identiteedi säilitamine ja tugevdamine.
Külakeskuste koordineeritud ja tasakaalustatud arendamine.
Soodsa ettevõtluskliima loomine ja monofunktsionaalsuse vältimine.
Ettevõtlus- ja elamupiirkondade arengu toetamine infrastruktuuride rajamise abil.
Puhkeotstarbelistel maadel looduskeskkonda säästva tegevuse tagamine.
Reguleeritud puhkemajanduse ja turismiteenuste arengu soodustamine looduslikult, kultuuriliselt ja
ajalooliselt huvipakkuvatel aladel.
Looduslikult soodsate tingimustega alade kasutamine vabaõhu, puhke- ja ajaveetmisvõimaluste
edasiarendamiseks.
Põllumajanduslikult haritava maa sihtotstarbelise kasutamise soodustamine.

2. HARIDUS
2.1 Koolieelsed lasteasutused
21.1 Roosna-Alliku Lasteaed “Hellik”
Töökeskkond
Roosna-Alliku Lasteaed “Hellik” asub kahekorruselises hoones aleviku servas. Maa-ala on 8648 m².
Lasteaia aed ja mänguväljak on halvas seisukorras, puudub parkla. Maja välisfassaad ja katusealune
vajavad remonti.
Lasteaed on kaherühmaline, mõlemad rühmad asuvad hoone teisel korrusel. Laste poolt kasutatavat
ruumi rühma õppe-, mängu- ja magamisruumides on ühe lapse kohta üle 7 m² (õppe-ja mängutoad
50,5 m², magamistoad 50,5 m², riietusruumid 18 m²). Lasteaial on oma ujula, saal ja köögiblokk.
Köögipõrand on renoveeritud. Vajalik on täiustada köögitehnikat. Rühmaruumid said Caparoli
projekti raames värviuuenduse, samuti ka esimese korruse koridor. Basseiniruumis on uus ripplagi ja
saalipõrand sai uuesti lihvitud ja lakitud. Sanitaarremonti vajavad veel ujulapoolne majaosa, direktori
kabinet ja teise korruse koridor.
Lasteaias on CD-, DVD- plaatide ja VHS- kassettide vaatamisvõimalus, muusikakeskus saalis, kaks
klaverit, mõlemas rühmas oma magnetoola. Lasteaias on kaks arvutit, printer ja internetiühendus.
Personal
Ametinimetus
Koormus
Haridus
Vanus
Ametijärk
Ped. kõrg
Direktor
Lasteaia õpetaja

1,0
4,0

Ped. kesk

40-49

50-59

4

2

x
2

x

60-….

Õpetaja
4
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Liikumistegevusi viivad läbi rühma õpetajad. Õppenõustamise spetsialistid (psühholoog ja logopeed )
teenindavad nii keskuses, kui ka kohtadel. Nõustamine kohtadel toimub vastavalt eelnevale kokkuleppele.
Teenindav personal
Tervishoiutöötaja 0,1
Lasteaia õpetaja-abi 2,0
Kokk 1,0
Majandustööline 1,0
Abipersonali koosseis vastab asutuse vajadustele.
Lasteaia lapsed
Lasteaias tegutseb 2011/2012 õppeaastal kaks liitrühma 36 lapsega (18 +18 last). Laste vanus on 2-7.a.
Lapsevanemaid nõustavad õpetajad. Lasteaia elu parendamiseks viiakse läbi küsitlusi vanemate seas,
kaasatakse neid laste tegemistesse.
Õppekasvatustöö
Õppekasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub riiklikust raamõppekavast. Lasteasutuse
pedagoogiline nõukogu kinnitab õppekava, mis koosneb õppeaasta tegevuskavast ja nädalakavadest.
Õppetöös arvestatakse laste individuaalseid iseärasusi ja erivajadusi, tegevusi viiakse läbi lõimitult.
Erivajadustega lastega tehakse täiendavat tööd. Iga õppeaasta lõpul teeb pedagoogiline nõukogu
kokkuvõtteid laste arengust ning koostab vastavalt tulemustele järgneva õppeaasta tegevuskava.
Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Vastavalt vajadustele teeb pedagoogiline
nõukogu ettepanekuid laste suunamiseks spetsialistide juurde (psühhiaater, psühholoog, nõustamiskomisjon, logopeed, erialaarstid, sotsiaaltöötaja, jms), suunates ja toetades seejuures lapsevanemat.
Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaia rühma lastevanemate koosolekud,
vajadusel vanemate üldkoosolekud ning lapse õpetaja ja lapsevanema vahelised vestlused tagasiside
andmiseks ja toetamiseks. Lasteaia meeskond võtab osa võrgustikutööst, lähtudes lapse ja tema
perekonna vajadustest. Lasteaed pakub lastele mitmekülgseid võimalusi huvitegevusteks: laulu- ja
tantsupeod ja motopäev kujundatakse traditsioonilisteks üritusteks.
Toitlustamine
Toit valmistatakse lastele vastavalt toiduseadusele, tarbijakaitseseadusele ning nende alusel vastu
võetud õigusaktidele. Eesmärk on võimaldada lastele tervislikku toitu töötlemata toiduainetest
nädalamenüü alusel. Toidukorrad jaotatakse kooskõlas päevakavaga:
- hommikusöök 8.45.
- lõunasöök 12.15.
- õhtusöök 16.00.
Toidukordade maksumus 7. jaanuarist 2008.a. on 0,26 € hommiku-, 0,57 € lõuna- ja 0,26 €; õhtusöögi
eest, kokku 1,09 € päevas.
2.1.2 Viisu Lasteaed

Töökeskkond
Viisu Lasteaed asub ühekorruselises hoones Viisu küla keskel. Looduslikult kaunis ja avar õueala
pakub võimalusi lastele õues liikumiseks, mängimiseks, sportimiseks, ürituste korraldamiseks. Välimänguvahendid on kaasaegsed. Igapäevaelu korraldamisel on head võimalused läheduses asuvas
Viisu pargis looduse tundmaõppimiseks ja mängimiseks.
Katuse, akende ja uste vahetus on oluliselt kaunimaks muutnud maja välisilme. Kivisöega kütmine
on asendatud loodussõbraliku vedelküttega, mille tulemusena on ruumid soojad. Lasteaia hoonesse
on paigaldatud ATS süsteem. Välisfassaad vajab soojustamist. Lasteaia siseruumid vajavad kapitaalremonti (põrandad soojustamist, tualettruumid ja küttesüsteem kaasajastamist). Lasteaias on kaks
klaverit, teler, arvuti ja internetiühendus.
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Pedagoogiline personal
Ametinimetus
Koormus

Direktor
Lasteaia õpetaja
Lasteaia
muusikaõpetaja

1,0
1,5
0,25

Haridus

Vanus

Ped. kõrg

Ped. kesk

1
1
1

1

40-49

50-59

Ametijärk
60-….

Õpetaja

1
2
1

2
1

Lasteaial puudub logopeed. Kasutatakse maakonna logopeedi teenust Paides.
Teenindav personal
Lasteaia õpetaja-abi 1,0
Kokk 0,8
Majahoidja 0,5
Abipersonali koosseis vastab asutuse vajadustele.
Lasteaia lapsed
Lasteaias tegutseb 2011/2012 õppeaastal 1 liitrühm
Laste vanus on vahemikus 2-7.a.
Prognoositavalt lasteaiateenust vajavate laste arv võib hakata kasvama, sest Viisu küla on elupaigaks
sobiv, turvaline, linnalähedane just noortele peredele.
Laste kooliks ettevalmistus paraneb, kuna lastega töötab logopeed ja kooliks ettevalmistus toimub
individuaalõppena. Lastel on võimalus osaleda huviringide töös.
Lapsevanemaid nõustavad: logopeed ja õpetajad. Lapsevanemaid kaasatakse laste tegemistesse. Lasteaiateenuse parandamiseks ja vajaduste selgitamiseks viiakse läbi regulaarseid küsitlusi.
Õppekasvatustöö
Õppekasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub riiklikust raamõppekavast. Õppekava
koosneb õppeaasta tegevuskavast ja nädalakavadest. Õppetöös arvestatakse laste individuaalseid iseärasusi. Individuaalne töö erivajadustega lastega. Õppeaasta lõpul teeb pedagoogiline nõukogu kokkuvõtteid laste arengust ning koostab järgneva õppeaasta tegevuskava. Vastavalt vajadustele teeb
pedagoogiline nõukogu ettepanekuid laste suunamiseks spetsialistide juurde (logopeed, psühholoog
jne.). Lasteaia meeskond võtab osa võrgustikutööst, lähtudes lapse ja tema perekonna vajadustest.

2.2 Põhiharidus
2.2.1 Roosna-Alliku Põhikool
Koolipiirkond
Kooli teeninduspiirkonnaks on Roosna-Alliku valla haldusterritoorium: Allikjärve, Esna, Kaaruka,
Kihme, Kirissaare, Kodasema, Koordi, Oeti, Tännapere, Valasti, Vedruka, Viisu küla ja RoosnaAlliku alevik.
Õpilaste haaratus piirkonniti /seisuga 10.09.2011/
Roosna-Alliku alevik
50
Kodasema
1
Allikjärve
3
Viisu
16
Aravete
3
Kihme
1
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Karinu
Vodja
Koordi

1
2
1

Kõige enam on lapsi Roosna-Alliku alevikust ja Viisu külast. Kolm õpilast õpib meie koolis Ambla
vallast ja üks õpilane Järva-Jaani vallast. Kool peab arvestust koolikohustuse täitmise kohta vastavalt
valitsuse poolt kehtestatud korrale. Õpilaste puudumiste kohta peetakse eraldi arvestust eKooli
töökeskkonnas. Roosna-Alliku Põhikooli kodukorras on fikseeritud õpilaste õigused, kohustused ja
mõjutamisvahendid.
Õpilased
Koolis õpib 2011. a septembrikuu seisuga 78 õpilast. Roosna-Alliku Põhikoolis on 9 klassikomplekti.
Keskmine õpilaste arv klassis 9. Viimasel kolmel aastal on õpilaste arv püsinud suhteliselt stabiilne.
Kooli õpilaste koguarvu vähenemine on tingitud sündivuse vähenemisest 1990-ndate aastate keskel
ning perede lahkumisest vallast. Esimesse klassi tulijate arv on viimastel aastatel püsinud stabiilne /8
õpilast/.
Õpilaste arv õppeaastani 2014/15
Õppeaasta
Õpilaste arv 1. klassis
Õpilaste arv kokku
2010/11
11
85
2011/12
9
83
2012/13
8
81
2013/14
5
85
2014/15
6
97
Kool on jätkusuutlik. Seda soodustavad kooli asukoht, head õpilaste arendamise võimalused, paranenud sportimise välitingimused ja vaba aja sisustamise võimalused.
Personal
Koolis 19 põhikohaga töötajat, neist pedagoogilist personali 15 /õpetajaid 13 ja pedagoogilisi töötajaid
2 - ringi- ja huvijuht, teabetoa juhataja/.
Pedagoogiline personal
Koolis töötab 13 pedagoogi, neist kõrgharidusega
12
kesk-eriharidusega 1
Koolis töötab kvalifikatsioonile vastav pedagoogiline personal, kes suudab luua õpilaste arenguks
soodsad tingimused, kasutab aktiivselt täienduskoolituse võimalusi. Õpetajaskond on püsiv. Õpetajate
keskmine vanus on 42 aastat.
KOV – i palgal olev personal
Teabetoa juhataja
Ringi- ja huvijuht
Majandusjuhataja
Koristaja
Ahjukütja – koristaja
Administraator

1,0 ametikohta
1,0 ametikohta
0,5 ametikohta
2,0 ametikohta
0,5 ametikohta
1,0 ametikohta

Pedagoogide ja teenindava personaliga on sõlmitud töölepingud. Kaadri õigused, kohustused ja töökaitse on määratletud vastavate seadusaktidega.
Õpikeskkonna parendamine
Kooli õppe- ja üldotstarbelised ruumid, territoorium vastavad PGS tervisekaitse nõuetele, on tagatud
soodsad töötingimused ja turvalisus.
Õppe- ja kasvatustegevuseks kasutatakse 1786. aastal valminud mõisahoonet, mis on varaklassitsistliku arhitektuuristiili paremaid esindajaid Eestimaal. Mõisahoone on muinsuskaitse all,
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mistõttu on vajanud hoolikat restaureerimist. Restaureeritud on 1/3 siseruumidest. Õppetööks kasutuselolevates ruumides /õppeköök, tütarlaste käsitöö ruum, kunsti- ja inglise keele klass/ on teostatud
remonttöid ning õppeklassis on välja vahetatud mööbel. Sammassaal, trepikoda, Sinine jalutussaal,
Roosa saal ja Sinine salong on renoveeritud. Korras on tõsteruumi juurde kuuluvad riietusruumid.
1969. aastal valmis õppekorpus, mis renoveeriti 2007. a. Õppekorpuses asub praegu 8 klassiruumi,
meditsiini töötaja kabinet, majandusjuhataja kabinet, tualettruumid. 7 ainekabinetti on remonditud ja
koolimööbel uuendatud.
2010. aastal valmis tehisjärve õppeklass välitundide läbiviimiseks.
Poiste tööõpetuse tundide läbiviimiseks on kasutusel neli ruumi valitsejamajas. Ruumid on rahuldava
sisseseadega, masinad ja tööriistad komplekteeritud vastavalt võimalustele ainekava täitmiseks. Hoone
on saanud uue katuse.
Kehalise kasvatuse ainekava täitmiseks kasutatakse kohaliku rahvamaja sporditegevuseks kohandatud
saali. Välitundide läbiviimiseks on minispordiväljak /jalg-, võrk-, korvpalli ja tennise mängimiseks/,
liivavõrkpalliväljak, 60m jooksurada ning kaugushüppepaik, 240 m ringrada ja jalgpalliväljak.
Lisavõimalusena on kasutusel mõisahoones tõsteruum. 2. klassi ujumise algõpetuse läbiviimiseks
kasutatakse Paide Tervisekeskuse ujulat.
Töökeskkond, turvalisus
Õpilaste ja töötajate töökohtades on tagatud ohutu töökeskkond. Koolimajas on avariiväljapääsud ja valgustus, tulekustutid, hoiatussignalisatsioon, kuid puuduvad tuletõkkeuksed. Kõik töötajad ja
õpilased on instrueeritud tööülesannete täitmise ohutustehnikast, samuti turvalisusest õppekäikudel,
ekskursioonidel, spordi- jt üritustel. Igal aastal viiakse läbi praktiline evakuatsiooniõppus.
Õpperuumide ruutmeetreid õpilase kohta on vastavalt kolme aasta võrdluses 5,6 m2, 5,9 m2 ja 6,7 m2,
seega kasvav trend. Suuremat klassiruumi vajab arvutiklass.
Kooliraamatukogu /teabetuba/
Koolis on õppeasutuse eripärale vastav raamatukogu-teabetuba. Põhikogu ja õpikukogu dokumentatsioon on olemas. Olemas on riiklikule õppekavale vastavad õpikud ja töövihikud - kirjastustega
lepingud sõlmitud. Lai valik õppekirjandust: õppekirjanduse ühikute arv on kolme aasta lõikes kasvav.
Õppekirjanduse valik teabetoas toetab õppetegevust /suurem rõhk on pandud teatmeteoste ja
õppeotstarbelise kirjanduse soetamisele, sest vallas on raamatukogu, kus võimalik laenutada
ilukirjandust/. Koolil on videofilmide, CD- ja DVD-de ning mitmete arvutiprogrammide kogu
õppetegevuse mitmekesistamiseks. Raamatukogu kasutavad õpilased ja õpetajad 100 %.
IT-vahendid ja õpitarkvara
Kool on varustatud Interneti püsiühendusega. Töötab WIFI võrk. Kaasajale vastav arvutiklass 10
õpilase töökohaga, igas klassiruumis on arvuti. IKT vahenditest on loodusainete klassis puutetahvel ja
klassides on võimalik kasutada videoprojektorit. Füüsika-keemia klassis on videofilmide ja DVD-de
vaatamise võimalus. Igal õpetajal on arvuti. Õpilasi arvuti kohta 8 : 1. IT vahendeid kasutatakse koolis
aktiivselt, arvutiõpetus I – III klassini ringitunnina, alates IV klassist kuni IX klassini 1 tund nädalas
ainetunnina. Tavapäraseks on muutunud ainetundide toimumine arvutiklassis ja sülearvutite
kasutamine klassiruumis. Hõivatust ainetunniti ei ole dokumenteeritud, sest see on muutunud
õppeprotsessi loomulikuks osaks.
Koolihoone renoveerimisevajadus
Mõisahoone on muinsuskaitse all ning vajab hoolikat restaureerimist. Restaureerimata on 2/3
siseruumidest, eriti tähtis on õppeotstarbeliste ruumide /muusika-vene keele klass ja teabetuba/
valgustuse väljavahetamine. Saalid, aknad ja osaliselt fassaad ning korstnad vajavad juba uuesti
remonti. 2011. aastal toimub kogu mõisahoone projektdokumentatsiooni uuendamine ja puuduvate
tehniliste osade projektide tellimine, mis on aluseks mõisa peahoone lõplikule rekonstrueerimisele.
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Õppekorpuses tuleb jätkata remonti ja uuendada koolimööbel keemia-füüsika klassis. Projektijärgselt
paigaldada kooliraadiosüsteem, renoveerida keskküttesüsteem, teostada remont tualettruumides,
vahetada välja garderoobimööbel.
Sportimisvõimaluste parendamiseks peab ideaalvariandina olema eraldi võimla. Täiendamist vajab
spordiinventar /akrobaatikarada, võimlemispingid, jõumasinad ja kõrgushüppepaik/.
60 m jooksurada, kaugushüppepaik, 240 m ringrada ja jalgpalliväljak vajavad renoveerimist.
Mõisaaegne meierei on kooli kasutuses traktorikuurina. Vajalik leida lisavõimalusi hoone kasutuseks.
Meierei kasutuselevõtmiseks on üheks parimaks võimaluseks rajada majja Roosna-Alliku huvikoda,
kus leiavad rakendust kõik vanusegrupid. Päeval võib hoone olla kasutuses sotsiaalsete erivajadustega
inimestele ja eakatele ning õhtusel ajal noortele (näiteks: noortekoda; sotsiaal- ja nõustamiskoda ning
õpikoda, jne). Kõik kokku moodustab Roosna-Alliku huvikoja.
Valitsejamaja on saanud uue katuse, kuid vajab edaspidi restaureerimistööde jätkamist. Poiste
tööõpetuseklassis puudub õpilastel käte pesemise ja tualeti kasutamise võimalus. Kaasajastamist
vajavad masinad ja tööriistad. Poolele majale puudub rakendus.
Mõisapark vajab jätkuvat hoolt, tuleb paigaldada valgustus, välja vahetada keldrikatus.
Töökorraldus
Roosna-Alliku Põhikooli töö on korraldatud vastavalt kooli põhimäärusele, Eesti Vabariigi seadustele
ja teistele üldhariduskoolidele suunatud õigusaktidele ning Roosna-Alliku Vallavalitsuse õigusaktidele.
Kooli õppekorralduse aluseks on põhikooli ja gümnaasiumi riiklikul õppekaval põhinev kooli
õppekava. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas
kehtestatud nõuetele. 1. - 4. klassides põhineb õpetus üldõpetusel ja 5. - 9. klassides aineõpetusel.
Võõrkeeltest õpetatakse koolis A- keelena inglise ja B- keelena vene keelt. Valikaineteks on
arvutiõpetus alates 4. klassist. Alates 2011. aastast alustati majandusõpetuse õpetamisega.
Aineõpetust toetab ringitöö. Koor ja arvutiring 1.- 3. klassi õpilastele, kitarriõpetus 6.- 9. klassile,
klaveri algõpetus, moderntants, kunstiring ja liikluskasvatusealane tegevus. Sportlikku tegevust
pakuvad pallimängud, kergejõustik ja tõstmine. Erilise tähelepanu all on paikkonna- ja kultuuriloo
õpetus ning keskkonna- ja töökasvatus. Heal tasemel on liikluskasvatusealane tegevus.
Õppekavadest on rakendatud individuaalset ja lihtsustatud õppekava ning õpiabi. Tagatud on
logopeedilist abi vajavate õpilaste väljaselgitamine. Logopeedi vajavad õpilased saavad abi Paides
Kesk-Eesti Noortekeskuse juures töötavalt logopeedilt. 1 kord kuus toimub koolis psühholoogiline
nõustamine, vajadusel suunatakse õpilased edasi uuringutele - konsultatsioonidele.
Aineõpetust toetab uurimis- ja projektitöö. Õuesõpet toetavad mõisapark, Kaltenbrunni allikate
matkarada ja tehisjärve õppeklass.
Roosna-Alliku Põhikool on tervist edendav kool.

2.2.2 Väljaspool Roosna-Alliku valda õppivad põhikooli õpilased 2011/2012 õ-a
Kool
Paide Ühisgümnaasium
Paide Gümnaasium
Kanepi Gümnaasium
Jõelähtme Gümnaasium
Tallinna Heleni Kool
Pelgulinna Gümnaasium
Tallinna Tehnikagümnaasium

Õpilaste arv
3
1
2
1
1
2
1
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Rocca al Mare Kooli Vodja Kool
Tartu Hiie Kool
Laulasmaa Kool
Kostivere Kool
Klooga Algkool

6
1
1
1
1

2.3. Keskharidus
Roosna-Alliku valla õpilased jätkavad tavapäraselt haridusteed keskhariduse omandamiseks alljärgnevates Järvamaa koolides:
• Aravete Keskkoolis
• Paide Ühisgümnaasiumis
• Paide Gümnaasiumis
• Järva-Jaani Keskkoolis

Tabel 7. Gümnaasiumiharidust omandavate õpilaste arv.
Aasta
Õpilaste arv

2005
20

2006
15

2007
13

2008
9

2009
8

2010
11

Tabel 8. 10.-12. klassis õppivad Roosna-Alliku valla õpilased koolide kaupa 2011/2012 õ-a:
Kool
Õpilaste arv
Paide Ühisgümnaasium
7
Paide Gümnaasium
5
Aravete Keskkool
0
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
1
Paide Täiskasvanute Gümnaasium
7
Järva-Jaani Täiskasvanute Gümnaasiumi
2
EBS Gümnaasium
1
Tallinna Arte Gümnaasium
1
Audentese Spordigümnaasium
1
Kuna vallas puudub võimalus keskhariduse omandamiseks, siis toetab vald õppijaid tasuta transpordiga ja maksab õpilaste kohamaksud.

