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Sissejuhatus 
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 kohaselt peab vallal olema arengukava ja 

eelarvestrateegia. Arengukava on aluseks Puka valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel,  

investeeringute kavandamisel ja laenude võtmisel. Puka valla arengukavast lähtutakse 

valdkondlike ja valla hallatavate asutuste arengudokumentide koostamisel. Arengukava 

elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse  valla eelarvestrateegias, mille eesmärk on  

tagada vallas jätkusuutlik eelarvepoliitika. Täpsemini nähakse arengukava elluviimiseks 

vajalikud vahendid ette igal aastal koostatavas valla eelarves. 

 

Visioon ja missioon 
 

Visioon 

 

Puka vald asukohaga Võrtsjärvest Kuutsemäeni on parim paik elamiseks, õppimiseks, 

töötamiseks ja puhkamiseks. Vallas on mitmekülgne ja huvitav seltsiline tegevus.  

Missioon 

 

Puka valla missiooniks on elukeskkonna arendamisega saavutada kõrge elukvaliteet. Selle 

nimel toetab vald elanike, mittetulundusühingute, külaseltside ja  ettevõtete huvides 

teostatavaid tegevusi.  

 

 

1. Üldosa 

1.1 Ajalooline kujunemine ja geograafilised tingimused 

 

Pukat on esimest korda ajalooallikate andmetel märgitud 1500. aastate paiku seoses Puka mõisa 

omanik Lippold Perendega. XVI sajandi teisel poolel kuulus mõis Thomas Bockile, kelle järgi 

nimetati mõisat Bockenhof, hiljem tuletatud nimi Puka.  



4 

 

  

XVIII sajandi keskel jagati Puka mõis kolme omaniku vahel. Välja kujunesid piirkonnad Vana-

Puka, praegune Pukamõisa, Vastse-Puka, praegune Ruuna ja Väike-Puka, praegune Kolli.  

 

Praegune Puka alevik tekkis XIX sajandi teisel poolel seoses Tartu-Valga raudteeliini 

ehitamisega. Esimese Eesti Vabariigi ajal tegutses valla praegusel territooriumil Kuigatsi ja 

Aakre vald. 1945. aastal moodustati Kuigatsi vallas Puka Külanõukogu, millele liideti Kuigatsi 

külanõukogu. 1966. aastal liideti Puka Külanõukogule osa Palupera Külanõukogust ja 1973. 

aastal liideti Aakre Külanõukogu. Puka vald loodi 13. veebruaril 1992 aastal Puka Külanõukogu 

piirides.  

 

Puka vald asub Valga maakonna põhjaosas. Valla pindala on 202,41 km2. Valla põhjapiir on 

maakonna põhjapiiriks. Puka vald piirneb kaheksa naabervallaga: põhja pool Rõngu vald 

(Tartumaa), ida pool Palupera ja Otepää vald, lõuna pool Sangaste, Õru ja Hummuli vald ning 

lääne pool Helme ja Põdrala vald. Valla keskus asub Puka alevikus.  

 

Puka valda läbivad Tõrva-Võru maantee ja Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Purtsi – Puka risti-

Otepää maantee ning Tallinn-Tapa-Valga raudtee. Puka vallal on soodne asukoht, maakondade 

ja naabervaldade keskused on suhteliselt lähedal. Samas paikneb Puka Eesti Vabariigi 

pealinnast Tallinnast kaugel, seega toob riigitasandil suhtlemine täiendavaid kulutusi.  

 

1.2 Looduskeskkond ja muinsuskaitselised mälestised 

 

Puka valla kaunist ja vaheldusrikast loodust peetakse üheks tähtsaks tugevuseks. Valla idaosas 

valitsevad väikekuplid, mis iseloomustavad Otepää kõrgustikku. Siin asuvad valla kõrgeimad 

mäed - Tsiatrahvimägi 213 m, Meegaste mägi 207 m, Jaanimägi 198 m. Väike-Emajõgi on 

valla läänepiiriks, mis valla põhjaosas suubub Võrtsjärve. Valla põhjaosa reljeef on vahelduv 

ja madaldub Pikasilla ja Aakre suunas. Valla keskosa on rohke põllumaaga ning siin on kõige 

tihedam asustus. 

