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Tegevusaruanne 
 
Roosna-Alliku valla struktuur ja töötajad. 
Roosna-Alliku valla põhimääruses on omavalitsuse põhimõtteks kohaliku elu küsimuste 
iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldamine, sotsiaalabi ja -teenuste, vanurite hoolekande, 
noorsootööde, elamu- ja kommunaalmajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, heakorra, 
territoriaalplaneerimise, vallasisese transpordi, teede ja tänavate korrashoiu korraldamine, 
valla omandis olevate lasteasutuste, põhikooli, raamatukogude, rahvamajade ning teiste 
asutuste ülalpidamine. Hallatavad asutused on: Roosna -Alliku Põhikool, Roosna-Alliku 
Lasteaed Hellik, Viisu Lasteaed, Roosna - Alliku Rahvamaja, Viisu Rahvamaja, Roosna - 
Alliku Vallaraamatukogu, Viisu Raamatukogu ja Roosna - Alliku Noortekeskus. 
Valla ametiasutuse struktuuri kinnitab Vallavolikogu. Vallavolikogu määrab ka ametisse 
vallavanema, kellele alluvad kõik valla ametiasutuse üksused. Käesoleval ajal juhib valda 
vallavanem Peeter Saldre ning on moodustatud 2 - liikmeline vallavalitsus. Valla kantseleis 
töötab 6 ametnikku. 
Vallavalitsuses töötavad teenistujad järgmiste ametinimetustega: abivallavanem, 
vallasekretär, sekretär - registripidaja, pearaamatupidaja, raamatupidaja, maa- ja keskkonna 
spetsialist. Peale selle töötavad vallavalitsuse abiteenistujatena töölepingu alusel bussijuht, 
majandus- ja heakorratöölised, jäätmehoolduskorraldaja, koristaja ning hoolekandetöötaja. 
Roosna-Alliku Vallavalitsuse koosseis: 
Allüksuse nimetus Töötajate keskmine arv 

majandusaastal (taandatuna 
täistööajale) 

Töötasude kogusumma 
majandusaastal (eurodes) 

1. Vallavalitsus 11,18 96 794 
2. Roosna-Alliku Põhikool 16,67 166 633 
3. Roosna-Alliku Lasteaed Hellik 10,75 66 510 
4. Viisu Lasteaed 5,25 31 503 
5. Roosna-Alliku Rahvamaja 1,75 11 520 
6. Viisu Rahvamaja 2,00 10 190 
7. Roosna-Alliku Vallaraamatukogu 1,00 6 420 
8. Viisu Raamatukogu 1,00 5 022 
9. Roosna-Alliku Noortekeskus 0,84 5 514 
KOKKU ROOSNA-ALLIKU 
VALLAVALITSUS 

50,44 400 106 
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Tähtsamad finantsnäitajad 
Eurodes 
 2015 2014 2013 2012 2011 
Bilansi näitajad      
 Varad aasta lõpus 2 138 569 2 235 139 2 388 890 2 397 535 2 239 861 
 Kohustused aasta lõpus 386 476 428 154 423 922 351 647 255 823 
 Netovara aasta lõpus 1 752 093 1 806 985 1 964 968 2 045 888 1 984 038 
Tulemiaruande näitajad      
 Tegevustulud 1 199 075 1 072 235 1 070 050 1 052 531 950 879 
 Tegevuskulud -1 248 995 -1 223 744 -1 145 106 -1 128 599 -1 047 359 
 Tegevustulem -49 920 -151 509 -75 056  -76 068 -96 480 
Muud näitajad      
 Põhivarainvesteeringute 

maht 
2 059 214 2 179 650 2 328 409 2 320 300 2 150 840 

 Likviidsus* 0,17 0,01 0,05 0,13 0,33 
 Lühiajaline 

maksevõime** 
0,74 0,37 0,55 0,48 0,74 

 Kohustuste osakaal 
varadest 

0,18 0,19 0,18 0,15 0,11 

 Laenukohustuste osakaal 
varadest  

0,14 0,14 0,14 0,08 0,07 

Piirmäärade täitmine       
 Põhitegevuse tulem*** 114 233 - 2 333 66 797 - 35 916 50 926 
 Netovõlakoormus**** 300 006 315 639 348 183 217 860 174 378 
*Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustused 
**Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustused 
***Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe 
****Netovõlakoormus – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel 
arvestatud likviidsete varade vahe. 
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Ülevaade majanduskeskkonnast 
Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvas 2015. aastal 1,7% ja põhistsenaariumi kohaselt 
kasvab 2016. aastal 2,6%. Aastaks 2017 ootame majanduskasvu kiirenemist 3,4% - ni, mille 
järel hakkab kasvutempo taas aeglustuma kogutoodangu lõhe sulgumise ning töötajate arvu 
vähenemise tõttu. Rahandusministeerium on 2015 ja järgmise aasta majanduskasvu prognoose 
allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti jaoks oluliste kaubanduspartnerite – Soome 
ja Venemaa – oodatust kehvemad majandusarengud. Eksport langes 2015. aastal 0,5% võrra, 
kuid kasv taastub 2016. aastal ning kiireneb järk - järguliselt järgnevatel aastatel 
kooskõlaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. Peamiseks majanduse kasvuvedajaks jääb 
sisenõudlus, mis 2015. aastal tugines peamiselt eratarbimisel, kuid leiab järgmistel aastatel 
tuge investeeringute taastumisest. Aastatel 2018–2019 peaks Eesti majandus kasvama 
keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele. 
Sisenõudluse kasvu toetas 2015. aastal peamiselt eratarbimine, kuid järgnevatel aastatel selle 
panus väheneb oluliselt. Töötajate palgatulu kasv jääb 2015. aastal eelmise aastaga võrreldes 
mõnevõrra aeglasemaks, kuna keskmise palga kasvutempo aeglustus, kuid tööga hõivatute 
arvu kasv jätkus. Tööjõu maksukoormuse langetamine 2015. aasta algusest toetas siiski 
oluliselt netopalga tõusu ning tarbijahindade tõus lükkus järgmisesse aastasse. Tarbijate 
kindlustunne on tänu väga positiivsetele arengutele tööturul püsinud suhteliselt kõrgel, kuigi 
viimase aasta jooksul on tasapisi süvenenud töö kaotamise hirm, mis võib vähendada 
tarbimisjulgust. 2016. aastal aeglustub palgatöötajate reaalsissetulekute kasv märgatavalt, 
kuna töötajate arv hakkab vähenema ning tarbijahindade tõus taastub. Eratarbimise reaalkasv 
aeglustus 2015. aastal oodatava 5 % juurest 2,8% - ni 2016. aastal ning püsib umbes sellel 
tasemel ka järgnevatel aastatel. 
Investeeringute mahu vähenemisse 2015. aastal panustasid nii ettevõtlus- kui valitsussektor 
ja 2015. aasta esimese poolaasta põhjal võis oletada, et kasv ei taastu 2015. aastal. Kui 
eelmisel aastal tulenes ettevõtete investeeringute langus peamiselt energeetikasektorist, siis 
nüüd on tegevusalade lõikes langus laiapõhjalisem. Valitsussektori investeeringud pöördusid 
2015. aasta esimesel poolaastal kasvule ning ilmselt panustavad ka lähiaastatel positiivselt 
seoses ELi struktuurivahendite uue perioodi rakendumisega. Eluasemeinvesteeringud 
kasvasid nii 2015. aastal kui ka järgnevatel aastatel samuti kasvama kiires tempos. 2015. 
aastal investeeringute langus kujunes 2% - seks, kuid järgmistel aastatel on oodata vähemalt 
4% - st kasvu seoses eksporditurgude märgatava elavnemisega. Kaubaekspordi väljavaateid 
halvendas 2015. aasta teisel poolaastal ekspordistruktuuris suure osakaaluga sideseadmete 
uute välistellimuste vähenemine. Teenuste eksport jäi eelmise aasta tasemele veo- ja 
reisiteenuste ekspordi nõrkuse tõttu, mis on seotud väheneva kaubavahetuse, transiidi ning 
välisturistide külastustega. 2015. aasta kokkuvõttes oli oodata kaupade ja teenuste ekspordi 
0,5% - st langust. Välisnõudlus hakkab paranema 2016. aastal, kui peamiste 
kaubanduspartnerite majanduskasv kiireneb tugevneva globaalse nõudluse ja Venemaa 
majanduslanguse taandumise toel. Ekspordi kasv kiireneb sarnases tempos välisnõudlusega, 
ulatudes 2016. aastal 3,5% - ni ning stabiliseerudes prognoosiperioodi lõpus 5,5% juures. 
2015. aastal suurenes jooksevkonto ülejääk madala investeerimisaktiivsuse ja välisettevõtte 
erakorralise dividendimakse tõttu 2,4% - ni SKPst. Järgnevatel aastatel hakkab ülejääk 
vähenema paraneva välisnõudlusega kaasneva investeeringute taastumise ning välisinvestorite 
kasumlikkuse suurenemise mõjul. Madalate energiahindade tõttu langesid tarbijahinnad 
2015. aastal 0,3%. Hindade tõusule pöördumist võis oodata 2015. aasta lõpus madala 
võrdlusbaasi mõjul, kuna nafta hind odavnes kiirelt eelmise aasta lõpukuudel ning ka 
toiduhinnad olid madaltasemel. Inflatsiooni kergitasid 2015. aastal riigipoolsed meetmed 
aasta alguse alkoholiaktsiisi tõstmise tulemusena. Teenuste hinnatõusu pidurdab hariduse 
odavnemine, kuna septembrist alates saavad tasuta kõrgharidust kolme õppeaasta tudengid. 
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2016. aastal kiireneb inflatsioon 2,0% - ni välistegurite negatiivse mõju taandumise, 
lisanduvate aktsiisitõusude ning sisemaiste tegurite järk - järgulise tugevnemise tulemusena. 
Mootorikütuse ja elektri hinnalangus taandub, samas gaasi ja soojuse odavnemine 
kodutarbijatele jätkub. 2017. aastal võib oodata inflatsiooni kiirenemist 2,9% - ni hoogsamast 
palgakasvust tingitud teenuste kiirema hinnatõusu, osade energiatoodete ning toidu 
kallinemise tõttu. Lähiaastatel suureneb kaudsete maksude osa THI-s ning suurim mõju on 
2017. aastal, kui maksumeetmete panus THI-s ulatub 0,9% - ni. 
Tööturu olukord muutub üha pingelisemaks ning töötuse kiire vähenemine koos tööealise 
rahvastiku kahanemisega on juba mõnda aega hoidnud üleval palgasurveid. Tööjõus 
osalemise ning hõive määrad on saavutamas oma ajaloolist maksimumi, mistõttu on hõive 
edasise kasvu väljavaated tagasihoidlikud. 2015. aasta kokkuvõttes hõive siiski kasvas, kuid 
osaliselt on see statistiline efekt põhjustatud töötajate registreerimiskohustuse sisseviimisest 
alates eelmise aasta juulist, mis lisaks maksuameti registritele mõjutab ka teisi hõive näitajaid. 
Prognoosi kohaselt kasvas tööga hõivatute arv 2015. aastal 1% võrra ning pöördub alates 
järgnevast aastast kuni poole protsendilisse langusesse. Tööturu arenguid mõjutab olulisel 
määral 2016. aasta keskpaigast rakenduv töövõimereform, mis aitab osalise töövõimega 
inimestel tööturule naasta. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride 
oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu 
madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. 
Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk - järgult. 
Keskmise palga kasvutempo ei ole senini nominaalse majanduskasvu aeglustumisele oluliselt 
reageerinud, mistõttu lisandväärtuse jaotus on üha enam tööjõu poole kaldu ning kasumlikkus 
on langenud allapoole normaaltaset. Seetõttu ootame lähiajal palgakasvu aeglustumist. 
Välisnõudluse kosumise eeldusel peaks 2017. aastast alates nominaalpalga kasvutempo taas 
kiirenema. Palgatulu suhet lisandväärtusesse aitab parandada ka tööjõumaksude alandamine. 
2015. aasta valitsussektori1 eelarveülejääk ulatus prognoosi kohaselt 0,4% - ni SKPst. 
Peamiseks ülejäägi tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka sotsiaalkindlustusfondid jäävad kogu 
prognoosiperioodi jooksul prognoositavalt ülejääki. Keskvalitsuse nominaalne ülejääk tuleneb 
peamiselt suurenenud maksulaekumisest, mh finantssektori erakorralistelt dividendidelt 
laekuvast tulumaksust. Sotsiaalkindlustusfondid on tänu Töötukassale jätkuvalt ülejäägis. 
2016. aastal langeb valitsussektori eelarve ajutiselt puudujääki 0,2% SKPst, kuna riigieelarve 
tulude kasv jääb kulude kasvule alla. Samuti suureneb kasvavate kinnisvarainvesteeringute 
tõttu Riigi Kinnisvara AS-i (edaspidi RKAS) puudujääk. Järgnevatel aastatel on oodata 
valitsussektori eelarvepositsiooni pidevat paranemist, mistõttu ülejääk suureneb alates 0,1% - 
st SKP st 2017. aastal kuni 1,4% - ni SKP st 2019. aastal. 
2015. aasta maksukoormuseks kujunes 33,5% SKPst, mis on 1,3 protsendipunkti võrra 
suurem kui aasta varem. Maksukoormuse kasvu üheks põhjuseks on finantssektori 
erakorralistelt dividendidelt tasutava tulumaksu laekumine. Võrreldes 2015. aasta 
kevadprognoosis oodatuga, suurenes valitsussektori maksutulude laekumise prognoos, kuigi 
nominaalse SKP prognoosi korrigeeriti allapoole. Osaliselt selgitab seda Maksu- ja Tolliameti 
(EMTA) tulemuslik töö, samuti ei avaldu ekspordikeskse majandusstruktuuri puhul 
nominaalse majanduskasvu aeglustumine üks-üheselt maksulaekumistes. Aastatel 2015–2019 
vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse, mille 
tulemusena püsib maksukoormus perioodil 2016-2019 33% lähedal SKPst, jõudes 2019. 
aastaks 33,0% - le SKPst. Valitsussektori võlakoormus suurenes 2014. aasta lõpuks 10,4% -ni 
SKPst, ilma Euroopa Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga kasvas 8% le SKPst. 
2015 ja järgnevatel aastatel valitsussektori võlakoormus protsendina SKPst väheneb, ulatudes 
2015 aasta lõpuks prognoosi kohaselt 10,0% - ni SKPst ning prognoosiperioodi lõpuks 2019. 
aastal 7,6% - ni SKPst. 
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Üldine ülevaade peamistest arengusuundadest. 
 Roosna-Alliku valla pindala on 132,1 km² ja vallas on 12 küla ja üks alevik. Elanike arv 1062, 
mis on vähenenud nelja aasta jooksul 7,89 %. Elanike arvu jätkuv langus pidurdab 
omavalitsusüksuse tulubaasi kasvu ning üldist arengut. Enamik tulusid kulutatakse ära 
jooksvalt. Vallas on hetkel registreeritud 24 töötut, mis on tingitud majanduse hetkeseisust. 
 