2.4 Huviharidus
Traditsioonilist huviharidust Roosna-Alliku vallas ei osutata, kuid valdkonna arendamisele pööratakse
suuremat tähelepanu just suunavast aspektist lähtuvalt.
Laste huvitegevust suunavateks ja toetavateks institutsioonideks valla piirkonnas on Roosna-Alliku
Põhikool, MTÜ Roosna-Alliku Spordiklubi, Roosna-Alliku ja Viisu Rahvamajad, Roosna-Alliku
Vallaraamatukogu, Viisu Raamatukogu ning MTÜ Järvamaa Ratsaspordi Klubi (Koordi mõisas);
MTÜ Roosna-Alliku Motoklubi.
Muu huvihariduse arendamise ja koordineerimisega tegeleb vallavalitsuse koosseisu kuuluv abivallavanem koostöös spordi- ja noorsootööspetsialisti, rahvamajade juhatajate, raamatukogude juhatajate
ning põhikooli direktoriga.
Samuti on järgnevateks aastateks suurem ning vastutusrikkam roll noorte huvitegevuse suunamisel ja
pakkumisel kohalikel MTÜ-del ja külaseltsidel. MTÜ-de ja külaseltside roll on kasvanud just seetõttu, et neile laienenud programmid võimaldavad taotleda rahalisi vahendeid nii tegevusteks kui ka
investeeringuteks. Samuti on eesmärk teha huvitegevust noortele kättesaadavamaks ning nende
huvidega seonduvamaks. Küla- ja kodanikeühenduste tasandil on võimalik täpsemalt selgitada noorte
vajadusi ning võimalusi.
Roosna-Alliku valla eelarvest toetatakse õpilasi, kes omandavad lisaharidust huvikoolides. Selleks on
välja töötatud huvikoolides õppivate õpilaste toetusskeem.
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Samuti toetab kaasfinantseerijana vald MTÜ-de ja külaseltside taotlusprojekte noorte huvitegevuse
suunamiseks ja investeeringuteks.
Tabel 9. Huvikoolides õppivad Roosna-Alliku valla õpilased 2011/2012 õ.a.:
Kool
Paide Huvikeskus
MTÜ Järvamaa Ratsaspordi Klubi
Paide Sport MTÜ
Karateklubi „Täht“
Jalgpallikool
Tamsalu saalihokiklubi „EBE“

2.5. Täiskasvanute haridus
Paide Täiskasvanute Keskkoolis õpib 2011/2012 õppeaastal 7; Järva-Jaani Täiskasvanute Gümnaasiumis 2 ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis 1 õpilane.
Täiskasvanute täiendõpet vallas plaanipäraselt ei korraldata, kuid selleks loovad võimalusi MTÜ-d ja
külaseltsid. Lisaressurss koolituste korraldamiseks ja tegevusteks planeeritakse taotleda peamiselt
erinevatest programmidest. Vaba- ja täiskasvanuhariduse pakkumisega tegelevad lähikonnas
erakoolid, mittetulundusühingud, sihtasutused, füüsilistest isikutest ettevõtjad.

3. ETTEVÕTLUS
Ettevõtlus jaotub geograafiliselt samamoodi nagu rahvastikki ehk suuremates külades on ka rohkem
ettevõtjaid.
Roosna-Alliku alevikus asuvad erinevad avalikud ja erateenused, kus on ka tööstuse arendamiseks
suurimad arengueeldused. Perspektiivsed suunad on jätkuvalt autoremont, põllumajandus, aga
tulevikus kindlasti ka turism.
Roosna-Allikule on reserveeritud perspektiivsed elamu-, äri- ja tootmismaad. Turism põhineb praegu
suurel määral MTÜ Roosna-Alliku Mõisal, ettevõtlusharuna see piirkonnas veel praktiliselt ei toimi.
Lisaks Roosna-Alliku mõisale annab turismiga siduda Pärnu jõe alguse allikate ala ning teisi loodusja kultuuriressursse.
Majanduslikud olud on viimastel aastatel oluliselt paranenud. Muud majapidamised otsest
majandustegevust ei edenda, kuid isiklikuks tarbeks kasvatatakse aed- ja puuvilju.
Põhiosa elanikkonnast käib tööl väljaspool valda ja piirkonda. Enimlevinud töökohad paiknevad Paide
linnas või ka alljärgnevalt esitatud ettevõtetes. Allikjärve külas paiknev OÜ Rebruk Farm on
traditsioonilist ettevõtlusharu - karjakasvatust viljelev ettevõte. Ettevõtlusaktiivsust võib lugeda Eesti
keskmisega võrreldes keskmiseks.
Elanikkonna haridustase on hea.
Roosna-Alliku vallas paiknevad suuremad ettevõtted:
STIK AS
Sõiduautode tehnohooldus ja remont, varuosade müük.
Roosna-Alliku alevik Järvamaa
telefon 38 95 557
www.stik.ee
STIK-ELEKTER AS
Elektrimontaazi-ja installatsioonitööd. Elektrijuhtmete-ja seadmete paigaldus.
Roosna-Alliku alevik Järvamaa
telefon 38 95 451
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NÕLVAK & KO AS
Sõiduautode tehnohooldus ja remont, varuosade müük.
Kooli 4 Roosna-Alliku alevik Järvamaa
telefon 38 38 920
www.pakiauto.ee
VESI & ÕHK AS
Hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
Roosna-Alliku alevik Järvamaa
telefon 38 95 595
www.hot.ee/vesiohk
R.A. METALLITÖÖD OÜ
Metallitööd.
Roosna-Alliku alevik Järvamaa
telefon 38 95 530
www.rametall.ee
OÜ REBRUK FARM
Piimakarjakasvatus (Roosna-Alliku piimafarm).
Reopalu Väätsa vald
telefon 38 51 529
VEOKI PEALISEHITUSE OÜ
Veokite pealisehituse valmistamine, remonditeenused, veokite ümberehitus
ja veokite erivarustuse müük.
Metsa tee 1 Roosna-Alliku alevik Järvamaa
telefon 38 95 507
www.vpe.ee
AS FORKALA
Kalakasvatus
Roosna-Alliku alevik Järvamaa
telefon 38 95 302
TÜ TALUKARTUL
Kartuli ja köögivilja pakendamine, hulgimüük; seemnekartuli müük
Roosna-Alliku alevik Järvamaa
telefon 38 95 424
KÄIGUKASTID OÜ
Käigukastide remont
Kodasema küla Roosna-Alliku vald Järvamaa
telefon 5056377
JÄRVAMAA RATSASPORDI KLUBI OÜ
Ratsasport
Kirisaare küla Roosna-Alliku vald Järvamaa
telefon 51 58 284
www.koorditallid.ee
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MAASTURID OÜ
Maasturite remont ja hooldus
Allikjärve küla Roosna-Alliku vald Järvamaa
telefon 38 20 123
www.maasturid.ee
E-MESILANE OÜ
Mesindus, mee ja vaha tootmine
Viisu küla Roosna-Alliku vald Järvamaa
telefon 38 69 805
NIINE TKV OÜ
Töökeskkonnaalane nõustamine; töökaitsevahendite müük
Kooli 2 Roosna-Alliku alevik
telefon 38 95 494
Roosna-Alliku valla ettevõtted tegevusalade kaupa:
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Töötlev tööstus
Ehitus
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
Veondus ja laondus
Info ja side
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Haldus- ja abitegevused
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Muud teenindavad tegevused
Tegevusalad (EMTAK) KOKKU
(allikas: Statistikaamet)

Tegevusalad (EMTAK)
30
7
12
13
4
2
5
2
2
1
3
81

4. SOTSIAALNE SIDUSUS JA - KAITSE
4.1 Tööturu situatsioon
Antud alapeatükis kirjeldatakse valla elanike situatsiooni tööturul, nende majanduslikku toimetulekut
ja kaasatust kogukonna ellu.
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Maksumaksjad
Tabel: 10 Maksumaksjate keskmine arv vallas
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2008. aasta oli Järvamaa tööturul pöördeline. 2007. aastal stabiilselt kulgenud tööjõuliikumine
muutus 2008. aasta suvekuudest alates tööpuuduseks. Kõige väiksema registreeritud töötusega kuu oli
juuni, millest alates algas töötuse järjekindel kasv, mis aasta lõpuks kahekordistas töötute arvu. Üldine
majanduslangus hakkas vaikselt, kuid visalt ka Järvamaal oma negatiivset poolt näitama. Ettevõtetes
hakati töötajaid koondama, kuigi registreeruvate tööotsijate hulgas oli veel suurem osa omal soovil
ametikohast loobujaid. Aasta lõpuks jõudis koondamise tõttu tööta jäänute hulk juba 252 inimeseni.
Keskmine maksumaksjate arv Roosna-Alliku vallas oli 2008 a. 703 inimest. 2009.a vähenes
maksumaksjaid 612 inimeseni, mis moodustas 49% elanikkonnast. 2010. aastal oli neid 623, mis
moodustas 51% elanikkonnast (MTA). Viimaste aastate andmete põhjal on näha, et elanike arv vallas
väheneb ja vananeb. Sellega seoses väheneb ka maksumaksjate arv, mis toob kaasa surve suurenemise
maksumaksjatele sotsiaalsfääri ülalhoidmiseks.
Tabel 11. Keskmine brutopalk aastas (Statistikaamet)
2006
2007
2008
7 791
9 591
10 912
Roosna-Alliku vald
7 318
8 774
10 408
Järvamaa
9 407
11 336
12 912
Eesti

2009
7254
7561
9498

2010
6 801
8 790
9 862

Valla elanike keskmine brutopalk on olnud 2011 suvekuudel madalaim Järva maakonna brutopalgast.
Paljud valla elanikud käivad tööl kaugemal (Paides, Tallinnas, jm) ja päris arvestatav hulk neist ka
välismaal.
Roosna-Alliku vallas tegutsevad peamiselt väikeettevõtted - kuni 10 töötajaga üksused. 10-49
töötajaga ettevõtted oli 2008.a. 14 ning suuremaid kui 50 töötajaga üksusi vallas ei ole.
Ettevõtlusaktiivsuse poolest on vald Eesti keskmisel tasemel.
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Tabel
2010)

12.

Töötuse

määr

(2006-

12,0%
10,0%

Töötuse määr

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2006

2007

2008

2009

2010

Roosna-Alliku

1,5%

2,0%

2,3%

2,2%

2,1%

EESTI

9,9%

8,1%

6,0%

4,8%

5,6%

Allikas: Töötukassa
Tabel 13: Töötud (2006-2010)
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Keskmine töötuse määr2 vallas oli 2004. aastast kuni 2008. aastani stabiilne. Võrreldes Eesti
keskmisega 2008. aastal, mis oli 5,6%, siis oli Roosna-Alliku vallas töötuse määr üle kahe korra
väiksem. Alates 2009.a. on see kahjuks tõusnud. 2010.a. I kvartalis oli töötuse määr tõusnud 7,6 %-ni
(Töötukassa andmed).
4.2 Toimetulek
Ravikindlustusega hõlmatud inimeste arvu kohta valdade lõikes statistilised andmed puuduvad.
Perearstide andmetel on kindlustamata inimeste arv nende nimistus olevatest inimestest tegelikult
veelgi suurem, umbes 10%. Kindlustamata inimeste arv on üllatav, kuna kõik Töötukassas töötuna või
tööotsijana arvel olevad inimesed saavad tervisekindlustuse.
2008. aastal oli hinnanguliselt ravikindlustusega katmata elanike osakaal maakonna elanikkonnast 5
%.
Riiklikku statistikat töövõimeliste puudega inimeste kohta kohalike omavalitsuste lõikes ei peeta.
Seega tugineme valla eelmise aasta andmetele, mis on saadud x-tee portaali kaudu
Sotsiaalkindlustusametist. Tabelis 14 on ära toodud Roosna-Alliku valla andmete võrdlus Eesti
vastavate andmetega. Nagu selgub, on Roosna-Alliku vallas töövõimetuspensionäre pea protsendi
võrra rohkem kui Eestis keskmiselt ning ligi 3% rohkem tööealisest Eesti rahvastikust. Pea pooltel
töövõimetuspensionäridest on tuvastatud ka puude raskusaste.
2

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr — töötute osatähtsus tööjõus
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Tabel 14. Töövõimetuspensioni saajad 2010. aastal (X-tee)
Arv
% rahvastikust
% tööealistest
Roosna-Alliku vald
80
6,3
10,4
Eesti
70 024
5,2
7,7
Allikas: X-tee
Samal ajal on vallas 72 puudega inimest, mis moodustab 5,6% kogu valla elanikkonnast. Puudega
inimestest on vanaduspensionäre 29, tööealisi 37 ja lapsi 6. Tööealistest puudega inimestest töötab 5.
Vald väljastab liikumispuudega inimestele parkimiskaarte (kehtivaid 18) ja puudega inimestele
abivahendi kaarte, mille alusel saavad puudega inimesed osta soodustingimustel abivahendeid.
Vallavalitsus maksab vähekindlustatud puudega inimestele või peredele toimetulekut soodustavaid
toetusi, võimaldab transpordi- ja pesupesemiseteenust. Hooldajad on määratud puudega inimesele ja
neile makstakse hooldajatoetust. Puudega inimestest viibivad 6 hooldekoduteenusel ja üks toetatud
elamise teenusel. Eestkoste on seatud 2-le puudega eakale inimesele (Roosna-Alliku VV).
Sotsiaaltoetused
Vallas on ka palju pensionäre sh töövõimetuspensionäre, kelle pension katab nende esmavajadused ja
seetõttu on toimetulekutoetust võimalik taotleda neil inimestel, kellel puuduvad igasugused
sissetulekud. Enamasti on need üksi elavad töötud või mõlema vanemaga töötud perekonnad.
Vallavalitsus on aastaid pakkunud töötutele võimalust teha üldkasulikku tööd isiklikule toimetulekule
suunatud rehabilitatsiooniprogrammi raames või projektide alusel. Majandusbuumi ajal oli vallas
töötuid väga vähe ja seepärast langes ka toimetulekutoetuse saajate arv. Töötute arv on hakanud jälle
kasvama 2009. aastal (vt tabel 13) ja sellega seoses kasvab 2010. aastal tõenäoliselt ka toimetulekutoetuse saajate hulk.
Tabel 15. Toimetulekutoetuse maksmine elaniku kohta võrdluses Eesti keskmisega
400
350

Krooni elaniku kohta
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0
Roosna-Alliku
EESTI

2006
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2009

268

315

324

359

2010
206

174 kr

187 kr

143 kr

102 kr

90 kr

Allikas: Statistikaamet
Toimetulekutoetuse maksmise piirmäär on tegelikuks toimetulekuks väga madal (2010.a. 1 000 krooni
1 inimese kohta ja iga järgmise pereliikmele 800 krooni. Alates 2011.a. 76,70 eurot esimene leibkonna
liige ja alates järgmisest leibkonnaliikmest 61,36 eurot), mistõttu vald maksab oma elanikele mitmeid
lisatoetusi.
Roosna-Alliku vald maksab vallaeelarvest sotsiaaltoetusi „Sotsiaaltoetuste maksmise ja materiaalse
abi osutamise tingimused ja korra“ alusel. Toetused jagunevad järgmiselt: toetused vähekindlustatud
peredele ja sündmuste puhul makstavad toetused. Esimesel juhul võetakse toetuse määramisel aluseks
vallas kehtestatud vähekindlustatud pere sissetuleku piir, milleks on neto alampalk ning analüüsitakse
pere või isiku toimetulekuvõimet. Sellisteks toetusteks on:
1) täiendav sotsiaaltoetus vallaeelarve vahenditest;
2) huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetus;
3) vältimatu sotsiaalabi toetus.
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Vallas praktiseeritakse ka materiaalse abi osutamist, mida eelistatakse anda isikutele, kel on probleeme
toetuse sihipärase kasutamisega. Materiaalse abi osutamiseks määratakse isikule vajadusi arvestav
toetus, mille eest ostetakse vajalikud toiduained, või kaubad ja teenused. Materiaalse abi osutamine
kindlustab isikule tema vajadusi arvestava abi ja toetuse sihipärase kasutamise.
Teatud sündmuste puhul makstavateks toetusteks, kus pere sissetulekut ei arvestata, on: sünnitoetus
(128 eurot), koolitoetus I klassi astujale (64 eurot), matusetoetus (32 eurot).
Sotsiaalteenused
- Iseseisvale toimetulekule suunatud rehabilitatsiooni programm. Programmi eesmärk on aktiviseerida
töötuid ja tööturult tõrjutuid sinna tagasi pöörduma ning hoolitseda, et pikaajalised töötud ei jääks
ühiskonnaelust kõrvale.
- Sotsiaalsetesse riskigruppidesse kuuluvate isikute transporditeenus.
- Sotsiaaleluruumide üürile andmine.
- Sotsiaalsetesse riskigruppidesse kuuluvate isikute pesupesemisteenus.
- Koduhooldusteenus.
- Puuetega inimestele antakse välja parkimiskaarte ning perearsti tõendite alusel isikliku abivahendi
kaarte abivahendite soodustingimustel soetamiseks.
- Osutatakse sotsiaalnõustamise teenust, et abistada isikuid ja perekondi parema toimetuleku suunas.
Isikutele ja perekondadele antakse teavet tema sotsiaalsetest õigustest ja abistamine konkreetsete
probleemide lahendamisel.
Tabel 16. Valla sotsiaaltoetuste maksmine toetuse saaja kohta
Krooni toetuse saaja kohta
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Allikas: Roosna-Alliku VV
Sotsiaalteenuste tarbijaid on vallas üsna palju, sest puuetega inimeste ja eakate osakaal elanikkonnast
on suur. Hooldekoduteenust ostetakse erinevatelt hooldekodudelt, kus parajasti kohti on. 2010.a viibib
valla osaliselt rahastatavatel teenustel SA Koeru Hooldekeskuses 5 inimest, Ahula Sotsiaalses Varjupaigas 2 inimest, ja Aravete Hooldekeskuses 1 inimene. Kokku viibib hooldekoduteenustel 8 eakat
inimest. See teenuseliik on vallale kõige kulukam. Aastas kulub sellele keskmiselt 500 000 krooni.
Kuna valla rahvastik pidevalt vananeb, võib tulevikuks prognoosida antud kulude kasvu. Peale väga
eakate inimeste on potentsiaalseteks valla poolt toetatava hooldekoduteenuse tarbijateks ka alkoholiprobleemidega üksikud mehed ja naised, kes ise enam enda eluga hakkama ei saa. (Roosna-Alliku
VV).
Sotsiaalkortereid on vallal 5, millest 3 korterit on antud abivajajatele kasutamiseks tubade kaupa
järgmiselt:
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Tabel 17. Sotsiaalkorterid (seisuga 2014)

Roosna - Alliku

Korter
NOORUSE 8-1

RISTIKU 2-14

Viisu

ÕNNE 1-16

köök +vannituba+esik

2

köök 9,1m

köök 12,2m2

2

vannituba 2,0m

vannituba 2,7m2

nr

m2

tuba 1

12,0

tuba 2

16,4

tuba 1

19,1

tuba 2

9,5

tuba

11,2

3

tuba 1

12,2

tuba 2

21

tuba 3

10,3

tuba 4

12,0

ÕNNE 2-18 (korter, milles elab erivajadustega
perekond)
80,5 üldpind
NOORUSE 5-9 Roosna-Alliku alevik (korteris elab 1
erivajadustega inimene)
28,9 üldpind
Sotsiaal- ja tervishoiuteenused ja nende kättesaadavus.
Roosna-Alliku alevikus asub 2002. aasta sügisest osadest vanadest lasteaia ruumidest välja ehitatud
perearstikeskus (Nooruse 3). Perearstikeskus vastab nõuetele. Vallas töötab üks perearst. Perearsti
nimistu on vähearvuline, mistõttu on perearsti praksise haigekassa poolne alarahastamine.
Eriarstiabi on kättesaadav 18 km kaugusel asuvas AS Järvamaa Haiglas või hooldushaigla teenus SA
Koeru Hooldekeskuses ning lähemalasuvates era hooldekodudes, (näit. Pandivere Pansion).
JÄRELDUSED:
Roosna-Alliku valla demograafilist seisu iseloomustab sündivuse languse tendents, suhteliselt kõrge
laste ja vanurite osakaal vallarahvastikus ning madal tööjõu taastootmise tase. Noorte lahkumise tõttu
koduvallast on toimunud elanike vananemine ja inimeste arvu vähenemine.
Seetõttu on vajalik asetada rõhuasetus sotsiaalhoolekande valdkonnas laste ja perede toimetuleku
suurendamisele, mis loob turvatunnet sotsiaalsete riskide ärahoidmiseks ja leevendamiseks.
Teiseks suundumuseks on suurenev vajadus hoolekandeteenuste (koduhooldusteenused, päevakeskus,
hooldekoduteenus ja tugiisikuteenus) järgi. Seoses sellega on oluline arendada hoolekandeteenuseid,
mis baseeruvad eakate ja puudega inimestele loodud eluasemeteenustes, koduhooldusteenustes,
pansionaadis ja päevakeskuses.
4.3 Avalik kord ja turvalisus
Roosna-Alliku valda teenindavad põhiliselt Järva-Jaani konstaablijaoskonna politseiametnikud.
Järva-Jaani konstaablijaoskonnas on kolm piirkonda: Albu-Ambla, Järva-Jaani-Roosna-Alliku ja
Kareda- Koeru- Koigi.
Roosna-Alliku valla valla õigusrikkumiste statistika (allikas: Politsei- ja piirivalveamet)
Tabel 18. Roosna-Alliku vallas registreeritud/avastatud kuriteod 2009-2010
Registreeritud
Avastatud
2009
12
8
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2010

13

7

2009
varavastased kuriteod - 8
isikuvastased kuriteod - 2
liiklusnõuete rikkumisega seotud kuriteod - 2
2010
varavastased kuriteod - 9
isikuvastased kuriteod - 2
liiklusnõuete rikkumisega seotud kuriteod - 2
Tabel 19. Avastatud väärteod ja väärtegude liigilisus 2009-2010

2009
2010

Alkoholiseadus

Karistusseadustik

KOKS

13
5

13
2

2
2

Liikluskindlustuse
seadus
9
4

Liiklusseadus

Teeseadus

Tubakaseadus

266
158

5
6

7
0

Kokku
315
177

Väärtegude avastamine on 2009. ja 2010. aastatel vähenenud ennekõike politsei töökorralduse
muutusest tingitud ametnike vähenemise ja varasemate perioodide politseitöö mõjususe tõttu. RoosnaAlliku valla eripäraks on territooriumi hajaasustus, varavastaste kuritegude (näit vargused üksikus
kohas asuvatest suvilatest) avastamise raskendatus, mis on tingitud võimalike tunnistajate olemasolu
puudumisest ning territooriumi eripärast. Levinuimaks kuriteoliigiks Roosna-Alliku vallas on
vargused ja mootorsõiduki joobes juhtimine. Sagedasemaks väärteoks on liiklusrikkumised ja
alkoholi-seaduse rikkumised.
Vallaeelarvest on toetatud abipolitseinike tegevust.
Roosna-Alliku vallas on moodustatud 2011.a. lõpu seisuga kaks naabrivalve piirkonda.

