
Kooli sissetoomine mõisa 

„Kohtuprotsess Stackelbergiga (Roosna-Alliku mõisa endise omanikuga) lõppes 

viimase sunniviisil välja tõstmisega 17. ja 18. detsembril 1923, kuna kardeti, et 

Stackelberg Rahukogu otsuse peale, millega ta majast välja tõstet, edasi kaebab ja 

eeltäitmise seisma paneb nagu rahukohtuniku otsusega ennem (I kohtuastmes) oli 

sündinud, rutati väljatõstmisega ja kooli sissekolimisega. Väljakolimine lõppes 18. 

dets hilja õhtul ja kohe samal ööl toodi Järva maavalitsuse poolt saadetud veoautoga 

osa kooli varandust kohale ning paigutati tühjaks tehtud ruumidesse. Kooli 

ümberkolimine kestis kaks päeva, 19. ja 20. dets. Ühe päeva enne jõuluvaheaega 

(21. dets) töötas kool juba uutes ruumides. Osa ruume: Nº  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 46, 50 (vaata plaan lk 35 ja 36) jäid esialgu kokkuleppel vallavalitsuse 

esitajaga endise omaniku kätte, osalt teenijate korteriteks, osalt mitmesuguse kraami 

alla. Ta ise kolis valitseja majasse. Toad Nº 1, 6 jäid riigimõisa valitseja korteriks. 

Maja on ehitatud 1778. aastal. Alumisel korral on madalad võlvitud toad, ülemised 

sellevastu hästi kõrged ja valged. Ruumide korraldus ei vasta hästi kooli nõuetele: 

osa klasse on läbikäidavad ja õpetajate korterid nõuavad ümberehitamist (puuduvad 

köögid). Mõned ruumid on sarnased, et neid kuidagi otstarbekohaselt kasutada ei 

saa. 

Maja eest maksab vald riigile 80 000 marka aastas üüri. Kõrvalruume ei ole kooli 

tarvitada, kuid neid loodetakse saama järgmiseks õppeaastaks. 

 

Ruumide jaotus 1923/24 õppeaastal: 

Klassid: Nº 33, 34, 40, 41 (ülemisel korral) 

Saalid: Nº 32, 38 (ülemisel korral) 

Õpetajate tuba: Nº 35 (ülemisel korral) 

Õpetajate korterid: Nº 27, 29, 30 (ülemisel korral) ja Nº 7, 10, 12 (alumisel korral) 

Kooliteenija korter: Nº 45 (ülemisel korral) 

Laste internaat: poisslaste magamistuba  Nº 42 (ülemisel korral) 

                          tütarlaste magamistuba Nº 5 (alumisel korral) 

Köögid: Nº 47, 48 (ülemisel korral) 

Sahvrid: Nº 49, 50 (ülemisel korral) 

Kaev ruumis Nº 23 (alumisel korral) 

Vannituba: Nº 17 (alumisel korral)“ 
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