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 
Rahvastik 
Roosna-Alliku valla elanike arv  2013, 2014, 2015 ja 2016 (1. jaanuari seisuga). 
    Eelkooliealised Kooliealised Tööealised Pensionärid 
Kpv. Mehi Naisi Kokku P T P T M N M N 
01.01.2013 582 571 1 153 38 46 65 63 412 318 67 144 
01.01.2014 560 533 1 093 39 35 54 51 397 307 70 140 
01.01.2015 560 527 1087 38 35 51 45 395 306 76 141 
01.01.2016 551 511 1062 35 23 51 56 372 281 93 151 
Muutus 
01.01.2013- 
01.01.2016 (in) 

-31 -60 -91 -3 -23 -14 -7 -40 -37 26 7 

Selge tendents on vallarahvastiku vähenemise suunas. Kõige suurem vähenemine 
ajavahemikul 2013 – 2016 on toimunud tööealiste elanikerühmas. 
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Ülevaade arengukava täitmisest 
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. 
 Vallas on kaasajale vastav tehniline infrastruktuur. 
  Suuremad külateed on muudetud tolmuvabaks ja hästi läbitavaks. 
  Aleviku tänavad on remonditud ja valgustatud. 

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus 
 Järjepideva töö tulemusena on valla elanike toimetulekuoskus kõrge, sotsiaalala 

töötajad jõuavad nii füüsilise kui ka hingelise abi vajajateni. 
 Rahulolu pakkuv elukeskkond ja kvaliteetne arstiabi. 
 Turvaline vald hästitoimiva korrakaitsesüsteemiga. 
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 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. 
Roosna-Alliku Lasteaed Hellik 
Töökeskkond 
Roosna-Alliku lasteaed Hellik asub kahekorruselises hoones aleviku servas. Maa-ala on 8648 
m². Maja välisfassaad vajab põhjalikku remonti. 2012 a. kevadel paigaldati uus piirdeaed ja 
vahetati välja amortiseerunud õuemänguvahendid. Lasteaed muutus seega turvalisemaks ja 
paranes töötajate töökeskkond. 
Lasteaed on kaherühmaline. Mõlema rühma ruumid asuvad hoone teisel korrusel. Laste poolt 
kasutatavat pinda on ühe lapse kohta üle 7m² (õppe-ja mängutoad 50,5 m², magamistoad 50,5 
m², riietusruumid 18m²). Lasteaial on oma ujula, saal ja köögiblokk. 
Tänu välisuste ja akende vahetusele on kõik ruumid soojad. 
Lasteaias on teler, CD-, DVD- plaatide ja VHS- kassettide vaatamisvõimalus, muusikakeskus 
saalis, 2 klaverit, mõlemas rühmas oma magnetoola. Lasteaias on 3 arvutit, printer ja 
internetiühendus 
Viisu Lasteaed 
Töökeskkond 
Viisu Lasteaed asub ühekorruselises hoones Viisu küla keskel. Looduslikult kaunis ja avar 
õueala kaasaegsete mänguvahenditega ja puidust immutatud piirdeaiaga pakub võimalusi 
lastele õues liikumiseks, mängimiseks, sportimiseks ja ürituste korraldamiseks. 2008.aastal 
valminud laste mänguväljak on võimalusterohke mitmesuguste spordialade (liulaskmine, 
pallimängud, uisutamine, jalgrattasõit jne.) viljelemiseks. Lasteaia läheduses asuv 
heakorrastatud park ja kaunilt kujundatud veekogud võimaldavad läbi viia mitmekülgset 
tegevust looduses (õueõpet erinevatel aastaaegadel, jalutuskäike, matkamist jne). Lasteaias on 
õppetööks kasutusel kaasaegsed õppevahendid ja vajalik lisainventar õppetöö läbi viimiseks. 
Lasteaia ruumidesse on paigutatud ATS süsteem turvalisuse tagamiseks. Hoone küttesüsteem 
on tahkelt kütuselt üle viidud õliküttele ja 2015 aastal maaküttele. Katuse, akende ja uste 
vahetus on oluliselt kaunimaks muutnud maja välisilme. 2014.a. renoveeriti osaliselt 
siseruume, soojustati põrandaid , uuendati laste tualettruum. 
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Hoone välisseinad vajavad soojustamist. Uuendamist vajavad köögiinventar, lastetoolid ja 
lauad ning voodipesu. 
Roosna-Alliku Põhikool 
Koolipiirkond 
Kooli teeninduspiirkonnaks on Roosna-Alliku valla haldusterritoorium: Allikjärve küla, Esna 
küla, Kaaruka küla, Kihme küla, Kirissaare küla, Kodasema küla, Koordi küla, Oeti küla, 
Tännapere küla, Valasti küla, Vedruka küla, Viisu küla ja Roosna-Alliku alevik. 
 