5. KULTUUR ja KÜLALIIKUMINE
Roosna-Alliku vallas töötab kaks rahvamaja. Roosna- Alliku Rahvamaja valmis 1974. aasta. Viisu
Rahvamaja avati renoveeritult 2009. aastal. Rahvamajad pakuvad vabaaja veetmise võimalusi
erivanuses ja huvidega valla elanikele ning külastajatele. Rahvamajad saavad kasutada ka
vabaõhulavasid Roosna- Alliku ja Viisu pargis. Roosna- Alliku Rahvamaja suurt saali kasutab
Roosna-Alliku Põhikool kehalise kasvatuse tundide ja spordiringide läbiviimiseks. Kultuuriüritusteks
kasutatakse lisaks rahvamaja saalidele Roosna-Alliku mõisasaale (MTÜ Roosna-Alliku Mõis).
Rahvamajades tegutsevad alljärgnevad ringid:
- naisrahvatantsurühm;
- segarahvatantsurühm;
- memmede rahvatantsurühm;
- lauluring;
- käsitööringid;
- näitering;
- tervisevõimlemine ja linetants;
- aeroobika;
- eakateklubi ,,Hämarik''.
5.1 Roosna-Alliku Rahvamaja
Roosna-Alliku Rahvamajas on kasutusel 2 saali:
- suur saal 350 istekoha ja suure lavaga;
- väike saal 100 kohaga.
Saale on võimalik välja üürida seminaride ning erinevate koosviibimiste läbiviimiseks.
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Rahvamajas tegutsevad mitmed rahvakultuuriga seotud taidlusringid: nais-, sega- ja memmede
rahvatantsuring, lauluansambel, näitering, käsitööring ja vitspunutistering. Samuti line-tantsu,
tervisevõimlemise ja aeroobikaring.
Roosna-Alliku Rahvamaja taidlusringid on aastaid osalenud maakonna laulu- ja tantsupeol ning
rahvatantsupäevadel, Järva Folgil, võimlemispidudel Tallinnas, Meeste Tantsupidudel Rakveres ja
Naiste Tantsupeol Jõgeval jt üritustel.
Ringijuhid on oma ala spetsialistid. Ringijuhtide kaader on püsiv, see omakorda tagab ringide
tegevuse järjepidevuse. Vastavalt võimalustele leitakse ringijuhtidele võimalusi täiendkoolitustel
osalemiseks. Erinevaid koolitusi korraldatakse ka kohapeal.
Roosna-Alliku Rahvamajal on välja kujunenud traditsioonilised üritused, mille korraldamisel tehakse
tihedat koostööd valla kultuuriasutuste, lasteaedade ja põhikooliga. Headeks koostööpartneriteks on
külaseltsid MTÜ Allikaveed ja Kaaruka Külaselts, MTÜ Roosna-Alliku Mõis, ning vallas tegutsevad
firmad Nõlvak& KO, Maasturid OÜ, AS Stik ja AS Stik- Elekter.
Rahvamaja ürituste ja ka ringide tegevuse mitmekesistamiseks ning korraldamiseks taotletakse
lisavahendeid erinevatest struktuurfondidest.
Roosna-Alliku Rahvamaja juures tegutseb juba üle 30 aasta eakateklubi „Hämarik”. Klubil on välja
kujunenud oma traditsioonilised üritused nagu naistepäeva- ja emadepäevapeod, sügispeod ning
jõulupeod. Tihti on külalisteks naabervaldade eakad. Eakateklubi võtab aktiivselt osa maakonna
eakate kokkutulekutest. Kahel aastal on olnud suvise eakate kokkutuleku korraldaja.
Eakateklubi „Hämarik” juurde on loomisel seltsing oma koostegemiste võimaluste laiendamiseks.
5.2 Viisu Rahvamaja
Viisu rahvamaja renoveeriti ja avati 12. juunil 2009 aastal.
Rahvamaja pakub külastajatele järgmisi võimalusi. Majas on 80 istekohaga saal kaasaegse valgustuse
ja helitehnikaga. Renditakse välja saali, kööki, baari ja teisi ruume, samuti toidunõusid 100 inimesele.
Igal reedel pakutakse saunateenust. Teisel korrusel asub 20 istekohaga seminariruum koolituste ja
koosviibimiste korraldamiseks. Ringiruumis asuvad arvuti ja lauamängud ja viiakse läbi ringitööd.
Viisu Raamatukogu asub rahvamaja teisel korrusel.
Rahvamaja korraldab aasta jooksul erinevaid vabaaja üritusi, kuhu on kaasatud kohalikud
naaberkülade elanikud. Igal tööpäeval saab majas mängida koroonat, lauatennist, lauajalgpalli.
Aastate jooksul on välja kujunenud järgmised traditsioonilised üritused:
jõulud, jaanipäev, emadepäev. Lisandunud on jüriöö orienteerumine rändkarikale, suvelõpu perepäev.
2012. aastal 23. juunil viiakse läbi kolmas Viisu külakokkutulek MTÜ Viisu Külaseltsi ja Viisu
Rahvamaja ühisel ettevõtmisel.
Valla traditsioonilised üritused:
• uusaastaööpidu;
• laste talve- ja kevadlauluvõistlus;
• Viisu Jüriöö orienteerumine rändkarikale;
• valla aastapäeva tähistamine;
• emadepäev;
• kevadlaat;
• jaanipäeva tähistamine;
• suvelõpu perepäev;
• valla talimängud;
• seppade päev ja sepasellide koolitus (MTÜ Kaaruka Külaselts);
• unustatud mõisate külastusmäng (MTÜ Roosna-Alliku Mõis);
• jõulupidu ja -kontsert;
• kevadkontsert Roosna-Alliku mõisas;
• väljasõidud teatri- ja kontsertetendustele, õppe- ja huvireisid;
• teabepäevade ja koolituste läbiviimine;
• lasteaedade laulu- ja tantsupidu.
• Laste ja noorte motopäev
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Roosna-Alliku kultuuriasutuste arenguperspektiivid.
Rahvamajad pakuvad vabaaja veetmise võimalusi erivanuses- ja huvidega vallaelanikele.
Kujundatakse välja traditsioonid, mis seovad erinevaid põlvkondi ja väärtustavad kodupaika.
Rakendatakse Roosna- Alliku ja Viisu pargis olevaid laululavasid suveürituste korraldamisel.
Rahvamajad teevad koostööd külaseltsidega ja vallaasutustega ning kohalike ettevõtjatega. Koostöös
külaseltside, rahvamajade ning kohaliku kogukonnaga talletatakse kultuurisündmusi ja ühistegevusi
kajastavat informatsiooni (albumid, kroonika, infovoldikud). Luuakse juurde mittetulundusühinguid,
seltse ja seltsinguid tegevusvõimaluste laiendamiseks.
Järjepidevalt edastatakse reklaami ja kultuurialast infot huvigruppidele. Mitmekesistatakse
huvialaringe vastavalt elanike vajadustele ning huvidele (keeleõpe, fotoring, kodukandi pärimusring,
jne.). Ühisürituste korraldamine oma maakonnas olevate kultuuriasutustega. Oluliseks tendentsiks on
järjest tihedam koostöö kahe valla rahvamaja ning külaseltside vahel.
Roosna-Alliku Rahvamaja arenguvajaduseks on renoveerimine, mööbli, inventari ja tehniliste
vahendite kaasajastamine (lauad, toolid, valgustehnika, videoprojektor, jne).
Külaseltside tegevus
Roosna-Alliku vallas on kokku 5 külaseltsi (MTÜ-d): Kaaruka Külaselts – hõlmab Kaaruka, Esna,
Kodasema külasid; Valasti külaselts – hõlmab Valasti küla; Oeti Külaselts – hõlmab Oeti ja Kihme
külasid; MTÜ Allikaveed - hõlmab Roosna-Alliku alevikku ja Allikjärve küla; Viisu Külaselts –
hõlmab Viisu, Vedruka, Koordi ja Kirisaare külasid.
MTÜ-de osakaalu rahva- ja mainekujundusürituste korraldamisel on oluliselt tõstnud erinevate
fondide ja programmide rahastamisvõimalused, mida pakutakse just mittetulundussfääri tasandile.
Roosna-Alliku vald toetab külaseltsitegevust vallaeelarvest külamajade püsikulude tasumisel,
tegevuste ja projektide läbiviimisel, eraldades sildfinantseerimiseks finantse.
Mõisaaegne meierei on käesoleval ajal kasutuses kooli traktorikuurina. Üheks parimaks võimaluseks
on rajada majja Roosna-Alliku huvikoda, kus leiavad rakendust kõik vanusegrupid.
JÄRELDUSED
Roosna-Alliku vald jätkab kultuurilise teenindamise osutamist valla elanikele Roosna-Alliku
Rahvamaja ja Viisu Rahvamaja baasil.
Enam pannakse rõhku mainekujundusürituste korraldamisele vallas
Olukorra analüüs on näidanud, et kultuurielu on peamiselt koondunud Roosna-Alliku alevikku, sest siin
asub valla keskne rahvamaja. Vajalik on arendada ja planeerida üritusi nii, et need haaraksid kogu
kultuurihuvide ja -vajadustega vallarahvastikku ning oleksid kõigile kättesaadavad. Selleks loob
võimalusi külaliikumise aktiviseerimine ja külarahvastiku laialdasem kaasamine kultuurielu
planeerimisse, sh. kultuurihuvide väljaselgitamisse.
Vajalik on seada rõhuasetus valla mainekujundusürituste kvaliteedi tõstmisele ning selle kaudu
vallaelanike kaasamisele kultuurielu kujundamis- ja teostusprotsessi.
Kultuuriteenuse kvaliteedi tagamiseks ja teenuste paremaks korraldamiseks on vajalik Roosna-Alliku
rahvamaja renoveerimine ja mööbli, inventari ning tehniliste vahendite kaasajastamine.
Lisaks rahvamajadele on valla kultuurielus oluline koht külades areneval seltsi- ja külaliikumisel, mis
on keskendunud maaelu väärtustamisele ja traditsioonilise rahvuskultuuri säilimisele piirkonnas.
Roosna-Alliku huvikoja rajamine mõisa meiereisse loob võimalusi erinevate sihtgruppide
kooskäimiseks ning seltsitegevuse laiendamiseks.
Vajaduse- ja võimalusena tuuakse välja ka mõisapargis oleva laululava rekonstrueerimist, parki
puitpõrandaga tantsulava ja lõkkeplatsi äärde tantsuplatsi rajamist.
5.3 Roosna-Alliku Vallaraamatukogu
Raamatukogu asub aastast 1988 rahvamajaga ühes majas. Raamatukogu lahtiolekuajad: T –R-11.0018.00, L -11.00 –16.00, E ja P - puhkepäevad.
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Roosna-Alliku Vallaraamatukogus on seisuga 01.01.11 – 16 004 teavikut. Kasutatakse RIKS
andmebaasi, mis võimaldab elektrooniliselt laenutada (2009 aastast alates). Raamatukogus on
aktiivseid lugejaid 412, kes laenutavad aastas 12 000 teavikut. Raamatukogu teeb koostööd valla
allasutustega, teiste Järvamaa raamatukogudega, täites Rahvaraamatukogu seadusest tulenevaid
ülesandeid.
Roosna –Alliku raamatukogus pakutavad teenused:
- kohallaenutus
- kojulaenutus
- teatmeteenindus (otsing internetist, teatmeteostest)
- avaliku teabe otsing internetist
- ürituste korraldamine
- raamatukogudevaheline laenutus (RVL). Sel puhul suurematest raamatukogudest tellitud teaviku
saatekulud tasub lugeja.
Eesmärgid:
Vastavalt raamatukogu rolli muutumisele ühiskonnas on arengu eesmärgiks raamatukogu tegevuse
edendamine kultuuri-, haridus– ja infokeskusena. Meie eesmärkide saavutamine toetub uutele
teadmistele, arengutele ja tehnoloogiatele. Samas on olulised raamatukogu ajalugu ja traditsioonid.
Raamatukogu eduka töö eelduseks on võimalikult mitmekesine teavikute kogu ja kaasaegsel tasemel
tehnopark.
Põhisuunad 2012 – 2020:
1) raamatukogu peamine ülesanne on tagada hästikorraldatud lugejateenindus, läbimõeldud teavikute
komplekteerimine ja kvaliteetne lugejate teenindamine;
2) korraldada raamatukogu ja raamatuid tutvustavaid üritusi (kohtumised kirjanikega, raamatuillustraatoritega, jätkata uudiskirjanduse tutvustamist lasteaedades, koolides ning korraldada
raamatulaata);
3) raamatukogu juubeli tähistamine 2014. aastal;
4) võtta aktiivselt omapoolsete üritustega osa lastekirjanduse päeva, raamatukogupäevade, põhjamaade raamatukogunädala läbiviimisest;
5) erilise tähelepanu all võtta lapsed (lasteaiarühmade raamatukogukülastused, õpilaste raamatukogutunnid);
6) trükise koostamine raamatukogu ajaloost.
Raamatukogu on asutus, kuhu tahetakse vaba aega veetma tulla.
5.4 Viisu Raamatukogu
Alates 29. märtsist 2009 aastal asub Viisu Raamatukogu Viisu Rahvamajaga ühes hoones.
Raamatukogule on eraldatud teisel korrusel suur valgusküllane ja soe ruum, kus lugejatel on mugav
teavikuid kohapeal kasutada ning ka koju laenutada.
Raamatukogus on lugejate käsutuses ka internetiühendusega arvuti. Selleks, et pakkuda kvaliteetset
teenust on vajalik arvuti uuema vastu välja vahetada. 2011. aasta septembrist on raamatukogus ka
kiirem internetiühendus.
Raamatukogus on 115 lugejat ja 55 neist on aktiivsed ja pidevad külastajad. Lugejate käsutuses on üle
8000 teaviku ja 2011. aasta veebruarist on kasutusel RIKS andmebaas, mis võimaldab elektrooniliselt
laenutada. 2/3 raamatubaasist on ilukirjandus.
Kasutada on printer-skänner-koopiamasin. Kohapeal on võimalik lugeda ajalehti ja ajakirju ja tutvuda
teatmeteostega. Lisaks osutab alates 2009. aastast raamatukogu ka postiteenust.
Eesmärgid
Raamatukogu esmaseks eesmärgiks on lugejate harimine. Selleks, et seda eesmärki saavutada on
vajalik külastatavuse tõstmine.
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Külastatavuse tõstmiseks ja laste lugemise juurde tagasi meelitamiseks korraldada ettelugemisõhtuid
lastele ning muid põnevaid konkursse ja üritusi. Raamatukogu prioriteediks edaspidi on eelkõige laste
kaasamine ja nende lugemishuvi tõstmine.
Läbi lugejaürituste on eesmärgiks üleüldise külastatavuse tõstmine ja raamatukogu olemasolu
teadvustamine kõigi elanikegruppide hulgas.
Lugejaürituste ja muude sündmuste korraldamisega on võimalik raamatukogu muuta taas sotsiaalse
suhtlemise- ning teabekeskuseks, kus külaelanikud saavad mõnusalt aega veeta ning lugemishuvi
rahuldada.
Tabel 20. Raamatukogude üldandmed
Asutus
Töö2010.
tajaid aasta
eelarve

Fondi
suurus

Roosna-Alliku
Vallaraamatukogu

1

250 000

13 786

Perioodika
erinevaid
nimetusi
ajakirjad/
ajalehed
2010. aastal
27/6

Viisu
Raamatukogu

1

146 000

8 511

17/5

Maineüritused

Temaatilised raamatunäitused,
kohtumised kirjandusõhtud
kodukandi tuntud inimestega,
raamatukogupäevad,
muinasjutuhommikud;
külakroonika koostamine,
näitused.
Temaatilised raamatunäitused,
kirjanduslik nõustamine, noorte
kirjandus- ja emakeelealane
nõustamine. Külakroonika
koostamine

Tabel 21. Raamatukogude külastatavus ja kasutamine:
2006
2008
2009
2010
Lugejaid
Roosna420
410
406
401
Alliku
Viisu
201
194
187
189
Külastusi
Roosna8 065
7 289
6 697
6 695
Alliku
Viisu
3 562
3 503
3 278
3 429
Laenutusi
Roosna18 200
17 260
16 024
13 689
Alliku
Viisu
11 123
10 989
10 652
10 121
JÄRELDUSED
Roosna –Alliku vald jätkab raamatukoguteenuse osutamist Roosna –Alliku Vallaraamatukogu ja
Viisu Raamatukogu baasil.
Nähakse ette vajadust aasta-aastalt suurendada raamatukogufondi ja kasutada vallasisest ühtset
laenutus- ja fondisüsteemi, mis hoiab valla raamatufondi optimaalse.
Raamatukogudevahelise koostöö jätkamine ja süvendamine.
Hankida uued lugejaarvutid.
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Teostada Roosna-Alliku Vallaraamatukogu esiku sanitaarremonti, uuendada 6 valgustit.
Arendada edasi lapsesõbralikku lugejakeskkonda (joonistusvahendid ja väikeinventar).
Jätkata raamatukogu ajaloo jäädvustamist.
Iga-aastase täiendkoolituse jätkamine.

6. NOORSOOTÖÖ
Valdkonna suunamisega Vallavolikogu tasandil tegeleb kultuuri- ja hariduskomisjon ning
sotsiaalkomisjon. Vallavalitsuse koosseisu kuulub abivallavanem, kelle tööalasse jääb ka noorsootöö
koordineerimine. Otseselt tegeleb valdkonna arengu ja tegevuste planeerimise ning läbiviimisega
noortekeskuse juhataja. 2013.a. asutati Roosna-Alliku Noortekeskus.
Roosna-Alliku vallas elab 01. 2011a. seisuga 7-26-aastasi on noori kokku 314 neist 172 on noormehed ja 142 neiud. Noored aastates 7 – 26 moodustavad 22% valla elanikkonnast.
Noortega tegelevad institutsioonid on järgmised: Roosna-Alliku Põhikool, Roosna-Alliku Rahvamaja,
avatud noortetuba, mis ei veel küll omaette institutsioon, kuid on koht noortel kooskäimiseks ning
Viisu Rahvamaja.
• Noorteühendused: Noorkotkad Eesti 4 H noorteühing ja Kodutütred;
• Huviharidus: Roosna-Alliku Põhikooli ja rahvamaja juures töötavad huviringid, mida tasustatakse
valla eelarvest ja osalejate osalustasudest.
Põhikoolis tegutsevad järgmised laste vaba-aega ja huvitegevust suunavad huviringid:
1) mudilaskoor I-IV klassini;
2) klaveri algõpetus
3) kunstiring
4) spordiring
5) arvutiring I; II; III; IV klass
6) tantsuring I – IV klass
7) tõstering
Rahvamajades on võimalik noortel osaleda järgmiste ringide tegevuses:
1) rahvatantsuringid;
2) line-tants;
3) saalihoki;
4) lauamängude ring;
5) jalgpall;
6) võrkpall;
7) tantsuring „Cannot“
8) käsitööringid.
Roosna-Alliku Noortekeskuses tegutsevad ringid 2014.a. alguses on:
1) nutitelefoni ring;
2) noortekeskuse koor;
3) õlinäppude ring;
4) süstaring.
Valla ettevõtjate baasil noorsootööd ja sporti edendavad MTÜ-d:
- MTÜ Järvamaa Ratsaspordiklubi – ratsaspordi ring
- MTÜ Roosna-Alliku Motospordiklubi – motosport, ansambel „UKM“;
- MTÜ Roosna-Alliku Spordiklubi – erinevad võimalused.
Noortega tegevusel ja suunamisel on oluline roll töökasvatusel: Roosna-Alliku Põhikooli õpilased
töötavad suvel kooliaias tööpraktikas (5 päeva à 4 tundi). Projektide toetusel toimuvad suvel
töökasvatusega seotud tegevused ning 2 nädalane töö- ja puhkelaager.
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Noorsootööd maakonnatasandil koordineerib Kesk-Eesti Noorsootöökeskus (KENK), mida
vallaeelarvest iga- aastaselt toetatakse. Laagritegevus toimub läbi noortekeskuse, noorteühenduste ja
projektitööde. Noorsootöö tugistruktuurideks on Roosna-Alliku Põhikoolis töötav huvijuht. Noorte
koolitus on toimunud läbi KENK-i, põhikooli ja vallas töötava Noortekeskuse juhataja eestvedamisel.
MTÜ Roosna-Alliku Spordiklubi aitab korraldada noorsoo - ja spordiüritusi. Noorte aktiivsust on
hinnatud 2013.a läbiviidud noorsootöö kvaliteedihindamise järgi keskpäraselt, kuna aktiivselt ei ole
käivitunud noorte algatusel ja eestvedamisel toimunud projektid. Samuti ei ole piirkonnas noorte
algatatud ühendusi.
Noorteüritused toimuvad Roosna-Alliku Põhikoolis, rahvamajades ja spordirajatistel järgmiselt:
Noorte tali- ja suvemängud, rattaralli, vendade Roobade nim. jalgpallivõistlus, jüriöö jooks, matkamäng “Saan ise looduses hakkama “, kolmeetapilised rannavõrkpalliturniirid, lauamängude päevad,
pentangue, sõpruskohtumised teiste valdade noortega, Põhja – Järvamaa jalgpalliturniirid.
Lisaressurssi on pakkunud projektid ja programmid, millega rahastatakse laste sportlikke ja
kultuurilisi tegevusi koolivaheaegadel.
JÄRELDUSED:
Hetkeolukorra analüüsil on võimalik pakkuda noorsootöö valdkonna tulemuslikumaks muutmiseks
järgmisi lahendusi:
- noorte vajaduste ja soovide arvestamine olemasolevate ringide jätkamisel ja loodavate huviringide
planeerimisprotsessis. Noorte kaasamise tõhustamine nendega seotud tegevuste otsustustes. Ärgitada
noortekogu ja jm. ühenduste loomise ideed;
- väljaspool valda huvitegevuses osaleda soovivate õpilaste toetamise jätkamine;
- noorte suvelaagrite toetamise jätkamine ja projektides kaasfinantseerimise tagamine valla poolt.
Laiendada töö- ja puhkelaagrite tegevust vallasiseselt ja ka väljaspool valda, otsides selleks
koostöövõimalusi kohalike ettevõtjatega;
- jätkata noortekeskuse laiendamist, pakkudes seal noorte huvidele vastavat sisustust ja vaba – aja
otstarbeka sisustamise vahendeid;
- noortele kohaldatud ruumide rajamine Roosna-Alliku Mõisa meierei hoonesse;
- noortele huvitavate vahendite, tehniliste vahendite, mänguvahendite võimaldamine, soetamine;
- noortekoolituste läbiviimise toetamine noortele huvipakkuvatel teemadel, sh. preventiivne
ja – kriminaalennetuslik koolitus;
- noorte projektitöödes osalemise motiveerimine ja toetamine;
- noorte omaalgatuslike trükiste, infomaterjalide, lehtede, jne väljaandmine, trükkimine ja levitamine.
Noortekeskuse juhatajal on oluline roll kuritegevusennetuslikust, e. preventiivsest aspektist lähtuvalt,
olles noorte huvitegevuse suunajaks.