Õpilaste haaratus piirkonniti /seisuga 01.01.2016/ 
Roosna-Alliku alevik    49 
Valasti        2 
Kaaruka       3 
Tännapere       1 
Allikjärve       3 
Oeti        2 
Viisu        7 
Vodja        2 
Karinu        1 
Koordi         4 
Kõige enam on lapsi Roosna-Alliku alevikust ja Viisust. Üks õpilane õpib meie koolis Järva-
Jaani vallast. 
Kool peab arvestust koolikohustuse täitmise kohta vastavalt valitsuse poolt kehtestatud 
korrale. Õpilaste puudumiste kohta peetakse eraldi arvestust eKooli töökeskkonnas. 
Õpilaste prognoos / seisuga 01.01.2016/ õppeaastani 2018/19 
Õppeaasta Õpilaste arv 1. klassi Õpilaste arv kokku 
2015/16 19 74 
2016/17 11 77 
2017/18 11 81 
2018/19 12 87 
Koolis õpib 01.01.2016. a seisuga 74 õpilast. 
Roosna-Alliku Põhikoolis on 9 klassikomplekti. Keskmine õpilaste arv klassis 8. 
Õpilaste arv viimasel neljal aastal on püsinud suhteliselt stabiilne /2012/13. õa -72; 2013/14. 
õa – 70; 2014/15. õa – 71; 2015/16. õa – 74. Kooli õpilaste koguarvu aitas suurendada 
2015/16. õa I klassi õpilaste arv - 19. 
Õppe- ja kasvatustegevuseks kasutatakse 1786. aastal valminud mõisahoonet, mis on 
varaklassitsistliku arhitektuuristiili paremaid esindajaid Eestimaal. Mõisahoone on 
muinsuskaitse all ning vajab hoolikat restaureerimist. Restaureerimata on 2/3 siseruumidest, 
eriti tähtis on keskküttesüsteemi väljavahetamine. Eelisjärjekorras vajavad restaureerimist 
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õppeotstarbelised ruumid : muusika- ja vene keele klassituba, teabetuba, kunstiklass, tütarlaste 
käsitöö ruumid. Saalid ja osaliselt fassaad, korstnad ning rõdud vajavad juba uut remonti. 
Renoveerimist vajavate tööde teostamiseks on projektdokumentatsioon olemas. 
Juurdeehitusena mõisahoonele valmis 1969. aastal õppekorpus , mis renoveeriti 2007. a. 
Õppekorpuses asub 8 klassiruumi, ringi- ja huvijuhi tööruum, majandusjuhataja tööruum, 
tualettruumid. 7 ainekabinetti on remonditud ja koolimööbel uuendatud. Väljavahetamist 
vajab amortiseerunud keskküttesüsteem, remonti ja uut sisustust vajab keemia- ja 
füüsikaklass, majandusjuhataja tööruum ning tualettruumid ja töökorda seadmist 
kooliraadiosüsteem. Igasse klassiruumi vaja pimendavad aknakatted, et tagada häireteta 
õppetöö ka päikesepaistelisel päeval. 
Poiste tehnoloogiaõpetuse tundide läbiviimiseks on aktiivsel kasutusel neli ruumi 
valitsejamajas. Ruumid on rahuldava sisseseadega, masinad ja tööriistad komplekteeritud 
vastavalt võimalustele ainekava täitmiseks. Kaasajastamist vajavad masinad ja tööriistad, 
ventilatsioon. Hoone on saanud uue katuse, kuid vajab edaspidi restaureerimistööde jätkamist. 
Puudub vesivarustus ja tualettruumid. 
Sportlikuks tegevuseks ja kehalise kasvatuse ainekava täitmiseks kasutatakse sisetundide 
läbiviimiseks kohaliku rahvamaja kohandatud saali. Välitundide läbiviimiseks on mini-
spordiväljak jalg-, võrk-, korvpalli ja tennise mängimiseks, liivavõrkpalliväljak, 60 m 
jooksurada ning kaugushüppepaik, 240 m ringrada ja jalgpalliväljak. Spordiinventar vajab 
uuendamist ja täiendamist. 2. klassi ujumise algõpetuse läbiviimiseks kasutatakse Paide 
Tervisekeskuse ujulat. 
Koolis on arvutiklass 11 Windows arvutiga, lisaks animaklass 5 arvutiga, fotoaparaat koos 
statiiviga. Õpilaste kasutada on ka 10 sülearvutit ja 20 Samsung tahvelarvutit /Android/ ja 1 
Ipad, mida saab ainetundides rakendada. Kõikides ainekabinettides on projektor, ekraan ja 
õpetajatel sülearvutid. Loodusainete kabinetis interaktiivne tahvel SMART Board. Kogu kool 
on kaetud Wifi võrguga. IT- vahendite kasutamine on muutunud õppeprotsessi loomulikuks 
osaks, mis omakorda nõuab suuremat Wifi-võrgu võimsust, tehniliste vahendite ning 
programmide uuendamist. 
Roosna-Alliku Rahvamaja 
Roosna-Alliku Rahvamajas on kasutusel 2 saali: suur saal 350 kohaga, väike saal 100 kohaga. 
Saale on võimalik välja üürida seminaride ning erinevate koosviibimiste läbiviimiseks. 
Väikeses saalis on pianiino ja suures saalis klaver „Estonia”. Rahvamajas tegutsevad mitmed 
rahvakultuuriga seotud taidlusringid. 
Renoveerimist vajavad sisetrepid, saalid vajavad värskendamist ja põrandad lihvimist ning 
lakkimist. 
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, köök-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 ning viiakse läbi ringitööd. Igal tööpäeval saab majas mängida koroonat, 
lauatennist, lauajalgpalli. 
Rahvamajad korraldavad aasta jooksul erinevaid vabaaja üritusi, kuhu on kaasatud kohalikud 
ja naaberkülade elanikud.  
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Valla traditsioonilised üritused: mõisapäevad, uusaasta ööpidu, laste talve- ja kevadlaulu-
võistlus, Viisu Jüriöö orienteerumine, kevadlaat, valla aastapäeva tähistamine, lasteaedade 
laulu- ja tantsupidu, suvelõpu perepäev, emadepäev, valla talimängud, jaanipäeva tähistamine, 
seppade päev ja sepasellide koolitus, jõulupidu, väljasõidud teatri- ja kontsertetendustele, 
õppe- ja huvireisid, teabepäevade ja koolituste läbiviimine. 
Roosna-Alliku Vallaraamatukogu 
Raamatukogu asub aastast 1988 Roosna-Alliku Rahvamajaga ühes majas. Roosna–Alliku 
Vallaraamatukogus on seisuga 31.12.2015.a. 17 741 teavikut, kasutame RIKS andmebaasi, 
mis võimaldab elektrooniliselt laenutada. Raamatukogus külastusi aastas 6 426 ja aktiivseid 
lugejaid 335, kes laenutavad aastas 9 300 teavikut. Raamatukogu teeb koostööd teiste 
Järvamaa raamatukogudega, täites Rahvaraamatukogu seadusest tulenevaid ülesandeid. 
Roosna-Alliku Vallaraamatukogus pakutavad teenused: kohallaenutus; kojulaenutus; 
teatmeteenindus (otsing internetist, teatmeteostest); avaliku teabe otsing internetist; ürituste 
korraldamine; raamatukogudevaheline laenutus RVL (suurematest raamatukogudest tellitud 
teaviku saatekulud tasub lugeja). 
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 koju laenutada. 
Raamatukogus on lugejate käsutuses internetiühendusega arvuti. Selleks, et pakkuda 
kvaliteetset teenust, on vajalik arvuti uuema vastu välja vahetada. 2011.a septembrist on 
raamatukogus kiirem interneti ühendus. 
Raamatukogus on 148 lugejat ja 81 neist on aktiivsed ja pidevad külastajad. Lugejate 
käsutuses on üle 9 142 teaviku ja 2011. aasta veebruarist kasutame RIKS andmebaasi, mis 
võimaldab meil elektrooniliselt laenutada. 2/3 raamatubaasist on ilukirjandus. Lugejate ja 
töötaja kasutuses on printer-skänner-koopiamasin. Kohapeal on võimalik lugeda ajalehti ja 
ajakirju ja tutvuda teatmeteostega. Lisaks osutab alates 2009. aastast raamatukogu 
postiteenust. 
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. 
Roosna-Alliku vallas elab 31.12 2015.a. seisuga 7-26 -aastasi noori kokku 227. Noored 
aastates 7–26 moodustavad 21,37 % valla elanikkonnast. 
Noortega tegelevad institutsioonid on järgmised: Roosna-Alliku Noortekeskus, Roosna-Alliku 
Põhikool, Roosna-Alliku Rahvamaja ning Viisu Rahvamaja. Noorteühendused: Noorkotkad, 
Eesti 4H noorteühing ja Kodutütred; 
Huviharidus: Roosna-Alliku Noortekeskuse, Roosna-Alliku Põhikooli ja rahvamajade juures 
töötavad huviringid, mida tasustatakse valla eelarvest. 
Laagritegevus toimub läbi noortekeskuse, noorteühenduste ja projektitööde. Noorsootöö 
tugistruktuurideks on Roosna-Alliku Noortekeskus ja Roosna-Alliku Põhikoolis töötav 
huvijuht. MTÜ Roosna-Alliku Spordiklubi aitab korraldada noorsoo - ja spordiüritusi.  
Noorteüritused toimuvad Roosna-Alliku Noortekeskuses, Roosna-Alliku Põhikoolis, 
rahvamajades ja spordirajatistel järgmiselt: noorte tali- ja suvemängud, rattaralli, vendade 
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Roobade nim. jalgpallivõistlus, jüriöö jooks, matkamäng “Saan ise looduses hakkama“, 
rannavõrkpalliturniirid, lauamängude päevad, pentangue, sõpruskohtumised teiste valdade 
noortega. Lisaressurssi on pakkunud projektid ja programmid, millega rahastatakse laste 
sportlikke ja kultuurilistegevusi koolivaheaegadel. 
Elamumajandus 
2016. a. seisuga on Roosna-Alliku vallas 17 korteriühistut. 
Majad on ehitatud aastatel 1965-1985. Alliku sovhoosi lagunemise järel toimunud 
omandireform võimaldas korterelamud jaotada erastatud korteriteks. Korterid erastati osaliselt 
väljateenitud osakute ja EVP-de eest. 
Joogiveega varustatus on enamasti hea, lõppenud on projekt Roosna-Alliku aleviku ja Viisu 
küla joogivee puhastamiseks ja torustike uuendamiseks. Tsentraalse soojaga varustatus 
korterelamutes puudub, vaid renoveeritud Nooruse tn 14 elamu on liitunud kaugküttega. 
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, isevalmistatud välikorstnatesse, kasutatakse ka läbi 
majaotsaseina viidud torujupi abi. Seega paljudes majades ei ole arvestatud tehniliste ja 
tuleohutuse nõuetega. Majade liitumist kaugküttega ja keskküttele ümberehitamist takistab 
elanike ostujõud. Viisu külas on Õnne tn 2 korterelamu kütmiseks ehitatud uus küttesüsteem 
ja katlamaja.  
Munitsipaalkorterid on 2016. aasta seisuga Roosna-Alliku alevikus 6, Viisu külas 3 ja    
Vedruka külas 6. 
Tehnilised infrastruktuurid 
Teed, tänavad 
Roosna-Alliku vallas on riigimaanteed kokku 50,8 km: 
 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, 
 Roosna-Alliku-Järva-Jaani, 
 Järva-Jaani - Kodasema, 
 Peetri - Roosna-Alliku, 
 Anna - Peetri - Huuksi, 
 Vodja - Esna, 
 Vodja - Viisu, 
 Koordi ringtee. 
Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt äärde on rajatud jalg- ja jalgrattateed: 
 Tehisjärve - Ale km 107,918-110,731 
 Mäo - Vodja km 96,273-98,192 
Kohalike teede registris on avalikke teid ja tänavaid seisuga 01.01.2016 kokku 67,169 km, 
nendest: 
 kattega teid 5,325 km 
 kruusateid 59,595 km 
 pinnasteid 2,249 km 
Avalike teede hulgas on määratud avalikuks kasutamiseks sõlmitud lepingute alusel: 



 14

 erateid 28,327 km 
 metsateid 1,762 km.  
Vallateede hetkeolukord on rahuldav. Roosna-Alliku aleviku kattega tänavad ja Viisu küla 
Õnne tänav on pinnatud, tolmuvaba kate on rajatud Põllu tänavale ja Arsti teele. Ka ülejäänud 
Roosna-Alliku aleviku ja Viisu külakeskuse kruusakattega teed vajaksid tolmuvaba katet. 
Tihedama kasutusega kruusateed vajaksid suvel senisest rohkem tolmutõrjet ning pinnasteed 
kruusakatte rajamist. Olemasolevad kruusateed vajavad parandamist, teeäärte niitmist ja iga-
aastast hööveldamist. Võib tulla vajadus ka uute teede rajamiseks perspektiivsete tootmis- 
ning elamumaade kruntidele juurdepääsuks. 
Parkimiskohad 
Vallamaja esine parkla on remonditud. Rajatud on parklad Ristiku 2 ja 6 korruselamute ning 
Roosna-Alliku A&O kaupluse juurde. Uute alade planeerimisel tuleb parkimiskohad 
paigutada peamiselt kruntidele, vältides teedel parkimist. Parklad on ette nähtud Roosna-
Alliku korrusmajade juurde, Roosna-Alliku põhikooli juurde ja Roosna-Alliku lasteaia juurde. 
Planeeritavad jalg- ja jalgrattateed  
Jalg- ja jalgrattateed on esimeses järjekorras planeeritud Roosna-Alliku alevikus Järva-Jaani 
maantee äärde 2,0 km ning Viisu külas Vodja kooli ja bussipeatuse ühendamiseks Viisu 
külakeskusega 2,1 km.  
Jalgrattateed on määratud Järva maakonna jalgrattateede teemaplaneeringuga ning koostatava 
Järvamaa maakonnaplaneeringuga. Roosna-Alliku valda perspektiivselt planeeritavad jalg- ja 
jalgrattateed on järgmised: 
5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt äärde Vodja - Tehisjärve lõik. 
15157 Vodja - Esna mnt äärde Vodja - Vodja kool lõik 
15158 Vodja - Viisu mnt äärde Vodja kool - Viisu lõik 
15120 Roosna-Alliku - Järva-Jaani mnt äärde Roosna-Alliku-Kändliku lõik 
5 Pärnu - Rakvere - Sõmeru mnt äärde Ale - Seidla lõik 
Side- ja kommunikatsioonisüsteemid 
AS Eesti Post postkontor Roosna-Alliku alevikus on alates 2016. aastast suletud, võimalik on 
avada postipunkt tõenäoliselt A&O kaupluses. 
Vald on täielikult kaetud EMT, Elisa ja Tele 2 leviga. EstWin projekti raames ühendati 
Roosna-Alliku vallas valguskaablivõrguga mobiilsidemastid ning Roosna-Alliku alevik ja 
Viisu küla keskus. Roosna-Alliku vallas on baasvõrk põhiliselt välja ehitatud. Uue 
valguskaablivõrgu tulemusel on piirkonnas võimalikud kiiremad ühendused suuremate 
vajadustega klientidele ning teenuste laienemisvõimalused. 
Vesi ja kanalisatsioon 
Tsentraalne veevarustus, kanalisatsioon ja reovete puhastus on olemas Roosna-Alliku 
alevikus ja Viisu külas. Ühisveevärgiga on varustatud Roosna-Alliku alevikus umbes 79% ja 
Viisu külas 90% majapidamistest ja ühiskanalisatsiooniga umbes 90% majapidamist. 
Vee- ja kanalisatsioonimajandust haldab lepingu alusel AS Paide Vesi. Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni seadmed ja torustikud on üle antud Paide Vesi AS-ile. Aastatel 2012 ja 2013 
rekonstrueeriti Roosna-Alliku alevikus ja Viisu külas olemasolevad vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud, ülepumplad ja puhastusseadmed. 



 15

Roosna-Alliku aleviku reoveekogumisala piir on täpsustatud ning laiendatud kalakasvanduse 
piirkonda. Valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kavas 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. Paljudes majapidamistes on kuivkäimlad. Vett saadakse taludes 
rajatud puurkaevudest või salvkaevudest. 
Hajaasustuse programmi raames on valla ja riigi toel saanud uue puurkaevu 14 peret. 2015. 
aastal on puurkaevu rajamiseks rahuldatud kaks taotlust, kaks taotlust on rahuldatud 
biopuhasti ja imbsüsteemi rajamiseks. 
Roosna-Alliku vald asub kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega ala piirkonnas, kus on 
võimalik reovett koos WC veega immutada ainult pärast bioloogilist puhastamist või 
immutada ainult pesuvett (ilma WC veeta) ja kasutada kuivkäimlat või kogumiskaevu WC 
tarbeks.  
Elektrienergia ja tänavavalgustus 
2005.aastal 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. 
Planeeritud on ühistänavavalgustuse projekti jätkamine. Soovitakse välja ehitada külakeskuste 
valgustus. 
Ühistransport 
Järvamaal korraldab ühistransporti Järvamaa Ühistranspordikeskus (www.jytk.ee). Transpordi 
ühendus maakonnakeskuse Paidega on tänu Pärnu-Rakvere maanteele hea. Puudub 
ühistransport Kaaruka – Kodasema - Esna suunal. Kooli ajal sõidab antud küladest kaks korda 
päevas läbi valla buss, mis teeb õpilasringe.  
Keskkond, maakasutus ja jäätmekorraldus 
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 ca 1,6 ha suurune Allikajärv. 
Allikatest saavad oma vee Roosna-Alliku Veskijärv (3,5 ha) ja Tehisjärv (2 ha), allikad on ka 
Kiigumõisa maastikukaitsealal, Vodjal ja Esnas. Roosna-Allikult saab alguse Pärnu jõgi. Esna 
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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. 
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 niiskuserežiimiga, 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 rahvusvahelise tähtsusega 
Natura linnu- või loodusalad. 
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 üldkasutatavaks maaks, mis on avalikus kasutuses ja ühiskondlike 
ehitiste maaks. 
Munitsipaalomandis on üldkasutatava maa sihtotstarbega maid: 
 Roosna-Alliku alevikus: Põllu park, Ristiku park, Mängumaa, Aiamaa park; 
 Viisu külas: Viisu park P1 ja P2, Kurepesa puhkeala, Mänguväljaku, Puu, Õnne park, 

Viisu mnt 2a haljasala; 
 Allikjärve külas Järve, Kaaruka külas Sepaküla, Valasti küla Külaplatsi ja Koordi küla 

Külaplatsi maaüksused 
Ühiskondlike ehitiste maad on munitsipaalomandis: 
 Roosna-Alliku alevikus kool (Kooli tn 1 ja 1a), lasteaed (Nooruse tn 3), vallamaja (Pargi 

tn 10), perspektiivse spordihoone maa (Pargi tn 10a);  
 Viisu külas lasteaed (Pargi tn 6) ja rahvamaja (Viisu mnt 4); 
 Valasti (Kensa ait) ja Vedruka (Otre) külades külamajade maad ning Allikjärve külas 

Roosna-Alliku mõisa kabel (Kabeli). 
Munitsipaalomandis on veel: 
 Maatulundusmaad (2 tk) Peenramaa Viisu külas, Aiamaa Roosna-Alliku alevikus; 
 Tootmismaad (8 tk) Roosna-Alliku alevikus Kooli tn 3 (endine kooli katlamaja), Nooruse 

tn 10a ja 10b (katlamaja), Järve tee 6 ja 6a (endise piiritustehase ehitiste alune maa), Järve 
tee 3 (endine ülepumpla), Viisu külas Sirtsu tee 7 (keskkonnajaam), Koordi külas Koordi 
pumbamaja;  

 jäätmehoidla maad (1 tk) Roosna-Alliku alevikus Põllu tn 4 (keskkonnajaam); 
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 elamumaad (3 tk) on Allikjärve külas Saaretiigi, Oeti külas Sauna (külamaja), Viisu külas 
Õnne tn 3 (garaaž);  

 transpordimaad (6 tk) Viisu külas 4 Kergliiklustee katastriüksust, Kergliiklustee lõik 5, 
Valasti külas Karja-Aru tee. 