7. SPORT
Väljaspool valda asuvad treeningvõimalused:
1.Saalihoki Sargveres ja Tamsalus
2. Aeroobika Paides
3. Karate Paides
4. Korvpall Paides
5. Võrkpall Ahulas
6. Jõutreening Paides, Albus
7. Jalgpall Paides, Järva-Jaanis.
8. Võimlemisring Paides.
Vallas korraldatavad peamised spordiüritused:
• valla talimängud;
• matkamäng “Saan ise looduses hakkama”;
• kolme etapilised rannavõrkpalliturniirid;
• lauamängude karikavõistlused;
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•
•
•
•
•
•
•

vendade Roobade nim. Jalgpallivõistlused;
Põhja-Järvamaa Karikaturniir jalgpallis nelja valla koostöös;
jüriöö jooks;
pentangue;
rattaralli;
liikumissarja etapid;
motovõistlused;

Väljaspool valda osaletakse Järvamaa omavalitsuste spordipäeval, Järvamaa tali- ja suvemängude ja
Kõrvemaa tali- ja suvemängudel,
maakonna saalihoki võistlustel, rahvaspordiüritustel,
sõpruskohtumistel.
2010.a kehtestati Roosna-Alliku valla terviseprofiil, milles on väga oluline osa tervisliku liikumise ja
eluviisi propageerimisel ning juurutamisel.
Terviseprofiil on aluseks tervistedendavate projektide elluviimiseks ning finantside taotlemiseks ESF
ja siseriiklikest programmidest.
JÄRELDUSED:
Sporditöö edendamisel vallas lähtutakse järgmistest tegevustest:
- vallaelanike tervislike eluviiside, liikumise ja sportimisharjumuse suurendamine;
- noortespordi väärtustamine ja selle rahaline toetamine;
- traditsiooniliste võistlus- ja rahvaspordiürituste toetamine ja uute võimaluste loomine;
- tervisespordi edendamine ja propageerimine;
- spordiklubide toetamine maakonnas ja vabariiklikel võistlustel;
- vallaelanike omaalgatuslike sportlike tegevuste toetamine ja arendamine;
- erinevatele sihtgruppidele ja välisklientidele sporditeenuste pakkumine, valla mainet ja
ettevõtlust toetavate spordiürituste korraldamine.
Selleks on võtnud vald suuna spordihoone rajamiseks Roosna-Alliku alevikku. 2006.aastal valmis hoone
eelprojekt ning viidi läbi vajalikud eeluuringud.
Sporditöö juhtimisel lähtutakse strateegilise juhtimise põhimõtetest: arendustegevuseks seatakse igaaastaselt eesmärgid, tegevused ning sõnastatakse tulemused.

8. ELAMUMAJANDUS
2010. a. seisuga on Roosna-Alliku vallas 17 korteriühistut järgnevalt:
Saare tn 5
Esimees: Maret Põder
KÜ Konnasoo
Korteriühistu Lilleküla
Korteriühistu Roheline Seen

Saare tn 7 ja 9
Nooruse tn 1

Esimees: Eduard Põder
Esimees: Andrus Vares

Korteriühistu Lilleke

Nooruse 6

Korteriühistu Leevike

Nooruse 4

Juhatus: Arvo Moon
Jüri Leet
Esimees: Margus Põldemaa

Korteriühistu Nooruse 12

Nooruse 12

Esimees: Tiiu Alas

Korteriühistu R-Alliku Ristiku 4

Ristiku 4

Esimees: Toomas Uusen

Korteriühistu Kuldala

Ristiku 2

Esimees: Vello Iismaa

Korteriühistu Roosna-Alliku
Ristiku 6
Roosna-Alliku Nooruse 16

Ristiku 6

Esimees: Leili Valdas

Nooruse 16

Esimees: Riina Ojalill
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Korteriühistu Põllu 1

Põllu 1

Esimees: Ants Krull

Korteriühistu Viisu Seitse

Viisu mnt.7, Viisu küla,

Esimees: Raivo Toomel

Korteriühistu Viisu Sireli

Sireli tn 3, Viisu küla

Esimees: Made Talts

Korteriühistu Viisu Edasi

Õnne 2-2, Viisu küla

Esimees: Hardy Tubli

Korteriühistu Viisu 12

Önne 1, Viisu küla,

Esimees: Liina Fomenko

Korteriühistu Roosna-Alliku
Nooruse 8
Korteriühistu Fööniks

Nooruse 8, Roosna-Alliku
alevik
Pargi tee 2, Viisu küla

Esimees: Silver Raasik
Esimees: Mai Assak-Lehtmets

Majad on ehitatud aastatel 1965-1985. Sovhoosi lagunemise järel toimunud omandireformi käigus
loodud õiguslik mehhanism võimaldas senise tervikvara (korterelamu) jaotada erastatud korteriteks.
Korterid erastati osaliselt väljateenitud osakute ja evp-de eest.
Joogiveega varustatus on hea, kuid vee kvaliteet on halb. Koostatud on projekt Roosna-Alliku aleviku
joogivee puhastamiseks. Tsentraalse soojaga varustatus vallas puudub, Roosna-Alliku alevikus on
keskkütte valmidus olemas, kuid paljudes elektriga köetavates korterites on radiaatorid välja
lõigatud. Lisaks elektriküttele kasutatakse toasooja saamiseks korterisse ehitud pioneerpliite,
kaminaid, ahjusid ja väikekatlaid. Suitsugaasid juhitakse peamiselt ventilatsiooni lõõridesse,
isevalmistud välikorstnatesse, kasutatakse ka läbi majaotsaseina viidud torujupi abi. Seega paljudes
majades ei ole arvestatud tehniliste nõuetega.
Munitsipaalkorterid on 2010. aasta seisuga Roosna-Alliku alevikus 3, Viisu külas 4 ja Vedruka külas
Mitmed tühjalt seisvad munitsipaalkorterid on müügis.
JÄRELDUSED
Vajalik on valla elamumajanduse terviklik ja süsteemne, järjepidev kujundamine. Samuti
korteriühistute ümarlaua kokkukutsumine, kus regulaarselt arutatakse elamumajandusega, vee- ja
kanalisatsiooniga, elektrivarustatusega seonduvaid probleeme ning otsitakse lahendusi tekkinud
probleemidele ning töötatakse välja ennetavaid meetmeid. Vald soodustab korteriühistute tekkimist
ning elamumajanduse arengut.
Valla ja korteriühistute koostöös püütakse leida optimaalseid lahendusi kortermajade küttesüs-teemide
paigaldamiseks, et kaotada erisused korterite kütmisel.

9. TEHNILISED INFRASTRUKTUURID
9.1 Teed, tänavad
Roosna-Alliku vallas on teid ja tänavaid kokku 128,9 km, sellest:
6,9 km asfaltbetoonteid,
90 km kruusateid,
32 km pinnaseteid.
Neile lisanduvad valda läbivad riigimaanteed kokku 50,8 km:
5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru,
15120 Roosna-Alliku – Järva-Jaani,
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15154 Järva – Jaani - Kodasema,
15155 Peetri - Roosna-Alliku,
15156 Anna – Peetri - Huuksi,
15157 Vodja – Esna,
15158 Vodja - Viisu,
15183 Koordi ringtee.
Vallateede hetkeolukord on rahuldav. Kohest remonti vajavad Roosna-Alliku aleviku tänavad.
Vahetamist ja uuendamist vajavad liiklusmärgid. Liikluskorralduses oli suurimaks muudatuseks
parklate rajamine korruselamute, põhikooli ja kaupluse juurde. Jalg- ja jalgrattateid on planeeritud
kogu aleviku osas maanteede äärde ning lisaks on planeeritud ehitada Roosna-Alliku alevikust
Allikjärve külla terviserada. Valminud on Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt Tehisjärve-Ale jalg- ja
jalgrattatee, kus ohutuks ületamiseks asulas sees on valminud ülekäigurada koos ohutussaarega. Uus
Mäo-Vodja jalg- ja jalgrattatee on valmis ehitatud koos põhimaantee uuendamisega Viisus. Jalg- ja
jalgrattateede ehitust on vajalik jätkata Paide-Rakvere maanteelt Järva-Jaani suunas, Vodjalt-Viisu
suunas ning Viisu ja Roosna-Alliku alevikku ühendav tee.
Parkimiskohad
Uute alade planeerimisel tuleb parkimiskohad paigutada peamiselt kruntidele, vältides
teedel parkimist. Uued parklad on ette nähtud:
- Roosna-Alliku korrusmajade juurde
- Roosna-Alliku põhikooli juurde
- Roosna-Alliku lasteaia juurde
Planeeritavad jalg- ja jalgrattateed:
Jalg- ja jalgrattateed on määratud Järva Maakonna jalgrattateede teemaplaneeringuga. Lisaks
nähakse ette täiendavaid jalg- ja jalgrattateed. Uued perspektiivsed jalg- ja jalgrattateed on:
- Pärnu – Rakvere mnt Vodja – Roosna-Alliku lõik
- Vodja - Viisu lõik ühendamaks jalg- ja jalgrattateed Viisu küla keskusega ja Vodja kooliga.
9.2 Side- ja kommunikatsioonisüsteemid
AS Eesti Post postkontor asub Roosna-Alliku alevikus. Vald on täielikult kaetud EMT, Elisa leviga.
2004. aastal on Roosna-Alliku valla territooriumile paigaldatud ka TELE 2 levimast.
EstWin projekti raames ühendati Roosna-Alliku vallas valguskaablivõrguga Roosna-Alliku alevik ja
Viisu külakeskus. Mitmete organisatsioonide koostöö, EstWin projekti ja Elioni võrguarenduse
tulemusena saavad kiirema interneti ja digi-TV teenuseid nii tänased kliendid kui ka uued soovijad.
Uue valguskaablivõrgu ja sõlmede tulemusel on tulevikus antud piirkonnas võimalikud ka praegu
loodavatest veelgi kiiremad ühendused suuremate vajadustega klientidele ning teenuste
laienemisvõimalused.
2009. aastal alguse saanud EstWin projekti raames on plaanis ehitada üle Eesti fiiberoptilist kaablit ja
võrguühenduskohti hõlmav side baasvõrk. Projekt toimib koostöös telekommunikatsioonifirmadega,
kes loovad riiklikule baasvõrgule lisaks juurdepääsuvõrgu maapiirkondadesse rajatud kodude ja
ettevõteteni. Esimeses etapis kaetakse tulevikuvõrguga 7 piirkonda, millest kolm asuvad Lõuna-Eestis,
kaks Järvamaal ning kaks Harjumaal. Projekti EstWin esimese etapina ehitatakse 6640 kilomeetrit
fiiberoptilist kaablit ja 1400 võrguühenduskohta hõlmav side alusvõrk (baasvõrk). Hiljemalt 2015.
aastaks rahuldatakse ka nn turutõrkepiirkondade ehk ennekõike hajakülade vajadused.
9.3 Vesi ja kanalisatsioon
Tsentraalne veevarustus, kanalisatsioon ja reovete puhastus on olemas Roosna-Alliku alevikus ja Viisu
külas, kus ühisveevärgiga on varustatud 760 majapidamist ja ühiskanalisatsiooniga 810 majapidamist.
Vee- ja kanalisatsioonimajandust haldab lepingu alusel AS Paide Vesi. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadmed on lepingu alusel üle antud Paide Vesi AS-ile.
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks on märgitud järgmised suundumused:
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3) pinna– ja põhjavee reostusohu vähendamine;
4) ühisveevärgisüsteemide laiendamine ja renoveerimine;
5) ühiskanalisatsiooni laiendamine ja renoveerimine.
Roosna-Alliku alevik on vee- ja kanalisatsioonidega kaetud ala. Kanalisatsioonikaevusid on vajalik
rajada veel Pärna ja Nooruse tänava lõpp-piirkonda.
Vee- ja kanalisatsioonisüsteeme külades ei ole ja enamustes majapidamistes on ehitatud välja
korralikud kuivkäimlad ning taludes on rajatud puurkaevud. Heitveesüsteeme ei ole veel küladesse
rajatud.

Roosna-Alliku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamissuundadeks on laiendada
Roosna-Alliku aleviku reoveekogumisala kalakasvatuse piirkonda, parandada tarbitava vee
kvaliteeti ja loodusesse juhitava heitvee puhastusastet.
Perspektiivsete tegevustena nähakse ette: Roosna-Alliku aleviku põhja- ja kirdeosas Vahe, Pärna,
Nooruse ja Pargi tänava ning Järva-Jaani maantee ääres ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonitorustike rajamine. Roosna-Alliku aleviku läänepoolses osas Müüri, Kooli ja
Saare tänava ning Järve tee ja Pärnu maantee piirkonnas ühisveevärgi torustike rajamine.
Ühiskanalisatsiooni laiendamine Roosna-Alliku alevikus Pärnu mnt äärsete tarbijate (sh
kalatööstuse) reovee käitlemiseks. Viisu külas Pargi ja Aasa tänaval ning Sirtsu tee ja Viisu
maantee ääres ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine.
Hajaasustusega külade elanikud koguvad reovett kogumiskaevu, kogumismahuti tühjendamine
toimub selleks ettenähtud paakautoga ning tekkiv reovesi purgitakse Paide reoveepuhasti
purgimissõlme. Võimaluse korral on hakatud välja ehitama ka omapuhasteid koos
imbsüsteemiga ning pesemisvõimalusi WC ja duššiga.
Sademevesi
Suuremate kõvakattega platside ja parklate rajamisel on soovitav kogunev sadevesi enne ärajuhtimist
puhastada õli- ja liivapüüduriga. Sademevee suunamine naaberkinnistule on keelatud.
Kaugküte
Kaugküttepiirkonnad hõlmavad Roosna-Alliku aleviku ja Viisu külakeskuse korrusmaju ning valla
hallatavaid asutusi.
9.4 Elektrienergia ja tänavavalgustus
2005.a. osales Roosna-Alliku vald Järvamaa omavalitsuste koostööprojektis ”Järvamaa omavalitsuste
tänavavalgustuse renoveerimine ja ehitus”, mille rahastamist toetati Euroopa Liidu Struktuurifondist.
Seoses projektiga rekonstrueeriti Roosna-Alliku aleviku tänavavalgustus ja ehitati juurde Saare tänava
valgustus.
Projektist jäi välja Viisu küla, seetõttu on planeeritud ka Järvamaa arenguleppes ühistänavavalgustuse
projekti jätkamine. Soovitakse välja ehitada külakeskuste valgustus. Vastavalt energiasäästu
võimalustele on vajalik olemasolevate liinide ja valgustite kaasajastamine.
JÄRELDUSED
Energeetika valdkonnas on vajalik koostada pikaajalisem arengukava energiasäästu programmide
rakendamiseks, valla haldusalasse kuuluvate hoonete energiasäästlikumas muutmiseks ja
projekteerimiseks. Koolieelsetes lasteasutustes on esmatähtis koostada energiasäästu eelprojektid ning
käivitada ehitustegevus.
Samuti vajab jätkamist tänavavalgustuse laiendamise või edasiarendamise projekt.
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9.5 Ühistransport
Järvamaal korraldab ühistransporti Järvamaa Ühistranspordikeskus (www.hot.ee/jytk). Transpordi
ühendus Mäos asuva Ühistranspordikeskusega ja maakonnakeskuse Paidega on tänu Pärnu – Rakvere
maanteele hea. Puudub ühistransport Kaaruka – Kodasema – Esna suunal ja ka Järva-Jaani suunal.
Kooli ajal sõidab antud küladest kaks korda päevas läbi valla buss, mis teeb õpilasringe.