Valla osalusega ettevõttele AS Paide Vesi on seoses ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisega võõrandatud 2011. aastal puurkaevude (Põllu 
tn 2a Roosna-Allikul ja Sirtsu tee 2 Viisus) ja puhastusseadmete (Järve tee 10 Roosna-Allikul, 
Sirtsu tee 6 Viisus) alused maad ning vee- ja kanalisatsioonitrassid. 
Viisu külas on võõrandatud Viisu Külaseltsile Sirtsu tee 4 ja 8 elamumaa sihtotstarbega 
kinnistud, kohustusega kasutada neid avalikul otstarbel. Kaaruka külas kuulub Kaaruka 
Külaseltsile Mäeveeru kinnistu, kus asub külaseltsimaja. Teistes külades on antud 
munitsipaalmaad lepingu alusel külaseltside kasutusse. 
Maatulundusmaa sihtotstarbega Viisu peenramaa maaüksusel saavad elanikud taotleda endale 
ajutiseks kasutamiseks aiamaad, Roosna-Alliku alevikus saab kasutada aiamaad perspektiivse 
ühiskondlike ehitiste maal ning munitsipaalomandis oleval Aiamaa maaüksusel. 
Maareform on vallas õigusvastaselt võõrandatud maade osas lõpetatud. 
Munitsipaalomandisse taotletavatest maadest on maakatastrisse kandmata enim kohalike 
teede maad ja haljasalade maad, samuti perspektiivseks kasutuseks reserveeritud maad (uue 
koolimaja ja spordiväljaku maa Roosna-Allikul), mida praegu ei vajata. Jätkub omaniketa 
ehitiste väljaselgitamine ning on tekkinud vajadus taotleda peremehetute ehitiste 
teenindusmaad valla omandisse. Uute kergliiklusteede ehitusega seoses tekkib vajadus 
taotleda maad teede ehituseks maaomanikelt, kellelt pärast katastriüksuste jagamist maad 
võõrandatakse. 
Maa ostueesõigusega erastamised on veel lõpetamata 4 maaüksuse osas. Vallasomandis 
olevate hoonete juurde on hoonestusõiguse seadmine pooleli 3 juhul. On vaja välja selgitada 
ka ribad, mida ei saa iseseisvalt kasutada ja viia läbi maa erastamine nende maade osas. 
Jäätmemajandus 
Jäätmemajandusega seotud probleeme ja arendamist käsitleb Roosna-Alliku valla jäätmekava, 
mis on osa valla arengukavast. Roosna-Alliku valla jäätmekava 2015-2020 on vastu võetud 
Roosna-Alliku Vallavolikogu 26.03.2015 määrusega nr 6. 
Jäätmekava sisaldab järgmisi teemasid: 
1) jäätmehoolduse olemasoleva olukorra kirjeldust; 
2) jäätmehoolduse arengu ülevaadet 2009-2014, jäätmehoolduse käsitlust ja jäätmetekke 
prognoosi; 
3) jäätmetekke vältimist; 
4) korraldatud jäätmevedu; 
5) jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale; 
6) jäätmehoolduse planeeritavat rahastamist; 
7) jäätmehoolduse eesmärke ja tegevusi. 
Roosna-Alliku Vallavolikogu 28.04.2011 määrusega nr 3 on kehtestatud Roosna-Alliku valla 
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 alates 01.aprillist 2011 kuni 31.03.2014 AS Eesti Keskkonnateenused. Lepingu 
kehtivust pikendati kuni 1. maini 2016. Eelmise aasta lõpus välja kuulutatud uue 
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jäätmeveohanke tulemusena tunnistati Roosna-Alliku valla piirkonnas soodsaima hinna 
pakkujaks jätkuvalt AS Eesti Keskkonnateenused. Uus korraldatud jäätmevedu hakkab 
kehtima alates 01. maist 2016 ja kestab kolm aastat kuni 30. aprillini 2019. 
Seoses korraldatud jäätmeveoga, on jäätmekäitlus vallas rahuldaval tasemel. Probleeme 
tekitab korraldatud vedu hajaasustuses sademeterohkel perioodil, sest suured jäätmeveoautod 
on liiga rasked ja lõhuvad teed ära.  
Roosna-Alliku vallas on olemas keskkonnajaamad Roosna-Alliku alevikus ja Viisu külas, kus 
võetakse vastu ohtlike jäätmeid, elektri- ja elektroonika jäätmeid, suuregabariidilisi jäätmeid 
ja vanarehve. Roosna-Alliku keskkonnajaama on planeeritud 2016. aastal rajada jäätmemaja 
suuregabariidiliste jäätmete kogumiseks. 
 
 
Ülevaade finantsriskide juhtimisest 
 
Likviidsusrisk on Roosna-Alliku Vallavalitsusel olemas ning on sõlmitud 
Arvelduslaenuleping nr. 2008030859, intressimäär muutuv 3 (kolme) kuu EURIBOR+2,5% 
aastas. 
Intressiriskid 
AS SEB Pank laenulepingud nr. 2009011888 08.07.2009 (Viisu Rahvamaja 
rekonstrueerimine) laenutähtpäev 31.12.2015.a. summas 57 557 eurot. Intressimäär: muutuv 6 
(kuue) kuu EURIBOR +2,5% aastas intressimäär 4,211% , alates 01.01.2011.a. 4,177%. 
Laenuleping nr. 2009028340 16.10.2009 .a. (Projektide omaosalus) summas 28 780 eurot 
tagasimaksekuupäevaga 25.12.2015.a., intressimääraga (muutuv) 6 (kuue) kuu EURIBOR + 
3% aastas lõplik intressimäär 4,022% alates 01.10.2011.a. intressimäär 4,753% aastas. 
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus laenuleping nr. 5-1/11/19 18.10.2011 ÜF 
projekti „Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” omafinantseerimise katmiseks 
315 085 eurot. Intressimäär 6 kuu EURIBOR+ riskimarginaal 1,00% maksepuhkus 
31.12.2013 ja lõpptähtaeg 27.08.2031.a 
03.09.2015 sõlmisime Danske Bank A/S Eesti filiaaliga laenulepingu nr.KL-030915RO Viisu 
Lasteaia ja Viisu Rahvamaja maaküttesüsteemi rajamise omafinantseeringu katmiseks 
summas 24 000 eurot. Intressimäär: 6 kuu EURIBOR + Marginaal 0,79% aastas. Laenu 
tähtaeg 3.09 2015.a. kuni 3.12 2018.a. Maksepuhkus 03.09.2015 kuni 02.01.2016. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 Bilanss 
Eurodes 
 Lisa 31.12.2015 31.12.2014 

    
Varad  2 138 569 2 235 139      
 Käibevara  79 355 55 489 
 Raha  2 18 557 1 265 
 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded  3 56 618 47 273 
 Muud nõuded ja ettemaksed 4 4 180 6 951 
     
 Põhivara  2 059 214 2 179 650  Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 6 403 092 403 091 
 Finantsinvesteeringud 6 23 939 20 867 
 Kinnisvarainvesteeringud 7 12 117 
 Materiaalne põhivara 8 1 632 171 1 755 575 
     
Kohustused ja netovara  2 138 569 2 235 139      
 Lühiajalised kohustused  107 903 148 077 
 Võlad tarnijatele  23 979 59 394 
 Võlad töötajatele  33 854 33 387 
 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 9 24 566 22 822 
 Laenukohustused 10 25 504 32 474 
     
 Pikaajalised kohustused  278 573 280 077 
 Laenukohustused 10 278 573 280 077 
    
Netovara  1 752 093 1 806 985  Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem  1 806 985 1 964 968 
 Aruandeaasta tulem  -54 892 -157 983 
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Tulemiaruanne 
Eurodes 
 Lisa 2015 2014 
      
Tegevustulud   1 199 075 1 072 235 
 Maksutulud 3 638 332 564 996 
 Tulud kaupade ja teenuste müügist 12 100 449 94 631 
 Saadud toetused 11 454 210 394 614 
 Muud tegevustulud 13 6 084 17 994 
Tegevuskulud  -1 248 995 -1 223 744 
 Antud toetused 14 -74 197 -59 755 
 Tööjõukulud 15 -560 503 -526 169 
 Muud tegevuskulud 16 -433 540 -455 126 
 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7,8 -180 755 -182 694 
Tegevustulem  -49 920 -151 509 
      
Finantstulud ja –kulud  -4 972 -6 474 
 Intressikulu 10 -4 973 -6 475 
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 1 1 
    
Aruandeaasta tulem  -54 892 -157 983 
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Rahavoogude aruanne 
Eurodes 
 Lisa 2015 2014 
Rahavood põhitegevusest    
 Aruandeperioodi tegevustulem   -49 920 -151 509  Korrigeerimised:    
  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7,8 180 755 182 694 
  Käibemaksukulu põhivara soetuselt 16 13 469 6 285 
  Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja 

materiaalse põhivara müügist 
7,8 630 -4 000 

  Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 11 -30 701 -36 813 
  Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 14 0 1 010 
 Korrigeeritud tegevustulem  114 233 -2 333 
  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus  -6 574 742 
  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus  -32 906 36 159 
 Kokku rahavood põhitegevusest  74 753 34 568       
Rahavood investeerimistegevusest    
 Tasutud materiaalse põhivara eest  7,8 -75 346 -38 158 
 Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse 

põhivara müügist 
8 4 000 4 000 

 Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 11 30 701 36 813 
 Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   0 
 Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel  -3 072 -3 072 
 Tasutud osaluste soetamisel    
 Laekunud intressid ja muud finantstulud 2 1 1 
                Kokku rahavood investeerimistegevusest  -43 716 -416       
Rahavood finantseerimistegevusest    
 Laekunud laenud 10 24 000 0 
 Tagasi makstud laenud 10 -32 474 -31 762 
 Tasutud intressid ja muud finantskulud  -5 271 -6 640 
 Kokku rahavood finantseerimistegevusest  -13 745 -38 402       
Puhas rahavoog  17 292 -4 250 Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 1 265 5 515 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 18 557 1 265 
Raha ja selle ekvivalentide muutus  17 292 -4 250  
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Netovara muutuste aruanne 
Eurodes 
 Akumuleeritud tulem 
Saldo 31.12. 2013 1 964 968 
 Aruandeaasta tulem -157 983 
Saldo 31.12.2014 1 806 985 
 Aruandeaasta tulem -54 892 
Saldo 31.12.2015 1 752 093 
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Eelarve täitmise aruanne 
Eurodes 
 Esialgne 

eelarve 
Lõplik 
eelarve 

Eelarve 
täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD 
Põhitegevuse tulud kokku 1 083 052 1 159 695 1 161 668 
3000 Füüsilise isiku tulumaks 520 770 558 770 563 155 
3030 Maamaks 69 800 69 800 65 518 
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 85 192 102 633 102 872 
3500,352 Saadavad toetused tegevuskuludeks.. 390 790 421 923 423 403 
s.h Tasandusfond (lg 1) 105 546 105 905 105 905 
s.h Tasandusfond (lg 2) 282 011 282 782 282 782 
s.h Muud saadud toetused tegevuskuludeks 3 233 33 236 34 716 
3825,388 Muud tegevustulud 16 500 6 569 6 720 
PÕHITEGEVUSE KULUD 
Põhitegevuse kulud kokku. 1 039 515 1 104 571 1 088 008 
01 Üldised valitsussektori teenused 181 931 178 317 172 103 
s.h Reservfond 11 000 0 0 
04 Majandus 50 869 39 421 37 925 
05 Keskkonnakaitse 22 012 23 619 23 587 
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 19 990 31 474 30 822 
07 Tervishoid 3 428 3 428 3 875 
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 111 840 119 947 115 151 
09 Haridus 540 503 582 134 592 703 
10 Sotsiaalne kaitse 108 942 126 231 111 842 
Põhitegevuse tulem 43 537 55 124 73 660 
INVESTEERIMISTEGEVUS 
Investeerimistegevus kokku -13 032 -48 619 -47 894 
381 Põhivara müük (+) 2 000 4 000 4 000 



 24

15 Põhivara soetus (-) -20 965 -74 253 -74 253 
3502 Põhivara soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine (+) 

15 000 30 701 30 701 

101 Aktsiate soetus (-) -3 072 -3 072 -3 072 
382 Finantstulud (+) 5 5 1 
65 Finantskulud (-). -6 000 -6 000 -5 271 
FINANTSEERIMISTEGEVUS 
Finantseerimistegevus kokku -31 770 -7 770 -8 474 
Kohustuste võtmine (+) 0 24 000 24 000 
Kohustuste tasumine (-) -31 770 -31 770 -32 474 
LIKVIIDETE VARADE MUUTUS 
Likviidsete varade muutus (+suurenemine,- 
vähenemine) 

-1 265 -1 265 17 292 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole 
konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav (vt ka lisa 1). 
Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 19 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 
 Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea 
raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise 
seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi 
raamatupidamise üldeeskiri. 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, va 
kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ja tuletisinstrumendid, mida kajastatakse õiglases 
väärtuses ning olulised enne 1995. aastat soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne 
põhivara, mis on kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses. 
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks 
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või 
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna. 
Raha ja raha ekvivalendid 
Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode 
jääke (va arvelduskrediit). Rahavoogude aruandes kajastatakse raha. 
Finantsinvesteeringud 
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest 
aruandekohustuslane omab alla 20%. Nimetatud pikaajalised finantsinvesteeringud on tehtud 
avalikku sektorisse kuuluvatesse äriühingutesse koostöös teiste kohalike 
omavalitsusasutustega ning neid kajastatakse soetusmaksumuses. See hinnatakse alla, kui 
osaluse objekti omakapitalist aruandekohustuslasele kuuluv osa on langenud allapoole osaluse 
bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlused taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte 
kõrgemale soetusmaksumusest. 
Nõuded 
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes 
tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi 
laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. 
Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse 
eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Pikaajalisi nõudeid 
kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses. 
Osalused 
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse kapitaliosaluse meetodil neid osalusi sihtasutustes 
ja mittetulundusühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju ning neid osalusi 
äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev või oluline mõju. 
Konsolideeritud aruande koostamata jätmine 
Aruanne on koostatud konsolideerimata aruandena, kuna valitseva mõju all olevate 
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute bilansimahud kokku moodustasid seisuga 
31.12.2015 4,5% vallavalitsuse bilansimahust ning nende 2015. a müügitulu kokku 
moodustas 11,6% vallavalitsuse sama aruandeaasta tuludest. 
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Kinnisvarainvesteeringud 
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hooned ja 
rajatised), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ükski 
teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid 
kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 
akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt materiaalse põhivara 
kajastamisele. 
Materiaalne põhivara 
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi 
jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2 000 eurost. 
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, 
liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel 
hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi 
normi. 
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, 
va soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse 
kuluna. 
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse 
lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle 
hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku 
elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, 
võetakse komponendid eraldi arvele. 
Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, lähtudes eeldatavast vara 
kasulikust elueast. Amortisatsiooninormid aastas uutele soetatud põhivaradele on järgmised: 
Hooned, eluhooned, korterid 5-8%, rajatised 5-8%, masinad ja seadmed 20-33%, inventar 20-
33%, arvutustehnika 20-33%, kontoritehnika 20-33%, transpordivahendid 20% ja muu 
inventar 20-33%. Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. 
Ümberhindlus 
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara 
ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. aastal toimunud 
hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises. 
Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. aastat, 
võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse 
ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on 
saadud seoses pärijate puudumisega. 
Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel 
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. 
Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. 
Renditud varad 
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu 
põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 
Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
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Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või 
lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille 
suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole 
kindlalt fikseeritud. 
Sihtfinantseerimine 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 
toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud 
kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et 
sihtfinantseerimine leiab aset. 
Saadud sihtfinantseerimist kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud 
kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi. 
Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara 
soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või 
laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, 
kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. 
Tulude arvestus 
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele 
tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud 
teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud 
maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning 
trahve trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu 
kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning 
müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist 
kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse 
tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. 
Kulude arvestus 
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad 
maksud ja lõivud, sh  käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse 
soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud.  
Seotud osapooled 
Seotud osapoolteks loetakse Roosna-Alliku volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid, 
kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema 
juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all 
olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.  
 
Bilansipäevajärgsed sündmused 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud 
aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, 
kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse 
raamatupidamise aastaaruande lisades. 
Eelarve täitmise aruanne 
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik 
võrrelda tekkepõhistes aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist 
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tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad 
arvestuspõhimõtted: 
põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara 
müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi 
tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 
kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata 
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja 
põhivara soetamise kuluna. 
Eelarve täitmise aruanne on koostatud teatud erinevustega, mida on selgitatud lisas 19. 
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid 
Eurodes 
 31.12.2015 31.12.2014 
Raha   
 Sularaha 2 304 1 060 
 Arvelduskontod pankades 16 253 205 
Raha ja selle ekvivalendid kokku 18 557 1 265 
Rahalt ja rahaturufondi osakutelt teenitud intressitulu 1 1 
 
 Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid 
Eurodes 

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded  
 Lühiajalised nõuded 
 31.12.2015 31.12.2014 
Maksud brutosummas   
 Tulumaks 56 015 46 664 
Kokku maksud 56 015 46 664 
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 603 609 
Kokku maksud, lõivud ja trahvid  56 618 47 273 
B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 
 Tulud 
 2015 2014 
Maksud 638 332 564 996 
 Tulumaks 572 506 497 230 
 Maamaks 65 826 67 766 
Lõivud (vt lisa 12) 1 638 1 206 
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 
(vt lisa 13) 

6 470 9 809 

 Tasud vee erikasutusest 2 635 2 598 
 Tasud kaevandamisest 3 799 7 167 
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 Saastetasud 36 44 
Kokku maksud, lõivud, trahvid 646 440 576 011 
 
 Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed 
Eurodes 
 31.12.2015 31.12.2014 
 Lühiajaline osa Lühiajaline osa 
Nõuded ostjate vastu 4 180 6 951 
Muud nõuded ja ettemaksed kokku 4  180 6 951 
 
Lisa 5 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 
Eurodes 
B. Osalused sidusettevõtjates Aruandekohustuslasel on 1 sidusettevõtja: 

Tulemiaruande näitajad Nimetus, aasta Osaluse 
määr (%) Tegevustulud Tegevuskulud Tulem 

AS Paide Vesi     
 2015 2,5782 3 297 550 - 2 992 508 249 103 
 2014 2,5782 3 656 740 - 2 008 665 1 587 290 
 

Bilansi näitajad aasta lõpus Nimetus, aasta 
Varad Netovarad 

AS Paide Vesi   
 2015 40 018 508 35 588 840 
 2014 39 563 077 34 942 078 
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Lisa 6 Finantsinvesteeringud 
Eurodes 
 31.12.2015 31.12.2014 
 Osaluse määr 

(%) 
Osaluse jääk Osaluse määr 

(%) 
Osaluse jääk 

AS Järvamaa Haigla 4,125 22 833 4,125 19 761 
AS Paide Vesi 2,5782 403 092 2,5782 403 091 
AS Väätsa Prügila 4,325 1 106 4,325 1 106 
Kokku  427 031  423 958 
s.h kajastatud 
soetusmaksumuses 

 281 789  278 717 

Roosna-Alliku Vallavalitsuse 4,325 % -lise osaluse bilansiline väärtus AS-s Väätsa Prügila 
seisuga 31.12.2015 oli 139 736 eurot (seisuga 31.12.2014.a. oli 141 743 eurot). AS Väätsa 
Prügila kuulub 100% -liselt kohalikele omavalitsustele. Põhitegevusala: jäätmekäitlus. 
Roosna-Alliku Vallavalitsuse 2,5782 % -lise osaluse bilansiline väärtus AS-s Paide Vesi 
seisuga 31.12.2015 oli 917 551 eurot (31.12.2014.a. oli 900 876 eurot). Roosna-Alliku 
Vallavalitsuse 4,125 % -lise osaluse bilansiline väärtus AS Järvamaa Haigla omakapitalist 
seisuga 31.12.2015 oli 134 771 eurot (seisuga 31.12.2014.a. 131 815 eurot). 
 Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 
Eurodes 
Jääk seisuga 31.12.2014  
 Soetusmaksumus 5 258 
 Akumuleeritud kulum -5 141 
 Põhivara jääkväärtus 117 
Soetused 4 531 
Üle viidud  materiaalsesse põhivarasse -4 630 
Amortisatsioon ja allahindlused -5 
Jääk seisuga 31.12.2015  
 Soetusmaksumus  5 155 
 Akumuleeritud kulum -5 143 
 Põhivara jääkväärtus 12 
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 2015 2014 
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 12) 5 576 6 783 
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt lisa 16) -5 021 -4 757 
 
 Lisa 8 Materiaalne põhivara 
Eurodes 
 Maa Hooned ja 

rajatised 
Masinad 

ja 
seadmed 

Muu 
põhivara 

Kokku 

Jääk 31.12.2014      
 Soetusmaksumus  3 408 3 064 595 39 428 26 308 3 133 739 
 Akumuleeritud kulum  0 -1 319 565 -32 291 -26 308 -1 378 164 
 Põhivara jääkväärtus  3 408 1 745 030 7 137 0 1 755 575 

Soetused  0 57 346 0 0 57 346 
Üle toodud kinnisvara 
investeeringutest 

0 4 630 0 0 4 630 

Kasum/kahjum varade müügist 0 -630 0 0 -630 
Mahakandmine 
jääkmaksumuses 

0 -4 630 0 0 -4 630 

Amortisatsioon 0 -174 910 -5 840 0 -180 750 
Jääk 31.12.2015      
 Soetusmaksumus  3 408 3 121 941 39 428 26 308 3 191 085 
 Akumuleeritud kulum  0 -1 494 475 -38 131 -26 308 -1 558 914 
 Põhivara jääkväärtus  3 408 1 627 466 1 297 0 1 632 171 

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 75 346 eurot, mis 
tuleneb järgmistest summadest: aruandeaasta soetuste summa 61 877 eurot, käibemaksukulu 
aruandeaasta soetustelt 13 469 eurot (vt ka lisa 16). 
 