10. KESKKOND, MAAKASUTUS JA JÄÄTMEKORRALDUS
10.1 Looduslikud tingimused
Maastikuliselt paikneb vald Pandivere kõrgustiku äärealal ja ulatub osaliselt ka valla lääneosas
Kõrvemaa äärealale. Pandivere kõrgustikule jäävad alad paiknevad suuremas osas Pandivere ja
Adavere - Põltsamaa nitraaditundlikul alal, mis seab teatud piirangud ja sätted maakasutajatele.
Enam kultuuristatud on Pandivere kõrgustikule jääv valla osa (Valasti, Kodasema, Esna, Vedruka,
Koordi ja Viisu küla). Pandivere kõrgustikul alalised vooluveed puuduvad ning sademete- ja
lumesulamisveed valguvad siin esinevate karstinähtuste tõttu maapinda. Kõrgustikul maapinda
valgunud veed tulevad taas nähtavale suurte allikatena kõrgustiku äärealadel ning jalamil.
Valla piirides on suurimad allikad Roosna-Allikul, kus asub ka ca 1,6 ha suurune Allikajärv.
Allikatest saavad oma vee ka Roosna-Alliku Vanaveski järv (3,5 ha) ja Tehisjärv (2 ha), allikad on ka
Kiigumõisa maastikukaitsealal, Vodjal ja Esnas. Roosna-Allikult saab alguse Pärnu jõgi. Esna pargi
allikatest saab alguse Esna jõgi ning Tondisaare turbaraba servast Allikjärve külast Vodja jõgi.
Mõlemad jõed suubuvad Pärnu jõkke. Kihme küla allikatest saab alguse Kihme oja, mis suubub Jägala
jõkke. Jägala jõgi saab suure veelisa Kiigumõisa allikatest. Valla territooriumil paiknevad allikad on
võetud riikliku kaitse alla.
Esmareostuse vältimiseks on 1970 - 1980 aastail ehitatud bioloogilised puhastusseadmed RoosnaAllikule ja Viisu. Aastate jooksul on neid kaasajastatud. Põhjavee kvaliteet on hea, kuna siinkandis
suurreostust ei ole olnud.
Pandivere kõrgustikul domineerivad karbonaatsel moreenil kujunenud parasniisked leostunud ja
leetjad kõrge huumusesisaldusega kamarmullad, mis kuuluvad Eesti viljakamate muldade hulka.
Mullad on põllunduseks sobiva niiskusereziimiga, seetõttu ei kannata mullad ei liigse niiskuse ega ka
põua all.
Kõrvemaa äärealale jäävad suures osas Oeti, Allikjärve ja Kirisaare külade maad. Siin paiknevad
suured soo- ja metsaalad. Valla territooriumi metsamaadel kasvavad enamuses kuusikud ja segamets.
Roosna-Alliku valla territooriumil on looduskaitse alla võetud 15,5 % valla pindalast, kokku 2044,4 ha
maad. Kõrvemaa maastikukaitsealal majandustegevust ei lubata, sest seal asub terves ulatuses Killingi
sihtkaitsevöönd, ka Esna maastikukaitsealale jääb osaliselt sihtkaitsevöönd. Valla territooriumil
asuvad maastikukaitsealad on ka rahvusvahelise tähtsusega Natura linnu- või loodusalad.
Siin asuvad järgmised riiklikud kaitsealad:
• Roosna-Alliku maastikukaitseala ( 42,8 ha),
• Esna maastikukaitseala ( 213 ha),
• Kiigumõisa maastikukaitseala (158,6 ha),
• Kõrvemaa maastikukaitseala (863,6 ha),
• Koordi mõisa park (5,4 ha),
• Roosna-Alliku mõisa park (5,4 ha),
• Vodja mõisa park (5,0 ha),
• Kabeli suurkivi.
Kavandatavad riiklikud kaitstavad alad on:
• Kiigumõisa kivi,
• Lelukivi.
Kohaliku kaitse alla on võetud Koordi raba (750,6 ha)
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10.2 Maakasutus
Roosna-Alliku valla 13 225 ha suurusel territooriumil on sihtotstarbeliselt kõige rohkem
maatulundusmaad, elamumaad on ca 108 ha, tootmismaad 34 ha, ärimaad 4 ha, mäetööstusmaad
(Viisu turbaraba) 317 ha, transpordimaad 98 ha ja sotsiaalmaad 34 ha.
Sotsiaalmaa jaguneb üldmaaks, mis on avalikus kasutuses ja ühiskondlike ehitiste maaks.
Munitsipaalomandis on üldmaa sihtotstarbega maid:
• Roosna-Alliku alevikus - Põllu park, Ristiku park, Mängumaa
• Viisu külas - Viisu park P1 ja P2, Kurepesa puhkeala, Mänguväljaku ja Puu
• Allikjärve külas - Järve
• Kaaruka külas - Sepaküla
• Valasti külas – Külaplatsi
• Koordi külas – Külaplatsi
Ühiskondlike ehitiste maad on munitsipaalomandis Roosna-Allikul kool (Kooli tn 1 ja 1a), lasteaed
(Nooruse tn 3) ja vallamaja (Pargi tn 10) ning perspektiivse spordihoone maa (Pargi tn 10a), Viisu
külas lasteaed (Pargi tee 6) ja rahvamaja (Viisu mnt 4), Oeti külas (Sauna), Valasti külas (Kensa ait) ja
Vedruka külas (Otre) külamajade maad, Allikjärve külas Roosna-Alliku mõisa kabel (Kabeli).
Munitsipaalomandisse on veel taotletud maatulundusmaad, tootmismaad, elamumaad ja transpordimaad.
Viisu külas maatulundusmaa sihtotstarbega Peenramaa maaüksusel saavad elanikud taotleda endale
ajutiseks kasutamiseks aiamaad, ka Roosna-Alliku alevikus saab kasutada aiamaad, mis on
perspektiivselt üldplaneeringu järgi ette nähtud ühiskondlike ehitiste maaks ja praegu kasutatakse
aiamaana. Veel on elanike aiamaadena kasutatud põllumaana ajutises kasutuses olevat riigimaad
Ristiku tn 6 maja taga (üldplaneeringu järgi perspektiivse elamumaa maa). Osa maast on jäänud aga
siiani kasutusele võtmata ning söötis maa riivab aleviku väljanägemist. Seetõttu võimaluse korral
taotleda kasutusele võtmata maa kortermaja vahetus läheduses üldkasutatava maana ning aiamaadena
munitsipaalomandisse. Planeeritud perspektiivne elamumaa oleks mõistlik jätta seal välja arendamata
kuni vajaduse tekkimiseni tulevikus või muuta planeeringut senisele kasutusele vastavaks.
Maareform on vallas õigusvastaselt võõrandatud maade osas lõpetatud.
Munitsipaalomandisse taotletavatest maadest on maakatastrisse kandmata enim kohalike teede maad
(tänavaid 4,3 km 17 maaüksust ja maanteid 30 km 39 maaüksust) ja haljasalade maad (Roosna-Allikul
7 maaüksust ja Viisus 4 maaüksust) ning samuti perspektiivseks kasutuseks reserveeritud maad (uue
koolimaja ja spordiväljaku maa Roosna-Allikul ning Kirisaare külaplats), mida praegu ei vajata.
Jätkub ka peremehetute ehitiste väljaselgitamine, mille järgi võib tekkida vajadus taotleda maad valla
omandisse. Jalg- ja jalgrattateede ehitusega seoses tekkib vajadus taotleda maad teede ehituseks nii
riigilt kui ka maaomanikelt, kellelt pärast katastriüksuste jagamist maad võõrandatakse.
Maa ostueesõigusega erastamised on veel lõpetamata. Paljudel juhtudel on siin hooned jäänud
pärimata või ei ole neid kantud ehitisregistrisse. Praegune majanduslik olukord ei soosi kinnisvara
soetamist, ka inimeste napid rahalised võimalused pidurdavad maa erastamist. Maa ostueesõigusega
erastamise toimingute tegemata jätmisel kaotatakse maa erastamise õigus ning jääb võimalus taotleda
hoonestusõigust.
Maareform on läbi viimata kõige rohkem taotluseta maade osas, mis jäävad riigi omandisse ning
antakse üle Riigimetsa Majandamise Keskusele või pannakse Maa-ameti poolt enampakkumise korras
müüki.
Majapidamiste üldilme on hea ja omanikud püüavad vastavalt võimalustele majapidamisi korrastada.
Maastikel võib leida lagunevaid, kasutuseta seisvaid tootmishoonete varemeid või vundamente.
Elektriliinide renoveerimise käigus rajati Allikjärve külla alajaam ning majapidamised ühendati maavõi õhukaabliga.
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10.3 Jäätmemajandus
Jäätmemajandusega seotud probleeme ja arendamist käsitleb Roosna-Alliku valla jäätmekava, mis on
osa valla arengukavast.
Jäätmekava sisaldab järgmisi teemasid:
1) jäätmehoolduse olemasoleva olukorra kirjeldust;
2) jäätmehoolduse arengu ülevaade, jäätmehoolduse käsitlus ja jäätmetekke prognoos;
3) korraldatud jäätmevedu;
4) jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale;
5) jäätmehoolduse probleeme;
6) jäätmehoolduse eesmärke ja tegevusi;
7) jäätmehoolduse planeeritavat rahastamist.
Roosna-Alliku vallas on kehtestatud ka jäätmehoolduseeskiri, mis täpsustab Jäätmeseaduse nõudeid ja
määrab korraldatud jäätmeveo korra. Avalikke konkursse korraldatud jäätmeveoks vedaja leidmiseks
viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. Lepingu kohaselt korraldab olmejäätmete vedu
Roosna-Alliku vallas 01.aprillist 2011.a. kuni 31.märtsini 2015.a. AS Eesti Keskkonnateenused
(endine nimi AS Veolia Keskkonnateenused).
Seoses korraldatud jäätmeveoga, on jäätmekäitlus vallas rahuldaval tasemel. Igal aastal korraldatakse
ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete kogumise aktsioon. Suuregabariidilised jäätmed, ohtlikud
jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed ning vanad rehvid saavad elanikud ära anda Roosna-Alliku ja
Viisu keskkonnajaamades.
Probleeme tekitab elanike rahulolematus pealesurutud kohustusega “anda regulaarselt jäätmed ära”
ning samuti jäätmevedaja eksimused veograafikute väljastamisel või nende hoopis saatmata jätmisel.
Tihtipeale makstakse kahjuks ainult tühiarveid ja pannakse praht ikkagi sinna, kus on harjutud.
Hajaasustuses on korraldatud vedu raskendatud teede halva olukorra tõttu sademeterohkel perioodil,
sest suured jäätmeveoautod on liiga rasked ja lõhuvad teed ära.
JÄRELDUSED JA VAJADUSED
Korraldatud jäätmevedu on pikas perspektiivis hea lahendus, kuid vajab suurt selgitustööd ja aega
harjumiseks. Vaja oleks kohalikud teed viia paremasse olukorda, mis võimaldaks ka raskeveokite
liikluse. Mõnedel juhtudel on mõistlik kasutada olmejäätmete kogumiseks ühiskonteinerit, mida saab
paigaldada suurema tee äärde.
Roosna-Alliku Keskkonnajaamas puudub katusealune jäätmete kaitseks.

11. VALLA JUHTIMINE
11.1 Vallavolikogu
Roosna-Alliku Vallaarengu juhtfiguurid:
01.04.1987 – 01.02.1990 Leenat Saul - RSN (Rahvasaadikute Nõukogu) esimees ja TK (Täitevkomitee) esimees;
01.02.1990 – 02.05.1991 Toomas Põldma - RSN esimees;
02.05.1991 – 06.05.1992 Allan Alev - RSN esimees, TK esimees;
07.05.1992 – 26.10.1993 Allan Alev – volikogu esimees, vallavanem;
26.10.1993 – 30.10.1996 Kalev Pagarand – volikogu esimees;
10.1996 – 24.10.1999 Vello Valdaru – volikogu esimees;
25.10.1999 – 24.10.2002 Vello Valdaru – volikogu esimees;
30.10.2002 – 07.08.2003 Rein Köster – volikogu esimees;
07.08.2003 – 21.10.2005 Aivar Tubli – volikogu esimees;
21.10.2005 – 27.10. 2009 Aivar Tubli – volikogu esimees;
27.10.2009- 31.10.2013 Aivar Tubli – volikogu esimees
31.10.2013 Aivar Tubli – volikogu esimees
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Praegu töötav vallavolikogu
Praegust vallavolikogu juhib volikogu esimees Aivar Tubli ning on valitud ka volikogu aseesimees –
Hannes Soonsein.
Roosna-Alliku Vallavolikogu on
olnud alates 1993.aastast 11 - liikmeline. Käesoleval
valimisperioodil töötab volikogu 7 koosseis. Vallakantselei ja -valitsus valmistab ette ja teenindab
Volikogu istungeid, eraldi töötajaid selleks pole.
Volikogul on 4 alalist komisjoni: revisjonikomisjon, eelarve- ja majanduskomisjon, haridus- ja
kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon. Valla põhimääruse kohaselt on volikogul õigus moodustada
ajutisi komisjone ja/ või määrata juhtivkomisjon.
11.2 Vallavalitsus
Roosna-Alliku endised vallavanemad
07.05.1992 – 28.02.1996 – Allan Alev
28.02.1996 – 29.10.1999 – Rein Köster
29.10.1999 – 21.11.2002 – Rein Köster
04.11.2002 – 09.11.2005 – Kalev Pagarand
Töösolev vallavalitsus
3. novembrist 2005 juhib valda vallavanem Peeter Saldre. 2009. aastal moodustati 3 - liikmeline
vallavalitsus, kuhu kuulusid vallavanem ja kaks abivallavanemat.

Vallavolikogu 7. novembri 2013 otsusega nr 57 kinnitati
vallavanem, abivallavanem, pearaamatupidaja.

vallavalitsus 3- liikmelisena:

Vallavalitsuses on teenistuses järgmised ametnikud: abivallavanem, vallasekretär, sekretär –
registripidaja, pearaamatupidaja, raamatupidaja, maa- ja keskkonnaspetsialist.
Vallavalitsuses töötavad bussijuht, kaks heakorra- ja majandustöölist, koristaja ja hoolekandetöötaja.
Vallaelu ning uudiste kajastamiseks ilmub Roosna-Alliku valla infoleht “Sõnumiallikas”. Leht on
elanikele tasuta. Tiraaz 600 tk.

12. PARTNERLUS JA KOOSTÖÖ
Roosna-Alliku Vald on liige järgmistes organisatsioonides:
- Järvmaa Omavalitsuste Liit ( edaspidi JOL) – nimetatud esindajad
- SA Kesk-Eesti Noorsootöökeskus (KENK)
- Järvamaa Ühistranspordi Keskus (JÜTK) – nimetatud esindaja
- AS Järvamaa Haigla – nimetatud esindaja
- Järva Arengu Partnerid (JAP) Leader programmi rakendamiseks piirkonnas – nimetatud esindaja
- AS Väätsa Prügila – nimetatud esindaja
- MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus – nimetatud esindaja
- MTÜ Südamaa Vabavald – nimetatud esindaja
- Eesti Maaomavalitsuste Liit – nimetatud esindajad (volikogu otsuse alusel)
Roosna-Alliku vallal toimuvad partnerlussuhted järgmiste organisatsioonidega:
- SA Järvamaa Arenduskeskus (JAK)
- MTÜ Kodukant
- MTÜ Mõisakoolide Ühing
- MTÜ Põhja – Eesti Turism
Roosna-Alliku vald toetab ja teeb koostööd järgmiste kodanikualgatusel moodustatud MTÜ-des:
MTÜ Allikaveed – Roosna-Alliku aleviku ja Allikjärve küla elukeskkonda ja keskkonnaseisunit
parandavad ja arendavad tegevused. Pärandkultuuri hoidmine ja säilitamine. Ettevõtluse arendamine.
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MTÜ Roosna-Alliku Mõis - näituste korraldamine, kultuurilised üritused, turismiteenuste osutamine,
mõiskultuuri tutvustavad sündmused ja ettevõtmised, koolitusteenuse osutamine, infomaterjalide
väljaandmine ja kohaliku kultuuriajaloo ning -pärandi propageerimine.
MTÜ Kaaruka külaselts – külaliikumise edendamine Kaaruka külatasandil, kodanike kaasamine,
koolituste läbiviimine, infomaterjalide koostamine, väljaandmine, kohaliku kultuuripärandi
propageerimine, säilitamine, ürituste korraldamine, organisatsioonidevahelise koostöö edendamine,
ühistegevus.
MTÜ Oeti Külaselts – külaliikumise edendamine Oeti külatasandil, kodanike kaasamine, koolituste
läbiviimine, infomaterjalide koostamine, väljaandmine, kohaliku kultuuripärandi propageerimine,
säilitamine, ürituste korraldamine, organisatsioonidevahelise koostöö edendamine, ühistegevus.
MTÜ Viisu Külaselts – külaliikumise edendamine Viisu külatasandil, kodanike kaasamine, koolituste
läbiviimine, infomaterjalide koostamine, väljaandmine, kohaliku kultuuripärandi propageerimine,
säilitamine, ürituste korraldamine, organisatsioonidevahelise koostöö edendamine, ühistegevus.
MTÜ Valasti Külaselts – külaliikumise edendamine Valasti külatasandil, kodanike kaasamine,
koolituste läbiviimine, infomaterjalide koostamine, väljaandmine, kohaliku kultuuripärandi
propageerimine, säilitamine, ürituste korraldamine, organisatsioonidevahelise koostöö edendamine,
ühistegevus.
MTÜ Roosna-Alliku Spordiklubi – rahvaspordiürituste korraldamine, koolituste korraldamine,
tervisliku liikumise propageerimine, edendamine, projektitööd.
Järvamaa valdade vaheline koostöö
Süda-Järvamaal asutati 2000. aastal MTÜ Südamaa Vabavald, kuhu kuuluvad piirkonna kuus valda:
Imavere, Kareda, Koigi, Paide, Roosna-Alliku ja Väätsa vald. MTÜ eesmärgiks on piirkonna
tasakaalustatud arendamine läbi omavalitsuste koostöö. Eelkõige tähendab see ühistegevusi
(arengukavad, projektid, üritused jm) muutmaks piirkonna elu paremaks ja huvitavamaks.
Toimunud on ja toimumist jätkavad mitmed üritused, nagu ühised spordimängud, kevadine laulu- ja
tantsupidu, augusti lõpus “Muinastulede öö”.
Järvamaa Arengu Partnerid on loodud 2006.a. aprillis Leader programmi rakendamiseks Järva-Jaani,
Koigi, Koeru, Albu, Paide ja Roosna-Alliku valdade piirkonnas.
Väliskoostöö
2007.aastal taastas vald 1992. aasta alustatud sõprussidemed Jämijärvi vallaga Soomes.
30.novembril 2007 sõlmiti koostöökokkulepe kultuuri-, hariduse-, noorsoo-, sporditöö ja haldussuutlikkuse tõstmise valdkondades.
Kokkuleppe alusel tehakse ka koostööd mitmesuguste programmide ja projektide koostamisel ning
elluviimisel.
Kavandatavad ühistegevused 2011- 2020:
• Lastevanemate ühiskoolitusprojektid.
• Eelkutseõppe kvaliteedi tõstmine koostöös kutsekoolidega (puit, metall, elektrotehnika, toitlustus,
puhastus jt erialad) – projekti koostamine ja elluviimine.
• Ühiskoolitused projektideelluviijajtele ja küladeliidritele.
• Koolitused ettevõtjatele, nõustamine.
• Leader programmi rakendamine.
• Hooldusteenuste arendamine ja laiendamine.
• Kultuuriturismi arendamine (kultuuriobjektide ja ürituste keti väljatöötamine, infovoldik).
• Ühisürituste läbiviimine (spordipäev, laulu- ja tantsupäev, Muinastulede öö, koostööpartnerite
tänamine, laste ja noorte spordilaagrid).
• Lastekaitsealase koostöövõrgustiku projekti rakendamine (kaasatud koolid, kirikud,
sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad jne).
• Sotsiaalkorterite võrgustiku väljatöötamise projekti koostamine.
• Järvamaa maine kujundamine.
• Investeeringukataloogi koostamine.

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020

•
•
•
•
•

Ettevõtjate/ettevõtete tunnustamine.
Teehoiukava täitmine.
Ehitusküsimuste lahendamine.
Haridusasutustes logopeedivajaduste täitmine.
Suuremahulisi investeeringuid vajavate ühisprojektide planeerimine ja töösse rakendamine.

13. VALLAEELARVE
13.1 Investeeringud
2010. aastal seoses vahendite nappusega sai vald teha ainult hädapäraseid investeeringuid.
Avariiremondi korras remonditi osaliselt Roosna-Alliku Lasteaed „Helliku“ katust ja valla
haldushoonesse sai paigaldatud tulekahjusignalisatsioon. Seoses
riigipoolse teederaha
alarahastamisega jäi valla kruusakattega teede remont väheseks ja teid hooldati summas 155 tuhat
krooni.
2010. aastal rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus kolm valla projektitaotlust. Roosna-Alliku
Vanaveski järve ökoloogilise seisundi parandamiseks saime 324 tuhat krooni, mille käigus puhastati
veepeegel veetaimestikust ja eemaldati muda ning korrastati kaldaid säilitades looduslik kaldajoon.
Projekti „Tiit Eipre allika ümbruse hooldustööd“ rahastas KIK 9 tuhande krooniga. Projekti raames
teostati Roosna-Alliku maastikukaitsealal asuva Tiit Eipre allika kui Pärnu jõe lähte ümbruse korrastamine ja vaadeldavuse tagamine.
Projektile “Roosna-Alliku aleviku kanalisatsioonitorustikku ehitus” saime 169 tuhat krooni, mille
raames ehitati Roosna-Alliku aleviku põhjaossa 229,5 m kanalisatsioonitorustikku.
Peale eeltoodu toetas ja sildfinantseeris Roosna-Alliku vald nelja külaseltsi tegevust, kes erinevate
projektitööde kaudu taotlesid lisaraha elukeskkonna parandamiseks.
13.2 Vallaeelarve
Roosna-Alliku Vallavalitsus koostab eelarvet kassapõhisena ja ka eelarve täitmine on kassapõhine.
Roosna-Alliku Vallavolikogu määrusega 25. veebruar 2010 nr 4 kinnitati 2010 aasta eelarve tuludeks
15 465 tuhat krooni, eelarve kuludeks 14 604 tuhat krooni ja laenude tagasimakseteks 861 tuhat
krooni.
2010. aastal võeti vastu kolm lisaeelarvet. Roosna-Alliku valla 2010 aasta eelarve muutmine ja
esimene lisaeelarve võeti vastu Roosna-Alliku Vallavolikogu määrusega 21 juuni 2010 nr 11, millega
vähendati tulusid 148 tuhat krooni, laenude tagasimaksmist 307 tuhat krooni ja suurendati kulusid 159
tuhat krooni.
Teine lisaeelarve võeti vastu Roosna-Alliku Vallavolikogu määrusega 28.oktoober 2010 nr 14, millega
suurendati tulusid 409 tuhat krooni ja kulusid 409 tuhande krooni võrra.
Kolmas lisaeelarve võeti vastu Roosna-Alliku Vallavolikogu määrusega 30 detsember 2010 nr 19 ja
eelarve tulusid ja kulusid suurendati 129 tuhande krooni võrra.
Lõplik tulude eelarve kujunes 15 855 tuhat krooni. Laekus 15 592 tuhat krooni, ehk 263 tuhat krooni
vähem. Tulude täitumine eelarves kavandatust 98,3 %.
Kulude lõplikuks eelarveks kinnitati 15 301 tuhat krooni. Kulude eelarve täitmine 15 051 tuhat krooni.
Kulude täitumus võrreldes eelarves kavandatust 98,4 %.
Finantseerimistehingute eelarves laenude tagasimaks 554 tuhat krooni ja täitmine 541 tuhat krooni.
Vaba jääk 211 tuhat krooni.
2010 aasta tuludest moodustasid maksutulud 7 452 tuhat krooni 47,80 % sh tulumaks 6 344 tuhat
krooni 47,69 % ja maamaks 1 108 tuhat krooni 7,11 %, riigilõiv 25 tuhat krooni 0,16 %, kaupade ja
teenuste müügist 1 191 tuhat krooni 7,64 %, sihtfinantseerimised tegevuskuludeks 784 tuhat krooni
5,03 %, sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 457 tuhat krooni 2,93 %, mittesihtotstarbelised
eraldised 4 876 tuhat krooni 31,27 %, põhivara müügist 279 tuhat krooni 1,79 %, kaevandusõiguse ja
veeerikasutuse tasudest 295 tuhat krooni 1,89 %, saastetasudest 18 tuhat krooni 0,11 % ja muud tulud
6 tuhat krooni 0,04 %, kassatagavara 3 tuhat krooni 0,02%, vaba jääk 206 tuhat krooni 1,32 %.
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2010. aasta kuludest moodustasid üldised valitsussektori teenused 2 603 tuhat krooni ehk 17,29 %,
avalik kord ja julgeolek 5 tuhat krooni 0,03 %, majandus 420 tuhat krooni 2,79 %, keskkonnakaitse
916 tuhat krooni 6,09 %, elamu- ja kommunaalmajandus 531 tuhat krooni 3,53 %, tervishoid 54 tuhat
krooni 0,36 %, vabaaeg, kultuur 1 723 tuhat krooni 11,45 %, haridus 7 107 tuhat krooni 47,22 % ja
sotsiaalne kaitse 1 481 tuhat krooni 9,84 %, vaba jääk 211 tuhat krooni 1,40 %.
Tabel 22. Tulumaksu laekumise võrdlus 2009 ja 2010 aastatel
Elani Detsember
Jooksvalt
Detsember
ke
võrdluses
arv
2009 2010 2009 2010
+ / - + / e.a.
e.a.
sama
sama
periood periood
1 241

551 96
8

535 4
96

7
035 64
5

6
343 83
4

-16
472,0

Jooksvalt võrdluses
Nov
+ / - + / - e.a.
e.a.
jooksvalt
jooks
valt

-3,0%

0,5%

691 81
1

-9,8%

Tabel 23. Roosna-Alliku valla eelarve kulude struktuur ja mahud
2008-2013
Üldised valitsemissektori
kulud
Avalik kord ja turvalisus
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja
kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur ja sport
Haridus
Sotsiaalne kaitse
KULUD KOKKU

2008

2009

2010

2011

2012 (euro)

2013 (euro)

4659406
8000
1214000
496960

3190667
12850
429100
775404

2827994
6800
346000
889994

2829202
7698
386002
273064

241491
0
34160
18872

337
0
50634
28547

317660
55000
2162645
8363840
1625409
18902920

211580
438210
41200
51150
6900783 1406649
8320146 6997118
2008120 1640585
21889850 14604500

231883
50022
1360049
6888861
1581708
13608489

23366
7671
110859
541163
94256
1071838

24866
4301
104414
578528
82152
1210990

Sotsiaalne kaitse
Haridus
Vaba aeg, kultuur ja sport
Tervishoid
Elamu- ja kommunaalmajandus
2011
2010

Keskkonnakaitse
Majandus

2009
2008

Avalik kord ja turvalisus
Üldised valitsemissektori kulud
0

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Üldised
Avalik
valitsemis
kord ja
sektori
turvalisus

Majandus

Elamu- ja
Vaba aeg,
Keskkonn
kommuna Tervishoid kultuur ja
akaitse
almajandu
sport

Haridus

Sotsiaaln
e kaitse

2011

2829202

7698

386002

273064

231883

50022

1360049

6888861

1581708

2010

2827994

6800

346000

889994

438210

51150

1406649

6997118

1640585

2009

3190667

12850

429100

775404

211580

41200

6900783

8320146

2008120

2008

4659406

8000

1214000

496960

317660

55000

2162645

8363840

1625409

Tabeli andmed Eesti kroonides
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Tabelis kajastuv tulumaksu laekumise vähenemine 2009. ja 2010. aastatel on tingitud ennekõike
muudatustest tulumaksuseaduses, mil vähendati kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksuosa
protsenti 9,93-lt 9,4-ni, aga ka üldisest majanduslangusest ning vähenenud tööhõivest.
Riigieelarvest laekuvad tasandusfondi summad on alates 2006. aastast vähenenud. 2006 - 2008 oli
vähenemise põhjuseks tulumaksu kasv. 2009. aastast alanud vähenemine on seotud majanduskriisiga,
mille tõttu vähendas riik omavalitsustele eraldatavat tasandusfondi. Riik võttis seadustest välja
punktid, mille järgi ei ole omavalitsuse kohustus toetada kultuuri, noorsootööd ja sporti.
Rahandusministeerium kärpis kohe ka tasandusfondi selle võrra. Et elukeskkond vallas ei halveneks
kultuuris, spordis ja noorsootöös, on vald sunnitud siiski neid eluvaldkondi toetama. Samas on kõige
rohkem kannatanud majanduskriisi tõttu majanduse eelarve sh. valla teede hooldus.

2. OSA
ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2012 - 2020
ROOSNA-ALLIKU VALD 2035 AASTAL
Missioon
Roosna-Alliku valla arengu missiooniks on olla inimkeskne, haridust, omakultuuri ja sporti väärtustav,
koostööle ja - meelele suunatud, tasakaalustatud arenguga konkurentsivõimeline Eestimaa vald.
ARENGU LÄHTEÜLESANDED
•
•
•
•
•
•

Elanike arvu vähenemise peatamine.
Ettevõtluse arendamine, era- ning mittetulundussektori tugevdamine.
Infrastruktuuri parandamine ja arendamine.
Valla maine tõstmine ja haldussuutlikkuse kasv.
Sotsiaalse kaasatuse suurendamine.
Sotsiaalse turvalisuse tõus.

Visioon valdkondade kaupa
Omavalitsusfunktsioonide toimimine
Haridus, kultuur, turism, sport, noorsootöö.
• Roosna-Alliku haridussüsteem annab konkurentsivõimelise hariduse edasisteks õpinguteks.
• Renoveeritud Roosna-Alliku mõisapargist on saanud valla elanike spordi- ja puhkekoht.
• Kultuuritegevus põhineb vallas suures osas seltsitegevusel.
• Elanikel on mitmekülgsed võimalused kultuuri- ja huvitegevuseks.
• Roosna-Alliku on vald, kus turistil on ilusat vaadata ja hiljem mäletada.
• Sport on populaarne vaba aja veetmise võimalus ning selleks on olemas väga head tingimused.
• Noortel on piisavalt võimalusi vaba aja sisustamiseks.
• Noored on aktiivsed ja teotahtelised.
• Kuritegevuse ennetustöö toimub läbi noorsootöö projektide.
Elamumajandus, infrastruktuurid, infotehnoloogia.
• Kõikidel korrusmajadel on omanikud.
• Korrusmajad on remonditud.
• Tühjad korterid on asustatud.
• Vallas on kaasajale vastav tehniline infrastruktuur.
• Suuremad külateed on muudetud tolmuvabaks ja hästi läbitavaks.
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•

Aleviku tänavad on remonditud ja valgustatud.

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus
• Järjepideva töö tulemusena on valla elanike toimetulekuoskus kõrge, sotsiaalala töötajad jõuavad
füüsilise kui ka hingelise abi vajajateni.
• Rahulolu pakkuv elukeskkond ja kvaliteetne arstiabi.
• Turvaline vald hästitoimiva korrakaitsesüsteemiga.
• Vallas toimib kvaliteetse hooldusteenuse osutamine
• Vallas osutatakse abivajavatele isikutele piisavalt kvaliteetseid sotsiaalteenuseid
Keskkond
• Vald on heakorrastatud inimsõbralik väikevald.
• Vallaelanikel on kõrge keskkonnateadlikus.
• Igal kevadel toimuvad heakorratalgud.
• Vallaelanikud elavad loodussäästlikult.
Ettevõtlus
• Välismaa investoritel on olemas piisavalt informatsiooni Roosna-Alliku valla ettevõtlus- ning
investeeringuvõimalustest.
• Roosna-Alliku vald on ettevõtlust soosiv, paindliku ja toimetuleva tööjõuga elukestavalt õppiv
vald.
Koostöö
• Roosna-Alliku vallal toimivad aktiivsed partnerlussuhted avalike- ja eraõiguslike institutsioonidega.
• Roosna-Alliku vallal on toimivad rahvusvahelised välissuhted

2. osa Roosna – Alliku valla arengukava tegevuskava aastani 2020
Täitmine
Tegevus

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2020

x

x

x

x

x

x

Vastutav
üksus

Allikas

Sihtala

Huvigrupp

Valla eelarve
teenuse ostja

Valla
territoori
um

Lapsevanemad

Valla eelarve
EL fondid

Viisu
RoosnaAlliku

Lapsevanemad, lasteaialapsed,
tööandjad

Valla eelarve
Projektid
Eesti ja EL
fond

Viisu
RoosnaAlliku

Lapsevanemad, lasteaialapsed,
politsei

HARIDUS
I EELKOOLIEELSED HARIDUSASUTUSED
1.Lasteaiateenuste võrk on optimaalne
1.1. Roosna-Alliku Lasteaia „Hellik” ja
Viisu Lasteaia baasil kogu valla ulatuses
x
kvaliteetse lasteaiateenuse tagamine

Vallavalitsus
asutuste
direktorid

2. Hooned ja rajatised on moderniseeritud
Investeeringute algatamine, mis tagavad lasteaiahoonete vastavuse kaasaegsetele tehnilistele normidele (tervisekaitse-,
elektri- ja tuleohutusnõuete parandamine) ja keskkonna turvalisusele, on sobilikud ka erivajadustega laste
teenindamiseks ning algatatavad investeeringud vähendavad ekspluatatsioonikulusid (energiasääst/energiatõhusus,
jms).
Laste mängväljakute kaasajastamine, turvalisuse tagamine.
X
X
X
x
2.1. Lasteaedade hoonete
x
x
x
Vallavalitsus
rekonstrueerimise projektide koostamine
ja ehitus
x
x
x
x
2.2. Viisu ja Roosna-Alliku
X
Lasteaiahoonete juurde mänguväljakute
moderniseerimine (projekt, teostamine)
x
x
x
x
2.3. Viisu ja Roosna-Alliku lasteaedade
x
juurde parklate rajamine ja
liiklusturvalisuse suurendamine (projekt,
rajamine)
2.4. Viisu ja Roosna-Alliku lasteaedades
Asutuste
sisehindamise protsessi läbiviimine ja
direktorid
x
x
aruande koostamine, töötajate
x
Vallakonstaabel
nõustamine.
Riskianalüüsi läbiviimine laste
turvalisuse tõstmiseks lasteaiahoonetes ja
territooriumil

2.5.Roosna-Alliku Lasteaia „Hellik“
mänguväljakule piirdeaia rajamine

2.6 Lasteaedade mänguväljakute pideva
hoolduse tagamine

x

x

x

x
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Vallavalitsus
x
x

x

x

3. Lasteaia materiaaltehniline õppe- ja teenindav baas on täiustunud
3.1. Roosna-Alliku ja Viisu Lasteaedade
x
x
x
x
inventari, mänguasjade ja õppevahendite
x
x
x
x
täiustamine
3.2. Uue lasteaiamööbli soetamine
x
x
x
x
3.3. Muusikariistade, spordivahendite
x
x
x
täiendamine
3.4. Arvutinurk lastele, õppetarkvara
x
x
x
x
täiendamine
3.5. Lapsesõbraliku voodivarustuse
soetamine
4. Lasteaias on kvalifitseeritud ja elukestvalt õppiv kaader
4.1. Lasteaedade arengukavade täitmise
x
x
x
x
seire ja muutmine
4.2 Lasteaiapersonali pidev koolitamine
x
x
x
x
5. Eelkooliealised lapsed on kooliminekuks ette valmistatud
5.1. Lasteaedades laste
päevahoiuteenuse ja nendes pakutavate
x
x
x
tugiteenuste arendamine, vajaduste
selgitamine

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

RoosnaAlliku

Lapsevanemad, lasteaialapsed,
lasteaiatöötajad

Vallavalitsus

Valla eelarve
ja
Hasartmängu
maksu
Nõukogu
regionaalsete
investeering
ute
programm
Valla eelarve

Viisu
RoosnaAlliku

Vallavalitsus

Vallavalitsus
Asutuste
direktorid

Valla eelarve
Teenuse
ostjad

Viisu
RoosnaAlliku

Lapsevanemad, lasteaialapsed

Asutuste
direktorid

Valla eelarve

RoosnaAlliku
vald

Asutuse personal

Vallavalitsus

Valla eelarve

Viisu
RoosnaAlliku

Lapsevanemad, lasteaialapsed

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Asutuste
x
x
x
x
x
x
- traditsiooniliste ürituste jätkumine:
x
direktorid
looduse, tervise- ja rahvakultuuri suund,
Hoolekogu
lahtiste uste päevad, perepäevad kevadel,
matkad, küla- ja valla ettevõtmistes
Asutuste
x
x
x
x
x
x
osalemine, etteasted, laste puhkelaagrid,
x
direktorid
jms.
Asutuse
x
x
x
x
x
x
- kooli ja lasteaedadevahelise
x
direktorid
x
x
x
x
x
x
koostöövõrgu arendamine ;
x
x
x
x
x
x
- lasteaedade laulu- ja tantsupeo
x
x
Asutuste
x
x
x
x
x
x
traditsiooni jätkamine
x
direktorid
- logopeediteenuse tagamise
abivallavanem
korraldamine
x
x
x
x
x
- ujumistundide läbiviimine Roosnax
x
Alliku Lasteaias „Hellik”
x
x
x
x
x
5.2 Koduste laste kooliks
x
x
ettevalmistamise tagamine lasteaia
baasil
6. Lapsevanemad ja hoolekogu on aktiivsed partnerid laste arendamisel
6.1. Lasteaedades
Asutustee
koolituste läbiviimine lapsevanematele ja
x
x
x
x
x
x
x
direktorid
hoolekogule
7. Tervisekasvatus on väärtustatud
7.1. Meditsiinilise teenuse tagamine
x
x
x
x
x
x
x
Vallavalitsus,
lasteaedades
Asutuste
x
x
x
x
x
x
x
7.2 Iga-aastane perioodiline laste
direktorid
suuhügieeni ja hammaste kontroll
x
perearstid
7.3 Viisu Lasteaia ühinemine Tervist
Edendavate Lasteaedade Liiduga (TELL)
stomatoloog
8. Sotsiaalselt vähekindlustatud perede lastel on võimalik kasutada lasteaiateenust
8.1. Sotsiaalselt vähekindlustatud perede
Vallavalitsus
lasteaiateenuse kasutamise täielik või
x
x
x
x
x
x
x
abivallavanem
osaline toetamine ja teavitustegevus
9. Paindlik, lapse ja tema vanema vajadusi arvestav lastepäevahoiu teenuse pakkumine ja ajastus
9.1. Lapsevanemate osalemine
Asutuste
lasteaiateenuse analüüsis ja arendamises
x
x
x
x
x
x
x
direktorid
10. Koostöö kõigi lasteaiateenuse ja selle edendamisega seotud partneritega

Valla eelarve
Teenuse
ostjad
Projektid

Viisu
RoosnaAlliku

Lapsevanemad, lasteaialapsed

Valla eelarve
projektid

Viisu
RoosnaAlliku

lapsevanemad ja hoolekogu

Valla eelarve
Teenuse
ostjad
Projektid

Viisu
RoosnaAlliku

Lapsevanemad, lasteaialapsed

Viisu
RoosnaAlliku

Lapsevanemad, lasteaialapsed

RoosnaAlliku
vald

Lapsevanemad, lasteaialapsed,
hoolekogu

Valla eelarve

Valla eelarve
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10.1 Partnerlus ja koostöö riigi-, eraning mittetulundussektoriga, et viia läbi
lastehoiuteenust arendavaid ning
toetavaid pika – ja lühiajalisi
ühisprojekte.

x

x

x

x

x

x

x

Asutuste
direktorid
vallavalitsus

Valla eelarve
Partnerite
osalus,
projektid

RoosnaAlliku
ald

Lasteasutus, lapsed, vallavalitus,
partnerid

Täitmine ja rahalised vahendid
Tegevus

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2020

Vastutav
üksus

Allikas

Sihtala

Huvigrupp

1.1. Põhihariduse andmise tagamine
Roosna-Alliku Põhikoolis.

x

x

x

x

x

x

x

Vallavalitsus

Valla eelarve

Roosna-Alliku põhikooli
õpilased, asutuse personal

x

Vallavalitsus

Valla eelarve

Kooli
teenindus
-piirkond
kooli
teenindus
-piirkond

1.2. Haridustee jätkamise tagamine ja
koostöö Järvamaa haridusasutustega

x

x

x

x

x

x

II PÕHIHARIDUS
1.Üldhariduskooli võrk on optimaalne

2. Hooned ja rajatised on valmis ehitatud ning moderniseeritud
Investeeringute algatamine, mis tagavad kooli juurde kuuluvate hoonete vastavuse kaasaegsetele tehnilistele normidele
(tervisekaitse- ja tuleohutus-nõuete parandamine) ja keskkonna turvalisusele, on sobilikud ka erivajadustega õpilaste
teenindamiseks ning vähendavad ekspluatatsioonikulusid (energiasääst jms). Spordirajatiste kaasajastamine,
turvalisuse tagamine

lapsevanemad, kooliõpilased

2.1. Roosna-Alliku Põhikooli
õppehoone, ruumide ja rajatiste
rekonstrueerimine.

x

x

x
x

2.2 Roosna-Alliku Põhikooli
õppeotstarbelistele hoonetele
(valitsejamaja ja meierei) sobiva
kasutusala laiendamine.
2.3 Roosna-Alliku mõisa peahoone
restaureerimise projekti koostamine ja
ehitus

x

x
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x
Vallavalitsus
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.6. Roosna-Alliku Põhikooli
spordihoone ehitamine: projekt, ehitus,
infrastruktuurid, haljastus.
2.7. Spordihoone hõivamise tagamine
(teenuste pakkumine erinevatele
sihtgruppidele)
2.8. Järvamaa mõisakoolide
ühingus(JMÜ) ja Eesti mõisakoolide
ühenduses (EMÜ) ning sellega seotud
programmides osalemise jätkamine

x

x

x

x

x

x

x

Vallavalitsus
Vallavalitsus

x

x

RoosnaAlliku

Lapsevanemad, õpilased,
kogukond

Valla eelarve,
projektid
Eesti ja EL
fond
Valla eelarve
Projektid
Eesti ja EL
fond

RoosnaAlliku

Lapsevanemad, õpilased,
asutuse töötajad, kogukond

RoosnaAlliku

Lapsevanemad, õpilased,
kogukond

RoosnaAlliku

Lapsevanemad, õpilased,
kogukond

x

2.4 Roosna-Alliku mõisa valitsejamaja
- hoone restaureerimise projekti
koostamine ja ehitus
2.5. Roosna-Alliku Põhikooli
spordiväljaku rekonstrueerimine.

Valla eelarve
EL fond
Norra progr.

x

x

x

x

x

x

x

x

Vallavalitsus
Põhikooli
direktor

3. Põhikooli materiaaltehniline õppe-, spordi- ja teenindav baas on täiustunud, hariduse infrastruktuurid
paranenud

Valla eelarve
Projektid
Eesti ja EL
fond

3.1.Õppe- ja metoodiliste vahendite,
inventari täiendamine
3.2. Spordiinventari uuendamine ja
täiendamine
3.3 Arvutiklassi arendamine, tehnika
kaasajastamine
3.4. E- kooli arendamine
3.5. Teabetoa tegevuse jätkamine

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

4. Põhikoolil on kvalifitseeritud ja elukestvalt õppiv kaader
4.1. Personali pidev koolitamine
x
x
x
4.2. Personali valik ja piisavus
x
x
x
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x
x
x
x
Põhikooli
x
x
x
x
direktor
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Põhikooli
direktor

4.3. Stipendiumite ja toetuste
Sihtkapitali
määramine põhikoolis või teistes
x
x
x
x
x
x
x
nõukogu
Vallavalitsus
üldharidusasutustes õppivatele
aktiivsetele õpilastele (sihtkapitali
„Õpihimuline noor” baasil)
Vallavalitsus
x
x
x
x
x
x
x
Põhikooli
4.4. Soodustuste ja tunnustusskeemide
väljatöötamine, uuendamine ja
direktor
jätkamine õpetajatele ning õpilastele
5. Põhikooli õppetase vastab riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele, on loodud noortele arenemis- ja
tegutsemis-võimalusi ning lisaväärtusi pakkuv õpikeskkond

Valla eelarve
Haridusteenuse ostjad

RoosnaAlliku
vald

Lapsevanemad, õpilased,
õpetajad

Valla eelarve
Eelarve

RoosnaAlliku
vald

Asutuste personal,
hoolekogu

Valla eelarve,
programmid
Valla eelarve
Valla eelarve

RoosnaAlliku
vald

Asutuste personal,
hoolekogu
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5.1.Tugev ja konkurentsivõimeline
üldharidus:
- kooli õppekava ja ainekavade
uuendamine, et tagada õpilaste pidev
ja mitmekülgne areng;
- õpi- ja kasvatustegevuses
tugisüsteemide olemasolu tagamine,
mis toetavad õpilaste individuaalset
arengut;
- eelkutseõppes osalemise tagamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.2. Teadmiste ja vaimsuse tõus:
- kooli omapära esiletoomine ja
x
x
x
x
kaasaegsete õppimiskäsitluste
arendamine;
x
x
x
x
- traditsioonide ja tähtpäevade
x
x
x
x
tähistamine;
- paikkonna kultuuriloo käsitlemine;
x
x
x
x
õppeprotsessis, noorte sidumine
koduvallaga
- Järvamaa koolidevahelises
x
x
x
x
koostöövõrgustikus osalemine, selle
arendamine, õpilasaktiivi kaasamine
x
x
x
x
koolielu probleemide lahendamisse;
- õpilasvahetus, ühisprojektid
sõpruskoolidega kodu- ja välismaal;
- huviringide töö jätkamine ja
võimaluste mitmekesistamine
vastavalt õpilaste huvidele ja
vajadustele, koostöö Roosna-Alliku
rahvamaja ning raamatukoguga.
6. Lapsevanemad ja hoolekogu on aktiivsed partnerid laste arendamisel

Vallavalitsus
Põhikooli
direktor
Õpetajad
Hoolekogu

Valla eelarve
Teenuse ostjad
Projektid

Roosna
Alliku
vald

Lapsevanemad,
kooliõpilased, kohalik
kogukond

Põhikooli
direktor
Huvijuht

Valla eelarve
Projektid
Programmid
Omavahendid

Roosna
-Alliku
vald

Õpilased, kooli personal,
vilistlased

Vallavalitsus

haridusprogram
mid – Comenius
ja Socrates jt

6.1.Koolitused kooli õpilaste
vanematele ja hoolekogule
6.2. Lastevanemate osalemine õppe- ja
kasvatusprotsessi analüüsis ja
arendamises,
- arenguvestluste läbiviimise
jätkamine.

x
x

x
x

7. Tervise- ja keskkonnakasvatus on väärtustund
7.1. Meditsiinitöötajate olemasolu
x
tagamine:
x
- õpilaste regulaarne üldine
x
x
meditsiiniline kontrollimine;
- iga-aastane perioodiline õpilaste
x
suuhügieeni ja hammaste
x
kontrollimine;
- tervisekasvatuse ja
keskkonnateadlikkuse väärtustamine
kooli ning erialaspetsialistide
x
x
vahelises koostöös, projektitöö,
programmides osalemine;
- tervisenõukogu tegevuse
jätkamine
8. Õpilaste sotsiaalne turvalisus on tagatud
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x
x
x
x
x
Põhikooli direktor
x

x

x

x

x

Põhikooli direktor

x

x

x

x

x

Vallavalitsus

x

x

x

x

x

Meditsiinitöötaja

x

x

x

x

x

Meditsiinitöötaja

x

Meditsiinitöötaja
Põhikooli direktor ja
tervisenõukogu

x

x

x

x

Valla eelarve
Projektid

Roosna
-Alliku
vald

Eelarve
Haridusteenuse
ostjad Perearstid

Roosna
-Alliku

Lapsevanemad ja
hoolekogud,
kohalik kogukond

Lapsevanemad, õpilased,
perearstid, hambaarstid
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8.1. Õpilaste koolikohustuse täitmise
parandamine ja koolist väljalangemise
ennetamine:
- projektide ja eriprogrammide
pakkumise algatamine, järelevalve;
- võrgustikutöö juurutamine;
- koostöö lapsevanemate,
kriminaalhoolduse, politsei ja
noorsoopolitseiga.
8.2. Sotsiaalselt vähekindlustatud
perede lastele õppevahendite ja –
ekskursioonide eest täieliku või
osalise toetamise jätkamine
8.3. Esimese klassi õppima asumisel
õpilaste toetamine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Roosna
-Alliku
vald

Põhikooli direktor
Eelarve
Vallavalitsus

Lapsevanemad,
üldhariduskoolide õpilased

Valla eelarve
Projektid

abivallavanem

9. Koostöö kõigi haridusteenuse edendamisega seotud partneritega
9.1 Partnerlus ja koostöö, KENK-iga,
x
x
x
x
riigi-, era- ning
mittetulundussektoriga – kvaliteetse
haridusteenuse pakkumise tagamiseks
ja võimaluste mitmekesistamiseks

x

x

Valla eelarve,
muud toetused

x
Põhikooli direktor

Eelarve,
Partnerid
Projektid

RoosnaAlliku vald

Koolid, õpilased,
koolidepersonal, vallavalitus,
partnerid

Täitmine ja rahalised vahendid
Tegevus

2012

2013

2014

2015

III KUTSEHARIDUS JA ELUKESTEV ÕPE
1. Infoühiskonna võimalustest osasaamine ja kaasatus
1.1
Vallaelanike
x
x
x
x
otsustustegevusse
kaasamine,
võimaluste
laiendamine ja infoleviku ja
internetiteenuse
võrgu
laiendamine
,
väljaarendamine
ja
rakendamine.