 2015 2014 
Kasutusrenditulud materiaalselt põhivaralt (vt lisa 12) 3 674 3 264 
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Lisa 9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 
Eurodes 
 31.12.2015 31.12.2014 
 Lühiajaline osa Lühiajaline osa 
Maksukohustused (vt lisa 3) 20 184 19 613 
       Sotsiaalmaksu kohustus 12 254 11 409 
       Üksikisiku tulumaksu kohustus 5 234 5 101 
       Maamaksu kohustus 1 420 1 728 
       Töötuskindlustusmaksu kohustus 787 919 
       Kogumispensioni maksete kohustus 489 456 
Muud viitvõlad 1 030 1 327 
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed (vt lisa 11) 3 352 1 387 
Muud tulevaste perioodide tulud  0 495 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku 24 566 22 822 
 
Lisa 10 Laenukohustused 
Eurodes 
 Järelejäänud tähtajaga 
 Kuni 1 a 1-2 a 2-3 a 
Jääk seisuga 31.12.2014    
 Pangalaenud 32 474 17 504  17 504 
Jääk seisuga 31.12.2015    
 Pangalaenud 25 504 25 504 25 504 
 Järelejäänud tähtajaga Kokku 
 3-4 a 4-5 a Üle 5 a  
Jääk seisuga 31.12.2014     
 Pangalaenud 17 504 17 504 210 061 312 551 
Jääk seisuga 31.12.2015     
 Pangalaenud 17 504 17 504 192 557 304 077 
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Informatsioon laenulepingute kaupa 
Jääk Intressikulu Laenu andja Lõpptähtaeg Intressimäär 

31.12.2015 31.12.2014 2015 2014 
AS SEB Pank 31.12.2015 6 kuu Euribor 

+ 3% 
0 14 970 1 663 2 348 

Danske Bank 
AS Eesti filiaal 

03.12.2018 6 kuu Euribor 
+0,79% 

24 000 0 74 0 

SA Keskkonna 
investeeringute 
Keskus 

27.08.2031 6 kuu Euribor 
+ riski 
marginaal 1% 

280 077 297 581 3 236 4 127 

 
 Lisa 11 Saadud toetused 
Eurodes 
 2015 
 Saadud tegevuskulude 

sihtfinantseerimine 
Saadud 

sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 

Rahalised sihtfinantseerimised   
 Riigieelarvest toetus- ja tasandusfondi 388 687 0 
 Muud toetused 34 822 30 701 
Kokku saadud toetused 423 509 30 701 

2014  
Saadud tegevuskulude 

sihtfinantseerimine 
Saadud 

sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 

Rahalised sihtfinantseerimised   
 Riigieelarvest toetus- ja tasandusfondi 284 533 0 
 Riigieelarvest teedeehituseks 49 471 0 
 Muud toetused 23 797 36 813 
Kokku saadud toetused 357 801 36 813 
Riigieelarvest saadud maksed toetus- ja tasandusfondi eraldati järgmisteks tegevusteks: 
hariduskulude katmiseks 185 816 eurot (2014.a 169 159 eurot), toimetulekutoetusteks 22 644 
eurot (2014.a 16 883 eurot), vajaduspõhine peretoetus 14 644 eurot (2014.a 1 055 eurot), 
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koolilõunaks 9 419 eurot (2014.a 9 590 eurot), sündide, surmade korraldamiseks 15 eurot 
(2014.a 35 eurot) kohalike teede hoiu toetuseks 50 244 ning üldisesse fondi kohalike 
omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste tasandamisest tulenevalt 105 905 eurot (2014.a 87 
811 eurot). 
 
Lisa 12 Tulud kaupade ja teenuste müügist 
Eurodes 
 2015 2014 
Tulud hariduse tegevusvaldkonnast 55 836 57 175 
Tulud sotsiaalabi tegevusvaldkonnast 26 264 20 955 
Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 7) 5 576 6 783 
Muud tulud kaupade ja teenuste müügist 3 914 1 770 
Üür ja rent materiaalse põhivara kasutusrendile andmisest (vt lisa 
8) 

3 674 3 264 

Muud kultuuri tegevusvaldkonnast 3 547 3 478 
Riigilõivud (vt lisa 3) 1 638 1 206 
Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist 100 449 94 631 
 
 Lisa 13 Muud tegevustulud 
Eurodes 
 2015 2014 
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist (vt lisa 7) 0 3 000 
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist (vt lisa 8) -630 1 000 
Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3) 6 434 9 765 
Saastetasud (vt lisa 3) 36 44 
Muud tegevustulud 244 4 185 
Kokku muud tegevustulud 6 084 17 994 
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Lisa 14 Antud toetused 
Eurodes 
 2015 2014 
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -45 503 -38 267 
 Peretoetused (sünnitoetused, lapse koolitoetused) -14 193 -7 569 
 Toimetulekutoetused -19 604 -21 077 
 Toetused vanuritele -7 268 -6 344 
 Muud sotsiaaltoetused -4 438 -3 277 
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -18 311 -11 059 
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 -1 010 
Liikmemaksud -10 383 -9 419 
 Kohalikele omavalitsusliitudele -6 433 -5 955 
 Muud liikmemaksud - 3 950 -3 464 
Kokku antud toetused -74 197 -59 755 
 
Lisa 15 Tööjõukulud 
Eurodes 

2015 2014 Tegevusvaldkond 
Töötajate arv Töötasukulud Töötajate arv Töötasukulud 

Haridus 33,27 -269 490 33,55 -244 803 
Vallavalitsus 7,41 -76 822 7,46 -78 129 
Vaba aeg, kultuur 6,59 -38 666 6,45 -37 050 
Keskkonnakaitse 2,25 -10 730 2,25 -10 440 
Sotsiaalne kaitse 0,92 -4 399 1,00 -4 566 
Volikogu 0 -11 225 0 -11 018 
Kokku töötajate arv ja 
töötasukulud 

50,44 -411 332 50,71 -386 006 

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute 
korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulud 
moodustasid aruandeperioodil 6 363 eurot ja võrreldaval perioodil 5 021 eurot. 
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 2015 2014 
Töötasukulud -417 695 -391 027 
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed -142 085 -133 793 
Erisoodustused -723 -1 349 
 Töötajate õppelaenude kustutamine -723 -1 349 
Kokku tööjõukulud -560 503 -526 169 
 
Lisa 16 Muud tegevuskulud 
Eurodes 
 2015 2014 
Käibemaksukulu tegevuskuludelt -49 266 -56 170 
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -13 469 -6 285 
Rajatiste majandamiskulud -33 938 -47 215 
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -102 822 -112 695 
Kinisvarainvesteeringute haldamiskulud (vt.lisa 7) -5 021 -4 757 
Transpordivahendite majandamiskulud -24 262 -30 139 
Meditsiinikulud -1 898 -180 
Administreerimiskulud -25 288 -24 892 
Muud majandamiskulud -177 576 -172 793 
Kokku majandamiskulud -433 540 -455 126 
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2015 aastal on kasutusrendile võetud Telia Eesti AS- ist 20 tahvelarvutit Samsung Galaxy 
Roosna-Alliku Põhikoolile ajavahemikuks 30.06.2015-20.06.2017. Pikendati 
kasutusrendilepinguid L10100065 (Citroen Perlingo III 1,61 Comfort) 19.01.2015-20.01.2017 
ja L10103184 (Ford Transit 430LEF Trend 2,4TDC) perioodiks 23.10.2015-24.09.2017. 
 2015 2014 
 Transpordi 

vahendid 
Arvutid Kokku Transpordi 

vahendid 
Kokku 

Rendikulu 
kasutusrendilepingutelt 

9 053 1 156 10 209 10 544 10 544 
Rendikulu 
katkestamatutelt 
kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 

7 441 3 694 11 135 10 156  10 156 

 Järgmisel 
majandusaastal 

5 423 2 424 7 847 7 189  7 189 
 1. kuni 2. aastal 2 018 1 270 3 288 2 888  2 888 
 2. kuni 3. aastal 0 0 0 79  79  
 
 
Lisa 17 Tehingud seotud osapooltega 
Eurodes 

A. Tehingud seotud osapooltega: vallavanem, vallavalitsuse liikmed, volikogu esimees, 
volikogu aseesimees ja volikogu liikmed 

Ettevõtja Tulud Kulud Nõuded Kohustused 
AS STIK 32 863 0 0
AS STIK-ELEKTER 32 6 460 0 192
MTÜ Roosna-Alliku Mõis 5 193 20 806 456 0
MTÜ Järva Arengupartnerid 1 524 1 192 0 0
MTÜ Viisu Külaselts 20 776 0 0
OÜ Kemmerling 0 96 0 0
MTÜ Allikaveed 0 470 0 0
KÜ Kuldala 0 1 069 0 108
Niine TKV OÜ 0 841 0 7
Mahetooted OÜ 0 1 932 0 0
OÜ Vesi & Õhk 102 0 0 0
Korteriühistu Viisu Edasi 2 744 242
Aru Metsagrupp OÜ 0 360 0 0
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MTÜ Südamaa Vabavald 0 100 0 0
Korteriühistu Roosna-Alliku Nooruse 8 161 16
MTÜ Järvamaa Pensionäride Koondis 0 20 0 0
B. Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused 

Tegev- ja kõrgema juhtkonna 
keskmine arv (taandatuna 

täistööajale) 
Tasude kogusumma (tuhandetes 

eurodes) 
 

2015 2014 2015 2014 
Volikogu liikmed 0 0 11 225 11 018 
Vallavalitsuse liikmed 1,92 2,00 19 331 22 470 
Asutuste juhid 1,00 1,00 19 284 19 283 
KOKKU 2,92 3,00 49 840 52 771 
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende 
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole 
tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud. Aastaaruandes 
avaldatud informatsioon seotud isikutega tehtud tehingute kohta vastavad teadaolevalt 
õigusaktidele, raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele ja 
turutingimustele. 
 
 Lisa 18 Bilansivälised varad  
 2015 2014 
Bilansivälised varad 336 235 307 039
Bilansiväline vara on väikevara, mille soetusmaksumus ilma käibemaksuta on alla 2 000 euro. 
Kantakse soetushetkel kuluks ja arvestust peetakse bilansiväliselt asutuste ja materiaalselt 
vastutavate isikute lõikes. 
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Lisa 19 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
 Roosna-Alliku valla 2015.a esimese lisaeelarvega suureneb eelarve 8 945 eurot 87 senti. 