2016

2017

2018
2020

x

x

x

Vastutav
üksus

Vallavalitsus
partnerid

Allikas

Sihtala

Huvigrupp

Programmid
Projektid Teenuse
kasutajad

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond: kortermajade
elanikud, ühistud, külaelanikud

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
2. Kõigile sihtgruppidele on loodud võrdsed võimalused kasutada elukestva õpiühiskonna
võimalusi
2.1.
Valla
ineterneti
x
x
x
x
x
x
x
Vallavalitsus
kodulehekülje
pidev
raamatukogude
täiendamine ja arendamine
juhatajad
2.2. Nõustamine töötutele,
x
x
x
x
x
x
x
Vallavalitsus
abivallavanem
tööotsijatele, puuetega
inimestele jts sihtgruppidele
koostöös riiklike-, era – ja
mittetulundussektoriga
2.3 Põhi- või
x
x
x
x
x
x
x
Vallavalitsus
abivallavanem
gümnaasiumihariduse
katkestanutele haridustee
jätkamise soodustamine ja
toetamine
3. Ameti- ja kutsealane teave on piisav, süstematiseeritud ja toimub selle järjepidev levitamine
3.1.kohalike ettevõtjate
x
x
x
x
x
x
x
Vallavalitus
kaadrivajaduste
väljaselgitamine ja koostöö
kutseharidusasutustega
4. On arenenud välja kohalik algatusvõime ameti- ja elukestva õppe realiseerumiseks
4.1. Regulaarsed
x
x
x
x
x
x
x
kokkusaamised,
Vallavalitsus
ühiskoolitused erinevatele
sihtgruppidele

Tegevus

Täitmine ja rahalised vahendid
2012
201 2014
2015
3

201
6

201
7

2018
2020

Valla eelarve
EL fond,
programmid,
projektid
Valla eelarve
Projektid
tööhõiveamet

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond, selle erinevad
sihtgrupid ja ettevõtjad ning
ühenduste vormid

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond, selle erinevad
sihtgrupid ja ühenduste vormid

Valla eelarve
Projektid

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond, selle erinevad
sihtgrupid ja ettevõtjad

Valla eelarve,
programmid,
projektid

RoosnaAlliku vald

Kohalikud tööandjad, kutsekoolide
õpilased ja töötajad

EL fond
Teenuse kasutajad
Programmid
Projektid

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond

Vastutav
üksus

IV NOORSOOTÖÖ JA HUVIHARIDUS
1. Valla noortele on tagatud mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks, kuritegevus on minimeeritud,
toimivad avatud noortekeskused: tegutseb Roosna-Alliku Noortekeskus ja Viisu rahvamajas noorsootöö
tegevused

Allikas

Sihtala

Huvigrupp

1.1.Alkoholi- ning narkomaaniaalase
ennetava tegevuse läbiviimine ja osalemine
programmides ning ühisprojektides

x

x

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
Vallavalitsus
x
x
x
x
x
Abivallavanem
koostöös
kriminaalhooldusametiga
x
x
x
x
x
Kriminaal
hooldus
Era- ja mittetulundusühingud

1.2. Ühis- või iseseisvad projektid
x
x
avalikus, era- ja mittetulundussektoris
tegutsevate institutsioonidega noortele
huvitegevuse pakkumiseks, kuritegevuse-,
alkoholi- ning narkomaaniaalaseks
ennetavaks tegevuseks
x
x
1.3. Noorteühenduste tegevuse toetamine
x
x
x
1.4 Noorte sesoonsed töö-, puhke- ja
x
vabaaja laagrid, rühmad, tegevused
x
x
x
1.6 Väljaspool Roosna-Alliku valda
toimuvatel noorteüritustel noorte ja nende
juhendajate osalemise toetamine
x
x
x
1.5 Koostöö noorteühendustega,
x
ühisprojektid
1.6 Avatud noortekeskuse planeerimine,
projekteerimine ja väljaehitamine Roosnax
x
Alliku Mõisa Meiereihoonesse
x
1.7 Noortekeskuste materiaal-tehnilise
baasi ja vahendite iga-aastane täiendamine
1.8 Noorte omaalgatuslike trükiste,
x
infolehtede väljaandmine, trükkimine ja
levitamine.
2. Valla noortel on võimalik osaleda huvikoolides või õpperingides
2.1. Huvikoolides ja õpperingides
x
x
x
osalemise toetuse võimaldamine

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vallavalitsus
Partnerid era- ja
mittetulundussektorist
Roosna-Alliku
Noortekeskus

Vallavalitsus

Eelarve
Programmid
Projektid
Valla eelarve,
EL fond,
Programmid,
Projektid
Kaasatud sektorite vahendid
Valla eelarve ja
erinevad
partnerid,
Omaosalus
Programmid
Projektid

vallaeelarve

RoosnaAlliku
vald
RoosnaAlliku
vald

RoosnaAlliku
vald

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond,
koolid, kriminaalhooldus

Kohaliku kogukonna
noored, politsei,
kriminaalhooldus,
perearstid, era- ja mittetulundussektor
Kohaliku kogukonna
noored, politsei,
kriminaalhooldus,
perearstid, era- ja mittetulundussektor

Lapsevanemad, noored

Tegevus

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
Täitmine ja rahalised vahendid
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - Vastutav
üksus
2020

Allikas

Sihtala

Huvigrupp

Omavahendid
Valla eelarve
Projektid
Programmid

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond,
kultuuritöötajad, turistid,
ettevõtjad

V KULTUUR
5.1. RAHVA- JA KÜLAMAJAD
1. Valla füüsiline elukeskkond ja kultuurilised teenused on stabiliseerinud kohalike elanike arvu: loonud
elupaigale lisaväärtusi, parandanud infrastruktuuri, tööjõu- ning elukvaliteeti
x
x
Asutuste
x
x
x
x
1.2. Kultuuriasutuste ja seltside vahelise
x
juhatajad
koostöövõrgu arendamine vallas ja
x
Partnerid
x
x
x
x
väljaspool
x
x
Era- ja
1.3.Valla maine tõstmine ootuspäraste,
mittetulundustraditsiooniliste ja/ või üllatuslike
x
sektorist
x
x
x
x
kultuuriürituste kaudu
x
x
1.4. Kohaliku kultuuri, kombestiku ja
x
x
x
x
x
rahvusliku pärandi järjepidev
x
x
väärtustamine
1.5. Kultuuripärandi, kultuuriürituste
x
x
Vallavalitsus
osakaalu tõstmine turismiettevõtluse
x
x
x
x
x
arendamisel ning elukestval õppel
1.6. Kultuurilise koostöö tihendamine
teiste omavalitsustega
2. Roosna-Alliku ja Viisu Rahvamaja on valmis ehitatud, lisaks on välja kujunenud kooskäimiskohad ja –
ruumid külaseltsidele
Investeeringute algatamine, mis tagavad poolelioleva hoone lõpetamise ja mitmesugusteks teenusteks sobivate
ruumide väljaehitamise, kokkusaamise, huvitegevuse ja infolevi kohaks
Vallavalitsus
2.1. Viisu Rahvamaja materiaal-tehnilise
baasi täiustamine
x
x
x
x
2.2 Roosna-Alliku Rahvamaja
renoveerimine ja materiaal-tehnilise baasi
täiustamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Valla eelarve
Riiklikud
Investeeringud
EL fondid

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
Rahvamaja
x
x
x
x
x
juhataja
x
x
x
x
x
Külaseltsid
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Noorsootöötaja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.4. Roosna-Alliku valla külakeskuste
korrastus ja külamajade materiaal-tehnilise
x
x
baasi täiustamine ning külamajade ja
x
x
nendes olevate ruumide renoveerimine :
x
x
- MTÜ Allikaveed külaseltsi
x
x
kooskäimiseruumide renoveerimine;
x
x
- lõkkeplatside rajamine;
x
x
- mänguväljakute rajamine
x
x
- külakeskuste haljastusprojektid ja –tööd:
x
x
s.h Roosna- Alliku ja Viisu küla
loodusmajade ja tehisjärve äärse puhkeala
x
x
x
x
ning Kurepesa puhkeala kujundamine;
- külaelu traditsioonide kujundamine,
x
x
x
x
-kokkukuuluvustunde ja sidususe
x
x
x
x
süvendamine
- kaasatuse suurendamine;
x
x
x
x
- looduskoolituste läbiviimine ja
x
x
x
loodussäästliku ellusuhtumise kasvatamine
2.5 Roosna-Alliku mõisa Meierei
x
x
x
x
restaureerimine
2.6 Roosna-Alliku mõisa Meiereisse
Roosna-Alliku huvikoja rajamine, mis
x
x
x
x
koosneb järgmistest tegevusvaldkondadest
ja sihtgruppidest:
- noortekoda;
- külakoda;
- õpikoda.
2.7 Roosna-Alliku mõisa Valitsejamaja
x
x
X
restaureerimine ja käsitöömajaks
kujundamine
2.8 Roosna-Alliku mõisaparki
x
puitpõrandaga tantsulava ja lõkkeplatsi
äärde tantsuplatsi rajamine
3. Kultuuriasutuste materiaaltehniline ja teenindav baas on täiustunud
3.1 .Viisu ja Roosna-Alliku rahvamaja
x
x
x
x
ruumidesse mööbli ja inventari soetamine
3.2. Heli- ja valgustehnika soetamine
x
x
suurürituste tarbeks

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Asutuse juhataja
Vallavalitus

Projektid
Valla eelarve
Eesti
siseriiklikud ja
EL fondid
KIK

Kaaruka
küla,
Oeti,
Valasti
Esna,
Vedruka,
Koordi,
MTÜ
Allikaveed

Kohalik kogukond,
kultuuritöötajad, turistid,
ettevõtjad

Valla eelarve
Eesti ja EL
fondid
Rentnikud

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond,
kultuuritöötajad, turistid,
ettevõtjad, rentnikud

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
4. Kultuuriasutustes on kvalifitseeritud ja elukestvalt õppiv kaader, pädev juhtimine ja aktiivne omaalgatuslik
tegevus
4.1 Roosna-Alliku valla iga- aastase
x
x
x
x
x
x
x
Asutuste
juhatajad
kultuuri koostamine ja täitmine,
kultuurikalendri koostamine ja
väljaandmine
x
x
x
x
x
x
x
4.2. Personali ja ringijuhtide planeeritud
ning elukestev õpe
x
x
x
x
x
x
x
4.3. Huviringide tegevuse säilimine
rahvamajades ning võimaluste leidmine
nende laiendamiseks vastavalt elanike
huvidele, vajadustele
5. On säilinud ja areneb kohalik kultuuri- ja rahvuslik pärand ning traditsioonid.
5.1. Küla seltsimajades ja Roosna-Alliku
x
x
x
x
x
x
x
ning Viisu Rahvamajades traditsiooniliste
Asutuste
ürituste jätkamine:
juhtajad
kevadlaat, mõisapäevad, külapäevad,
Ringijuhid
jaanituli, ringide ja klubiline tegevus,
Vallavalitsus
jõulumaa üritused, laagrid, väli- ja
Spordi- ja
siseüritused, seppadepäeva korraldamine,
noorsootööspets
valla aastapäeva tähistamine, jms
ialist
5.2 Külades on ruumid elanikele
x
x
x
x
x
x
x
kooskäimiseks ja teabe saamiseks
Vallavalitsus
x
x
x
x
x
x
x
(külamajade hooldamine, täiustamine) .
- Külas elukestva õppe planeerimine,
teostamisele kaasa aitamine, sh
x
x
x
x
x
x
x
Seltside juhatus
looduskoolituste läbiviimine.
Partnerid
- Küla- ja valla kultuurikroonika
koostamine.
6. Edukas koostöö kõigi kohalike kultuuri- ja vabaajateenuse edendamisega seotud partneritega
6.1. Partnerlus ja koostöö riigi-, era- ning
x
x
x
x
x
x
x
Asutuste
mittetulundussektoriga
juhatajad
Seltside
juhatused
Vallavalitsus
5.2. RAAMATUKOGUD
1. Raamatukogud on kujundatud valla teabekeskuseks ja infovahendajaks

Valla eelarve

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond,
asutuste personal

Valla eelarve
Teenuse ostjad
Eesti ja EL
fondid
Omatulud

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond,
huviringides osalejad,
turistid ja puhkajad,
ürituste publik

Valla eelarve
Teenuse ostjad
Eesti ja EL
fondid

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond,
huvitegevuses osalejad,
erinevad siht- ja
vanusegrupid külas

Valla eelarve
Partnerid
Projektid

RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond,
turistid, osalejad,
partnerid

Projektid

1.1. Raamatukogudes on tagatud
kaasaegne internetipüsiühendus

x

x

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
x
x
x
x
x
Vallavalitsus
Asutuste
juhatajad

2. Raamatukogud on kujundatud kaasaegsete info-, teabe- ja täiendõppekeskusteks, sotsiaalsete suhete
paigaks ning omakultuuri kirjaliku pärandi koondamise kohaks
2.1 Kaasaegse raamatukoguteenuse
x
x
x
x
x
x
x
Asutuste
tagamine Roosna-Alliku alevikus ja Viisu
juhatajad
külakeskuses
x
x
x
x
x
x
x
2.2 Valla kohaliku kultuuritraditsiooni
uurimine, koduloo säilitamine, teavitamine
ning elanikes kirjanduslike huvide
äratamine, omaalgatuslike tegevuste
pakkumine, hoidmine ja arendamine
2.3 Partnerlus ja koostöö riigi-, era- ning
x
x
x
x
x
x
x
Asutuste
mittetulundussektoriga
juhatajad
Vallavalitsus
era- ja mittetulundussektor
2.4 Roosna-Alliku ja Viisu
Vallavalitsus
Raamatukogudes
x
x
x
x
x
x
x
Asutuste
raamatukogu fondi, inventari, mööbli
juhtajad
täiendamine ja soetamine

Tegevus

Täitmine ja rahalised vahendid
2012 2013 2014 2015 2016

2017

20182020

x

x

Vastutav
üksus

Valla eelarve
Projektid
Programmid

Roosna-Alliku
vald RoosnaAlliku vald

Kohalik kogukond

Valla eelarve
Programmid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
teenuste kasutajad

Valla eelarve
Programmid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
teenuste kasutajad

Valla eelarve
Projektid
Programmid

Roosna-Alliku
Viisu

Kohalik kogukond,
teenuste kasutajad

Allikas

Sihtala

Huvigrupp

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
selts

VI SPORT
1. Sportlike ja tervist arendavate tegevuste mõjusus on suurenenud
1.1.Roosna-Alliku valla iga-aastase spordi
x
x
x
x
tegevuskava ja kalendri koostamine,
väljaandmine ja elluviimine

x

Vallavalitsus
Spordi- ja
noorsootööspet
sialist

Valla eelarve

1.2. Noortespordi väärtustamine ja selle
rahaline toetamine
1.3 Traditsiooniliste võistlus- ja
rahvaspordiürituste toetamine,
atraktiivsemaks muutmine ja uute
võimaluste loomine

x

x

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
x
x
x
x
x
Vallavalitsus

x

x

x

x

x

x

x

1.4.Tervisespordi edendamine ja
propageerimine

x

x

x

x

x

x

x

1.5 Ratsaspordi radade loomine ratsaspordi
harrastuse propageerimise eesmärgil

x

x

x

x

x

x

x

Vallavalitsus
abivallavanem
MTÜ Järvamaa
ratsaspordiklub
i ja OÜ Koordi
Tallid
Vallavalitsus
Spordi- ja
noorsootööspet
sialist

x
x
x
x
x
x
x
1.6. Sportlaste ja spordiseltside toetamine
maakonnas ja vabariiklikel võistlustel
x
x
osalemiseks
x
x
x
x
x
1.7 Valla elanike omaalgatuslike sportlike
x
x
tegevuste toetamine ja arendamine
x
x
x
x
x
1.8 Erinevatele sihtgruppidele ja
välisklientidele sporditeenuse pakkumine,
valla mainet ja ettevõtlust toetavate
spordiürituste läbiviimine
2. On olemas kaasaegsed ja mitmekülgsed tingimused tervise- ja võistlusspordiga tegelemiseks
2.1. Spordi infrastruktuuri ja tehnilise
x
x
x
x
x
x
x
Vallavalitsus,
baasi parandamine
seltside
- Valla suuremate külade keskustesse
x
x
x
x
x
x
x
juhatused
spordi- ja mänguväljakute planeerimine ja
rajamine

3. Mainekad spordiüritused, hea infrastruktuuriga ja kvaliteetsed spordirajatised on tõstnud valla
konkurentsivõimet riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning laiendanud ettevõtlust
3.1. Spordialase koostöö jätkamine
x
x
x
x
x
x
x
vallavalitsus
sõpruspiirkondadega
Spordi- ja
- teiste omavalitsuste ja MTÜ-dega
x
x
x
x
x
x
x
noorsootööspet
sialist
Tegevus

Täitmine ja rahalised vahendid

Valla eelarve
Programmid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Noored
Kohalik kogukond,
spordiseltsid ja klubid

Valla eelarve
Programmid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
spordiseltsid ja –
klubid, perearstid

Valla eelarve
Sponsorid,
Programmid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Sportlased
Kohalik kogukond,
sportlased, seltsid,
klubid
Turistid, puhkajad,
kohalik kogukond

Valla eelarve
Projektid
Era- ja
mittetulundussektori
omavahendid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
seltsid ja klubid,
puhkajad

Valla eelarve
Muud vahendid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
puhkajad, partnerid,
spordihuvilised

2012
VII TERVISHOID
1. Tervist toetav elukeskkond
1.1 Roosna-Alliku perearstikeskuse
hoones arstiabi, perearsti ja jätkuv
toetamine: ruumide nõuetekohasuse
tagamine sh. vastuvõtu, töö -, abi- ja
üldruumid, sissepääsud
1.2
Roosna-Alliku terviseprofiili
täiustamine, iga-aastane seire ning
ellurakendamine
1.2. Profülaktikaprogrammid, ennetuslikes
programmides osalemine
2. Tagatud sotsiaalne kaitse ja kaasatus
2.1. Rehabiltatsiooniteenuseid vajavatele
isikutele osaline toetus teenuse saamiseks
(vajadusel)
Tegevus

2013

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
2014 2015 2016 2017 2018- Vastutav
üksus
2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

perearst
vallavalitsus

x

x

x

x

x

x

x

Vallavalitsus
Perearst

Täitmine ja rahalised vahendid
2012 2013 2014 2015 2016

2017

20182020

Vallavalitsus
perearst

Vastutav
üksus

SOTSIAALHOOLEKANNE
1. Sotsiaalsed garantiid suurendavad elanikes sotsiaalset turvatunnet
Hästi toimiv sotsiaaltöövõrgustik, mis hõlmab nii professionaalseid sotsiaaltöö spetsialiste, vabatahtlikke, era- ja
mittetulunduslikke algatusi

Allikas

Sihtala

Huvigrupp

Valla eelarve
Omavahend
Projektid
Programmid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
arstid, teenust
tarbivad kliendid

Valla eelarve
Programmid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Sihtala

Huvigrupp

Allikas

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
Teenused
1.1 Sotsiaalkeskuse käivitamine:
kuludepõhise hinnaga, eluaseme-,
varjupaiga- ja avahooldusteenuse
osutamiseks
1.2.Riskigruppidele sobivate ja
kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamine
1.3 Avahooldusteenuste laiendamine ja
kvaliteedi parandamine
1.4 Riskigruppidele eluasemeteenuse
pakkumine sotsiaaleluruumides
1.5. Võrgustikutöö väljaarendamine
Osalus ja partnerlus
1.6 Koostöö tõhustamine avaliku-, era- ja
mittetulundussektoriga
1.7. Sotsiaalset kaasatust edendavate
algatuste/projektide elluviimine
Laste hoolekanne
1.8. Sotsiaalselt vähekindlustatud perede
lasteaiateenuse kasutamise täielik või
osaline toetamine ja teavitustegevus
1.9 Sotsiaalselt vähekindlustatud perede
lastele õppevahendite ja – ekskursioonide
eest tasumisel täielik või osaline toetamine
1.10 Esimesse klassi astuvate õpilastele
toetamine
1.11 lastele jõulu kommipakkide andmise
jätkamine vanuses 0-16
Töötud
1.12. Koostöö Töötukassaga:
pikaajalistele töötutele hädaabitööde
pakkumine ja ajutiste tööde leidmine,
kaasaegsete tööriistade soetamine.
1.13. Teavitamine ja nõustamine
1.14. Rehabilitatsioonikursuste
korraldamine
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x
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x
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x
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x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Valla eelarve
Ettevõtjate
vahendid,
Programmid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Vallaeelarve ja
projektitöö

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Valla eelarve
Tööhõiveamet
vahendid
Omavahendid,
Projektitöö
Muud vahendid

Roosna-Alliku
vald

Töötud : lühi- ja
pikaajalised

Vallavalitsus
abivallavanem
Partnerid eraja mittetulundussektorist

Valla eelarve
Ettevõtjate
vahendid
Programmid
Projektid
Klientide
omavahendid

Vallavalitus
abivallavanem
Partnerid eraja
mittetulundusse
ktorist
Vallavalitsus
abivallavanem

Vallavalitsus
abivallavanem
tööhõiveamet

Puuetega inimesed
1.15. Inva- ja sotsiaaltranspordi teenuse
osutamine
1.16. sotsiaalkeskuse teenuse kasutamise
võimaluse loomine ja rakendamine
1.17. Nõustamisvõimaluste andmine:
psühholoogiline, toimetulekualane jms.
Eakad
1.18.Sotsiaalkorterite eluasemeteenuse
arendamine
1.19. Roosna-Alliku Lasteaed „Hellik”
ühes osas pansionaadi ja sotsiaalkeskuse
teenuse pakkumise alustamine ja
rakendamine
1.20 Klubi „Hämarik” jätkuv toetamine

Tegevus
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Vallavalitsus
x
x
x
x
x
abivallavanem
x

x
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x
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x
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2017

20182020

Täitmine ja rahalised vahendid
2012 2013 2014 2015 2016

KORRAKAITSE JA TURVALISUS
1. Sotsiaalselt kaitstud ja turvaline elukeskkond
1.1.Koostöö tõhustamine konstaabliga
x
1.2.Kontroll kasside ja koerte pidamise
eeskirja täitmise üle. Tagada eeskirjadest
x
kinnipidamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Kodanike, ettevõtete ja organisatsioonide aktiivne kaasumine korrakaitsesse
2.2.Kodanike ja ettevõtjate nõustamine ja
x
x
x
x
x
kaasamine ning
kaasfinantseerimisvõimaluste selgitamine
üldise turvalisuse suurendmiseks

Vallavalitsus
abivallavanem

Valla eelarve
Omavahendid
Projektitöö ja
programmid
Muud vahendid

Roosna-Alliku
vald

Valla eelarve
Projektitöö ja
programmid
Muud vahendid
Era- ja mittetulundussektor

Roosna-Alliku
vald

Hoonete ja rajatiste
projekteerijad,
ehitajad, omanikud

Vastutav
üksus

Allikas

Sihtala

Vallavalitsus

Valla eelarve
Riigieelarve
Programmid,
Projektid
Eravahendid

Roosna-Alliku
vald

Politsei
Vallavalitsus
Volikogu
esimees
Mittetulundusse
ktor
Kodanikud
Kodanikeühendu
sed

Kodanike ja
ettevõtete
omavahendid
Politsei eelarve
Valla eelarve
Programmid
Projektid

Puuetega inimesed

Roosna-Alliku
vald

Eakad ja puuetega
inimesed

Huvigrupp

Kohalik kogukond

Kohalik kogukond,
politsei,
vallavolikogu
liikmed

2.3 Naabrivalve piirkondade loomise
vajaduse selgitamine ja alade laiendamine

x

x

2.3. Abipolitseinike töö toetamine

x

x

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
x
x
x
x
x
Vallavalitsus ja
korteriühistud
eramajade
omanikud
x
x
x
x
x
Vallavalitsus
Politsei

VIII ETTEVÕTLUS
1. Välis- ja kohalikele investoritele atraktiivse ja soodsa ettevõtluskliimaga vald
1.1. Ettevõtlusteabe levitamine kohalikus
x
x
x
x
x
meedias ( interneti kodulehekülg,
valla leht, teadetetahvlid külades).
1.2. Osalemine projektis „Invest Estonia“
x
x
x
x
x
(valla avatus investeeringuteks ja
ettevõtluse arenguks)
1.2.Ettevõtluskliima parandamine
x
x
x
x
x
- Poliitikute ja kohalike ettevõtjate
kohtumiste läbiviimine
- Ettevõtja arenemishuvide toetamine
x
x
x
x
x
1.3. Koostöö tihendamine avaliku ja
erasektori vahel:
x
x
x
x
x
- investeeringuobjektidest ja
planeeringutest valla
x
x
x
x
x
internetilehekülgedele teabe koondamine;
- vallas tegutsevate ettevõtete ja nende
x
x
x
x
x
ärikontakti loomise soovide kohta;
- ettevõtjate kaasamine kontaktide
loomisel väljaspool valda, s.h valla
sõpruspiirkondades välismaal.
1.4. Ettevõtlustaristu parandamine ja
arendamine
- ettevõtete tekkeks- ja
arenguvõimalusteks kohalike taristute
(teed, tänavad, vesi- ja kanalisatsioon,
planeering) arendamine
- ettevõtlust toetavate teenuste arendamine

x

x

Vallalehe
toimetus

x

x

Vallavalitsus

x

x

x

x

Vallavalitsus

Ettevõtjad
Vallavalitsus
x

x

x

x

x

x

Vallavalitsus
Vallavolikogu
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Valla eelarve
Programmid
Projektid
omavahendid
Valla eelarve
Muud vahendid
Programmid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Valla eelarve
Projektid
Partnerid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Valla eelarve
Programmid
Ettevõtja
vahendid
Valla eelarve
Programmid
Projektid
Partnerid ja
nende vahendid

Roosna-Alliku
vald

Kohalikud
ettevõtjad, partnerid,
poliitikud

Roosna-Alliku
vald

Kohalikud
ettevõtjad, partnerid

Valla eelarve
Programmid
Projektid
Partnerid ja
nende vahendid

Roosna-Alliku
vald

Kohalikud
ettevõtjad, partnerid

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020

Tegevus

Täitmine ja rahalised vahendid
2012 2013 2014 2015 2016

IX TURISM
1. Atraktiivne peatuspaik puhkajatele, sise- ja välisturistidele
1.1. Valla atraktiivsuse ning maine
x
x
x
tõstmine:
-turismitoodete müügistrateegia
x
x
väljatöötamine ja rakendamine;
x
-kohalike müütide kogumine ja loomine
x
x
x
- kohalikku piirkonda tutvustavate või
sümboliseerivate toodete loomine (Pärnu
x
x
x
jõe piirkonda kuuluvate alade atraktiivseks
muutmine)
- siinsetele elanikele (eriti noortele) oma
koduvalla tutvustus (matkad, -rajad,
legendid, jne).
1.2 Tingimuste loomine turismiteenuste ja
–toodete arenguks:
x
x
x
- Kohalike giidide võrgu loomine,
koolitamise toetamine ja rahastamine
x
x
x
- Puhkemajandusliku tähtsusega aladele
planeeringute koostamine ja strateegia
kujundamine
- mõisaaegsete toidutraditsioonide
taaselustamine ja teenuse pakkumine

2017

20182020

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vastutav
üksus

Allikas

MTÜ RoosnaAlliku Mõis
Turismiinfokeskus
Erasektor
Mittetulundusühingud
Turismiettevõtjad
Vallavalitsus
Turismiinfokeskus, Erasektor, Mittetulundusühingud
ettevõtjad
Vallavalitsus
MTÜ RoosnaAlliku Mõis

Valla eelarve
Omavahendid
Programmid
Projektid

Sihtala

Huvigrupp

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
Turismiteenuse
pakkujad

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
turismiteenuse
pakkujad ja tarbijad

1.3 lähipiirkondade turismipotentsiaali
sidumine Roosna-Alliku vallaga
- erinevate teenuste, selle liikide
komplektne väljapakkumine (turism,
puhkevõimalus, vaba aeg, toitlustus,
meelelahutus, vaatamisväärsused, käsitöö,
jms)
- käsitöötubade sisustamine;
- matka-, loodusradade ning jalgrattateede
rajamine erinevatele huvigruppidele ja
puhkekohtade loomine koos seda toetavate
struktuuridega
- Esna raudteetammi ärakasutamine
matkaraja loomisel.
- hobi ratsaspordi radade loomine ja nende
sidumine kohaliku turismiteenustega

Tegevus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Täitmine ja rahalised vahendid
2012 2013 2014 2015 2016

X TARISTUD
10.1. SOOJAMAJANDUS
1. Soojuseenergia tootmine on tagatud ja keskkonnasäästlik
1.1 Valla haldushoones ja hallatavates
x
x
x
asutustes energiatõhususe tõstmine ja
energiasäästlikkuse tagamine
1.2 Üleminek majasisesele
keskküttesüsteemile või kaugküttele

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
x
x
Vallavalitsus
x
x
Paide
x
x
Turismiinfokes
x
x
kus
Mittetulundusühingud
x
x
Turismiettevõtx
x
jad
x
x
Muuseum
x
x

x

x

x

2017

20182020

x

x

x

x

x

x

x

x

Valla eelarve
Omavahendid
Programmid
Projektid
Ettevõtjate
vahendid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond,
turismiteenuse
pakkujad ja tarbijad

Järvamaa
Ratsaspordiklu
bi, OÜ Koordi
Tallid

Vastutav
üksus

Vallavalitsus
Huvitatud
pooled

Allikas

Valla eelarve
CO2
programmides
osalemine
programmid
projektid

Sihtala

Roosna-Alliku
vald

Huvigrupp

Vallas tegutsevad
ettevõtjad, elanikud

x

1.3 Valla katlamajade renoveerimine ja
trasside ehitus ning taastuvate kütteliikide
kasutuselevõtu võimaldamine ja katlamaja
laiendamine

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
Vallavalitsus
x
x
x
x
x
Korteriühistud

10.2. ELEKTRIENERGIA ja TÄNAVAVALGUSTUS
1. Kodumajapidamised, tootjad ja teenindajad käituvad energiasäästlikult
1.1.Vallamajas ja hallatavate asutuste
x
x
x
x
x
hoonetes energiatõhususe projektide
rakendamine

x

x

Vallavalitsus
Vallavolikogu

Valla eelarve
Ettevõtjad
Programmid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Valla eelarve,
Programmid,
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Vallas tegutsevad
ettevõtjad, elanikud,
Kohalik kogukond

Kohalik kogukond

Valla eelarve,
Programmid,
Projektid
1.2 Tänavavalgustusprojekti täiustamine ja
jätkamine valla küladesse

x

x

1.3 Energeetika arengukava koostamine

x

x

1.4 Roosna-Alliku mõisapargi valgustuse
rajamine

x

x

10.3. ÜHISVEEVÄRK JA KANALISATSIOON
1. Puhas ja kvaliteetne vesi

x

x

x

x

x

x

x

x

Vallavalitsus
Vallavolikogu

Valla eelarve,
Programmid,
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Vallavalitsus

Valla eelarve,
Programmid,
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
1.1 Pedja ja Põltsamaa jõe valgala projekt
Viisu külas ja Roosna-Alliku alevikus,
mille käigus rekonstrueeritakse vee- ja
kanalisatsioonitrassid ja süsteemid (EL
ühtekuuluvusfondi projektis osalemine).

x

1.2. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
laiendamine Roosna-Alliku alevikus, Viisu
külas

x

x

x

Valla eelarve
Programmid,
Projektid,
Teenuse
kasutajad

Roosna-Alliku
vald

AS Paide Vesi,
kohalik kogukond

Valla eelarve
EL
Ühtekuuluvusfo
nd, KIK
Teenuse
kasutajad

Roosna-Alliku
vald

AS Paide Vesi,
kohalik kogukond:
elanikud ja ettevõtjad

Vallavalitsus

Valla eelarve
Programmid
Projektid
Omanike
vahendid
Riigiabi
Toetused

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond:
vallas tegutsevad
ettevõtjad, elanikud,
vallavalitsus

Maanteeamet
Roosna-Alliku
Vallavalitsus

Omanike
vahendid
Riigiabi
Toetused

Maanteeamet
Roosna-Alliku
Vallavalitsus

Kohalik kogukond:
vallas tegutsevad
ettevõtjad, elanikud,
vallavalitsus

AS Paide Vesi
Vallavalitsus

x

x

x

x

x

x

AS Paide Vesi
Tarbijadomanikud
Omanikud ja
tootjad

10.4 TEED JA TÄNAVAD, LIIKLUS
1.Kvaliteetne, ohutu ja optimaalse liiklusskeemiga tänavate ja teede võrgustik
1.1. Vallateede hoolduskava koostamine,
x
x
x
x
x
avalikus kasutuses olevate teede lepingute
pidamine
1.2. Erateede (avalike teede)
x
x
x
x
x
ühiskasutuslikel eesmärkidel kasutamise
väljaselgitamine ja lepingute sõlmimine
X
1.3 Jalg- ja jalgrattateede ehitus:
1) Roosna-Alliku piirkond – Riigimaantee
X
nr 5
Pärnu – Rakvere –Sõmeru: Tehisjärve –
X
Ale (km 107,918 – 110,731;
x
2) Viisu küla piirkond – Riigimaantee nr 5
Mäo Vodja (km 96,273 – 98,192;
3) Vodja teeristist Viisu.
4) Vodjalt Roosna-Allikule
5) Rakvere maanteelt – Järva-Jaani suunas
2. Järjepidevalt hooldatud valla teed ja tänavad

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X
X
x

X
X
x

X
X
x

X
X
x

2.1 Talvine teehooldus: lume lükkamine
ühistranspordi teelt, elamuteni viivatelt
teedelt, libeduse tõrje

x

x

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
x
x
x
x
x
vallavalitsus

2.1. Bussiühenduse tagamine valla- ja
maakonnakeskusega

x

x

x

Tegevus

x

x

Täitmine ja rahalised vahendid
2012 2013 2014 2015 2016

x

2017

XI KESKKOND JA JÄÄTMEMAJANDUS
1. Keskkonnakahjud on minimaalsed
1.1Kõigi sihtgruppide keskkonnax
x
x
x
x
x
teadlikkuse edendamine
x
x
x
x
x
x
1.2. Keskkonnahoidliku tehnoloogia
propageerimine
x
x
x
x
x
x
1.3 Elanike igapäevase keskkonda säästava
tegevuse ergutamine
2. Keskkonda ohustavad olme- ja tootmisjäätmed on keskkonnasäästlikult utiliseeritud
2.1. Jäätmehoolduskava elluviimine:
x
x
x
X
x
x
jäätmekogumiskohtade ja punktide
rakendamine ja optimaalne paigutus
2.2 (Jäätme) Keskkonnajaama (liigiti
x
x
kogumise tagamiseks) rajamine Viisu külla
2.3 Roosna-Alliku keskkonnajaama
x
x
katusealuse ehitamine

x

20182020

x
x
x

x

Vallavalitsus
JÜTK

Vastutav
üksus

Valla eelarve
Riigiabi
Toetused

Roosna-Alliku
vald

Valla eelarve
Programmid

Roosna-Alliku
vald

Allikas

Sihtala

Kohalik kogukond:
vallas tegutsevad
ettevõtjad, elanikud,
vallavalitsus
Kohalik kogukond:
elanikud ja ettevõtjad

Huvigrupp

Vallavalitsus
Keskkonnaspetsialist
Kodanikeühendused

Valla eelarve
Projektid
Programmid

Roosna-Alliku
vald

Vallavalitsus
Kohalik kogukond:
elanikud ja ettevõtjad

Vallavalitsus
KEJHK
KIK

Valla eelarve

Roosna-Alliku
vald

Vallavalitus
KIK;
KEJHK

11.1. KESKKONNAKAITSE
1. Keskkonna sh. välis-ja siseõhu kaitse ning elanike ja ettevõtjate teadlikustumine saastamisallikatest

x

1.1 Kruusateede ja -tänavate tolmuvabaks
muutmine
1.2 Allikalade avamine, tervendamine
(allikajärvede ja tehisjärve puhastamine,
kaldaalade korrastamine)

x

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
Vallavalitsus
x
x
x
RMK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Valla eelarve
Programmid
Projektid
KIK
RMK

Roosna-Alliku
vald

Vallas tegutsevad
ettevõtjad,
vallaelanikud, kogu
kohalik kogukond
RMK
Projektid ja
programmid

XII ELAMUMAJANDUS
1.Hästi korraldatud elamumajandus
1. 1. Moodustatud korteriühistute ümarlaud

x

Vallavalitsus

Valla eelarve

Omanikud

Omavahendid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond:
elanikud ja
eluruumide omanikud

Korteriühistud

Täitmine ja rahalised vahendid
Tegevus

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20182020

Vastutav
üksus

XIII PLANEERIMINE JA MAAKASUTUS
1. Efektiivselt ja sihtotstarbeliselt kasutatud maa. Tasakaalustatult planeeritud ja otstarbekalt kujundatud
vallaruum
1.1. Valla maareformi lõpetamine
x
x
x
x
x
x
Vallavalitsus
1.2. Valla üldplaneeringu järgimine,
x
x
x
x
x
x
x
Maakorraldajad
elluviimine maakasutusel
1.3. Väärtuslike puhkemaastike
x
x
x
x
x
korrashoid ja järvede äärde puhkealade
loomine, kujundamine atraktiivseks
heakorrastatud välja ehitatud puhke- ja
turismipaigaks
2. On välja kujunenud valla looduskaitsealad ja looduväärtuslikud paigad

x

x

Omanikud
Huvilised
Vallavalitsus

Allikas

Sihtala

Huvigrupp

Valla eelarve

Roosna-Alliku
vald

Vallavalitsus
Kohalik kogukond

Oma vahendid
Projektid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

2.1 Loodusväärtuslike paikade ( kivid,
kalmed, puud, paljandid jms) korrastamine
ja turismiobjektidena tutvustamine
2.2. Loodusmatkade, keskkonnaretkede
korraldamine, looduskoolide, -majade ja radade rajamine ja töölerakendamine

x

x

x

x

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
x
x
x
x
x
Era- ja
mittetulundus
sektor
x
x
x
x
x
Omanikud

3. Hooldatud külakeskused, kaunis ja tervikliku haljastusega vald
3.1. Heakorra ja haljastuse
tunnustusstatuudi väljaandmise jätkamine
x
x
x
ja arendamine

3.2.Heakorda tunnustava ja toetava
mõtteviisi loomine valla elanikele, selleks
kaasates nii avaliku, era- ja
mittetulundusliku sektori initsiatiivi ja
vahendeid, projektitööd

Tegevus

x

x

x

x

x

x

x

x

Täitmine ja rahalised vahendid
2012 2013 2014 2015 2016

2017

x

XIV VÄLISSUHTLUS JA KOOSTÖÖ
1. Väliskoostöö on tõstnud valla arengupotentsiaali

x

x

20182020

Valla eelarve
Riigiabi
Omavahendid,
Projektid
Programmid

Roosna-Alliku
vald

Vallavalitsus
Kohalik kogukond:
elanikud ja omanikud,
ettevõtjad, puhkajad

Vallavalitsus
Maakorraldaj
a,
planeeringu spetsialist

Valla eelarve
Projektid ja
Programmid

Roosna-Alliku
vald

Vallavalitsus
Kohalik kogukond:
elanikud ja ettevõtjad

Vallavalitsus

Valla eelarve
Projektid ja
Programmid

Roosna-Alliku
vald

Kohalik kogukond

Sihtala

Huvigrupp

Vastutav
üksus

Allikas

1.1 Aktiivne koostöö
partnerorganisatsioonid, naaber- ja
sõprusomavalitsustega siseriigis ja
välismaal ühisprojektide planeerimine ja
teostamine
1.2.Partneritega planeeritud teabevahetuse
korraldamine (JOL, KENK, Järvamaa
Haigla, Väätsa Prügila, JÜTK, JAK,
Jäätmehoolduskeskus, JAP)
1.3 Ametnike ning hallatavate asutuste
töötajate koostöö
1.4 Vastastikused ametnike ja töötajate
vahetused, et muuta töökorraldus läbi
vastastikuse praktilist töökogemuste
efektiivsemaks, toetada Euroopa Liitu
integreerumise protsessi, tõsta keeloskuse
taset
Tegevus

x

x

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
Vallavalitsus
x
x
x
x
x
, Volikogu
esimees

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2017

20182020A

Täitmine ja rahalised vahendid
2012 2013 2014 2015 2016

Vallavalitsus
, Volikogu
esimees

Vastutav
üksus

XV VALLA JUHTIMINE JA HALDUS- ja MAINEKORRALDUS
1. Kohalik demokraatia on arenenud : sotsiaalne kaasatus ja omaalgatus on tõusnud ning toimivad
x
x
Eelarve- ja
x
x
x
1.1. Vallavalitsuse struktuuri
x
x
arengukaasajastamine: vajadusel struktuuri
x
x
x
komisjon
x
x
x
x
täiustamine
Vallavalitsus
1.2 Vallavalitsuses ja hallatavates
asutustes kvaliteetjuhtimissüsteemi
x
x
x
x
x
x
x
väljatöötamine, selle juurutamine
1.3 Haldusaparaadi personali arendamise
ja koolituseesmärkide määramine,
Volikogu
x
x
x
koolitusplaani koostamine ja selle täitmine
x
x
x
x
x
x
esimees
x
x
x
x
x
- Arenguseminaride läbiviimine
JOL
1.4. Struktuurivahendite rakendamisega
seotud vallaametnike ja volikogu liikmete
süsteemne täiendõpe

Valla eelarve
Projektid ja
Programmid
Partnerite toetus
ja vahend

Roosna-Alliku
vald

Vallavalitsus
Kohalik kogukond:
elanikud ja ettevõtjad,
mittetulundussektor
valla asutused

Valla eelarve
Projektid ja
Programmid
Partnerite toetus
ja vahend

Roosna-Alliku
vald

Vallaametnikud,
koostööpartnerid

Allikas

Valla eelarve
Projektid
Programmid

Sihtala

Roosna-Alliku
vald

Huvigrupp

Vallavalitsuse
ametnikud, volikogu
ja valitsuse liikmed

1.5. Valla osalusega
mittetulundusühingute ning sihtasutuste
poolt osutatavate teenuste korrastamine
ning uuenenud vajaduste kaardistamine
1.6.Vallameedia kavakindel arendamine:
- valla internetilehekülje pidev
toimetamine ja administreerimine;
- valla mainet tõstva strateegia
väljatöötamine ja elluviimine;
- lairiba strateegia põhimõtete
rakendamine valla haldushoones ja
hallatavates asutustes

x

x

Roosna-Alliku Valla arengukava 2012 - 2020
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

Koordineeriv
töötaja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vallalehe
toimetus
Vallavalitsus

Valla eelarve

Roosna-Alliku
vald

Valla asutused, äri- ja
mittetulundusühingud
, mille liige on vald

Valla eelarve

Roosna-Alliku
vald

Vallavalitsus
Kohalik kogukond

Roosna-Alliku
vald

Vallavalitsus
Kohalik kogukond

Valla eelarve
projektid
Projektid, valla
eelarve