I PÕHITEGEVUSE TULUD 4 945,87 
32 Kaupade ja teenuste müük 2 294,00 

 Roosna-Alliku Põhikooli õppevahendid 112,00 
 Kohamaks 1 682,00 
 Tulud  muudelt majandusaladelt 500,00 

35 Toetused 2 598,87 
 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 1 468,87 
 Tasandusfond 359,00 
 Toimetulekutoetus 182,00 
 Sündide surmade korraldamise toetus -6,00 
 Kohalike teede hoiu toetus 595,00 

38 Muud tulud  53,00 
 Saastetasud 4,00 
 Muud eespool nimetamata tulud 49,00 

II PÕHITEGEVUSE KULUD 4 945,87 
 Antud toetused 2 700,00 
 Tegevuskulud 2 245,87 

04 Majandus (Vallateed) 595,00 
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 2 720,00 
 Noorsootöö ja noortekeskused 20,00 
 Seltsitegevus 2 700,00 

09 Haridus (Roosna-Alliku Lasteaed Hellik) 100,00 
10 Sotsiaalhoolekanne (Riiklik toimetulekutoetus) 1 530,87 
III INVESTEERIMISTEGEVUS  0,00 
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 0,00 
 Põhivara soetus -2 000,00 
 Põhivara müük 2 000,00 

09 Haridus 0,00 
 Põhivara soetus -2 000,00 
 Saadav sihtfinantseerimine 2 000,00 

 
Roosna-Alliku valla 2015.a teise lisaeelarvega suureneb eelarve 98 767 eurot  10 senti 

I PÕHITEGEVUSE TULUD 61 065,70
30 Maksud (Tulumaks) 20 000,00
32 Kaupade ja teenuste müük 13 647,54

 Roosna-Alliku Põhikooli muud laekumised 580,00
 Kohamaks 3 500,00
 Noortekeskuse laekumine 200,00
 Tulud  muudelt majandusaladelt 80,00
 Viisu Raamatukogu laekumine 42,73

 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 6 000,00
 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste 

majandustegevusest 
3244,81

35 Toetused (Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks) 27 402,36
38 Muud tulud (Saastetasud) 16,00
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II PÕHITEGEVUSE KULUD 50 549,02
01 Üldised valitsussektori teenused 4 221,00
 Vallavolikogu 800,00
 Vallavalitsus 3 421,00

 sh. personalikulud 256,00
04 Majandus (Vallateed) -12 043,00
05 Keskkonnakaitse 530,05
 Jäätmekäitlus 350,00
 Heakord 180,05

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 7 831,08
 Veevarustus (toetused) 5 436,36
 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 2 394,72

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 4 194,76
 Sport 104,00
 sh toetused -104,00 
 Noorsootöö ja noortekeskused 1 439,88 
 Viisu Raamatukogu 246,73 
 sh. personalikulud 42,73 
 Roosna-Alliku Rahvamaja 3 168,00 
 Viisu Rahvamaja -824,00
 Seltsitegevus (toetused) 60,15

09 Haridus 35 909,29
 Roosna-Alliku Lasteaed Hellik 25 556,92
 sh. personalikulud 4 209,00
 Viisu Lasteaed -357,12
 Roosna-Alliku Põhikool 7 458,49
 Roosna-Alliku Põhikool haridus (sh. personalikulud) 100,00
 Põhi- ja  üldkeskhariduse kaudsed kulud (kohamaks) 2 100,00
 Täiskasvanute gümnaasiumid (kohamaks) 1 000,00
 Koolitransport 51,00

10 Sotsiaalhoolekanne 9 905,84
 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (toetused) 585,00
 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 6 000,00
 Lapsehoiuteenus (personalikulud) 3 216,00
 Riiklik toimetulekutoetuse korraldamine (toetused) 48,00
 Muu sotsiaalne kaitse 56,84

III INVESTEERIMISTEGEVUS  -34 516,88
04 Majandus -12 043,00
 Põhivara soetus (vallateed) -12 043,00

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 827,32
 Põhivara soetus (elamud) 1 827,32

08 Vaba aeg, kultuur -15 358,80
 Põhivara soetus (Viisu Rahvamaja maaküte) -30 717,60
 Saadav sihtfinantseerimine (KIK) 15 358,80

09 Haridus -8 942,40
 Põhivara soetus sh -7 284,80
     Roosna-Alliku Põhikool -5 000,00
     Roosna-Alliku Lasteaed Hellik 15 000,00
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     Viisu Lasteaed maaküte -17 284,80
 Saadav sihtfinantseerimine sh -1 657,60
     Kultuuriministeerium (Roosna-Alliku Põhikool) 4 700,00
     Siseministeerium (Roosna-Alliku Lasteaed Hellik) -15 000,00
     KIK (Viisu Lasteaed ) 8 642,40

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS 24 000,00
 Laenude võtmine 24 000,00

 
 
Roosna-Alliku valla 2015.a kolmanda lisaeelarvega suureneb eelarve 9 500 eurot  

I PÕHITEGEVUSE TULUD 9 500,00
30 Maksud (Tulumaks) 18 000,00
32 Kaupade ja teenuste müük (Kohamaks) 1 500,00
38 Muud tulud (Kaevandamisõiguse tasu) -10 000,00
II PÕHITEGEVUSE KULUD 9 500,00
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 750,00
09 Haridus 3 750,00
 Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud (kohamaks) 1 500,00
 Täiskasvanute gümnaasiumid (kohamaks) 2 250,00

10 Sotsiaalhoolekanne (Eakate sotsiaalhoolekandeasutused) 5 000,00
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Reservfondi kasutamise aruanne  Eurodes 
Eelarve
klassifi
-kaatori 
tunnus 

Selgitus Reservfondist  
kulutamiseks 

eraldatud 
Kulutatud Jääk 

 30.01.2015 eelarve 0 0 11 000,00 
4500 8 09.03.2015 nr 46 Roosna-Alliku valla 

õpilase K.-J. A. jalgpalli Pärnu Summer Cup 
(25.06.-28.06.2015) ja Piiri (06.07.-
11.07.2015) suvelaagritest osavõtukulude 
osaliseks katmiseks 

-100,00 -100,00 10 900,00 

5500 a 13.03.2015 nr 51 M.Evardsoni Õigusbüroo 
Krimonte OÜ-le õigusabi andmise eest 

-468,00 -468,00 10 432,00 
5526 13.03.2015 nr. 51 Paide Linnavalitsusele 

Roosna-Alliku valla lapse turvatoa 
kasutamise eest ajavahemikul 01.02.-
22.02.2015 

-748,00 -748,00 9 684,00 

4500 8 06.04.2015 nr 79 EELK Järva-Jaani Ristija 
Johannese Kogudusele Järva-Jaani kiriku 
kooriruumi katuse restaureerimise 
toetamiseks 

-200,00 -200,00 9 484,00 

5511 4 04.05.2015 nr 107 Viisu külas asuva vallale 
kuuluva korteri Õnne tn 2-18 kahe akna 
vahetuskulude katteks 

-582,37 -582,37 8 901,63 

5515 2 04.05.2015 nr 107 vallavalitsuse 
koopiamasina remondikulude katteks 

-59,54 -59,54 8 842,09 
5513 2 25.05.2015 nr 116 mururaideri Husqvarna 

remondikulude katteks 
-568,60 -568,60 8 273,49 

5513 3 25.05.2015 nr 116 mururaideri Husqvarna 
remondikulude katteks 

-30,00 -30,00 8 243,49 
5511 6 18.06.2015 nr 125 Viisu Lasteaia pööningu 

tuletõrjesüsteemi paigaldamiskulude katteks 
-760,68 -760,68 7 482,81 

1551 22.07.2015 nr 146 Roosna-Alliku mõisa 
köögi ja esiku remondikulude katteks 

-1 070.40 -1 070,40 6 412,41 
5512 2 03.08.2015 nr 154 valla munitsipaalomandis 

oleva Viisu küla Õnne pargi maaüksuse 
pinnase planeerimiskulude katteks 

-478.80 -478,80 5 933,61 

5511 a 
 

19.08.2015 nr 160 Viisu mnt 2a ja Õnne park 
katastriüksuse mõõdistamiskulude katteks 

-264,00 -264,00 5 669,61 
5511 4 19.08.2015 nr 160 Viisu Lasteaia ja Viisu 

Rahvamaja maakütte pumpade toitekaablite 
paigaldamiskulude katteks 

-483,70 -483,70 5 185,91 

4500 8 19.08.2015 nr 160 Järva Diabeetikute 
Seltsile 2015. aasta terviseürituste 
läbiviimise toetamiseks 

-32,00 -32,00 5 153,91 
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4500 8 19.08.2015 nr 160 Järva Reumaseltsile 2015. 
aasta terviseürituste läbiviimise toetamiseks 

-32,00 -32,00 5 121,91 
5511 7 07.09.2015 nr 170 Roosna-Alliku valla 

omanduses oleva Vedruka külas asuva Kurvi 
1 eluruumi ahju ehitamiskulude katteks 

-1 920,00 -1 920,00 3 201,91 

5515 1 02.11.2015 nr 222 Roosna-Alliku Lasteaiale 
Hellik Kärcher T7/1 ostmiseks 

-119,00 119,00 3 082,91 
 

5515 1 02.11.2015 nr 222 Roosna-Alliku Lasteaiale 
Hellik pesumasina FSCR80411 Whirpool 
ostmiseks 

-469,00 
 

-469,00 2 613,91 

4500 8 09.11.2015 nr 226 Järvamaa Puuetega 
Inimeste Kojale rahvusvahelise puuetega 
inimeste päeva ja Puuetega Inimeste Koja 
20. aastapäeva tähistamise teostaamiseks 

-40,00 -40,00 2 573,91 

5515 1 14.12.2015 nr 237 Roosna-Alliku 
Vallavalitsusele koopiamasina Xeros 
WorkCentre 5325 ostmiseks 

-1 884,00 -1 884,00 689,91 

5514 1 14.12.2015 nr 237 Roosna-Alliku 
Vallavalitsusele skanneri Canon ostmiseks 

-89,00 -89,00 600,91 
 

5511 7 14.12.2015 nr 237 Vedruka külas asuva valla 
omandis oleva Kurvi elamu katuse 
avariiremondi kulude katteks 

-400,80 -400,80 200,11 

5511 a 28.12.2015 nr 254 OÜ Geodes 
Maaamõõdubüroole Aiamaa ja Aiamaa park 
katastriüksuste mõõdistamiskulude katteks  

-200,00 -200,00 0,11 
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Allkiri majandusaasta aruandele 
 Majandusaasta aruande on koostanud Roosna-Alliku Vallavalitsus. 
 
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Roosna-Alliku Vallavalitsus 
otsus aruande heakskiitmise kohta. 
 
Peeter Saldre vallavanem /allkirjastatus digitaalselt / 
 