 

Valla territooriumil on kokku 11 suuremat järve: Päästjärv, Epsi järv, Pärdu järv, Andresjärv, 

Põhtjärv, Porijärv, Põhu Mädajärv, Kure järv, Kadajärv, Rooni järv, Nauska järv. Suurim järv 

on Põrja Porijärv 16,4 ha. Lisaks neile on vallas 7 pais- või tehisjärve. Valla piiridesse jääb 
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Võrtsjärve lõunatipp,  mis on enamjaolt soostunud kallastega. Järved on enamikus alla 10 ha 

pindalaga, madalad ja nõrga veevahetusega. Ujumiskohad on olemas Päästjärve ja Kadajärve 

ääres. Valla vooluveestik koosneb 11 suuremast jõest ja ojast. Pikemalt läbivad valda Purtsi 

jõgi (28 km) ja Väike-Emajõgi (15 km). 

 

Puka valda ulatub Otepää Looduspark. 

 

Puka vallas on kolm muinasaegset linnamäge: Kuigatsi linnamägi, Kivivare linnamägi ja 

Vooremägi. Linnamägesid sümboliseerivad kolm tähte valla vapil. Säilinud on hulk varasemast 

ajast pärinevaid kivikalmeid Pühaste küla ümbruses ja hilisemast ajast pärinevaid kalmistuid 

Rebaste, Kähri ja Puka lähistel. Valla territooriumil asuvad kaks ohvriallikat, mis  pärinevad II 

aastatuhandest. Arhitektuurimälestiste nimekirjas on Puka, Aakre ja Kuigatsi mõisad, Puka ja 

Kuigatsi kõrtsihooned, Puka raudteejaam ja mõisnik Nolckeni jahiloss Soontaga külas. 

 

1.3 Asustus ja rahvastik 

 

Valla territoorium jaguneb 18 külaks ja Puka alevikuks, küladest suurim on Aakre küla.  

 

Vallas elavast 1790 inimesest (01.01.2009 seisuga) on mehed 904 ja naised 886. 1990-1992 

sündinuid on 323 inimest, 1949-1990 sündinuid on 1003 inimest ning 60 aastaseid ja vanemaid 

on 464 inimest. 01.01.2010 a seisuga on elanike arv Puka vallas 1786, neist mehi 901 ja naisi 

885. Seisuga 01.01.2013 on valla elanike arv 1682, sellest mehi 866 ja naisi 816. Rahvastiku 

tihedus on 8,3 inimest km2 kohta.  

 

Elanike arv 01.01.2016 seisuga on järgmine: Puka alevik 644, Aakre küla 279, Kibena küla 38, 

Kolli küla 49, Komsi küla 72, Kuigatsi küla 60, Kähri küla 33, Meegaste küla 49, Palamuse 

küla 34, Pedaste küla 27 , Plika küla 29, Prange küla 20, Purtsi küla 42, Põru küla 24, Pühaste 

küla 47, Rebaste küla 76, Ruuna küla 38, Soontaga küla 29, Vaardi küla 24, valla täpsusega 7.  

 

2. Haridus ja noorsootöö 
 



6 

 

2.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

2.1.1 Haridus 

 

Puka vallas on neli haridusasutust:  

Puka Keskkool,  

Puka Kunstikool,  

Aakre Lasteaed-Algkool,  

Puka Lasteaed.  

 

Hariduse andmisel on Puka vallas pikk ajalugu, sest esimesed andmed haridustegevuse kohta 

pärinevad Pukas juba 1768. aastast ja Aakres 1731. aastast. Praegused koolihooned on Pukas 

ehitatud 1939. aastal vana õppekorpus ja 1980. aastal uus õppekorpus. Puka Kunstikool paikneb 

Puka Keskkooliga samas hoones vana õppekorpuse ruumides.  

 

Aakres tegutseb kool endises mõisahoones alates 1920. aastast. Mõnda aega oli kool suletud. 

Peale 1988. aastal lõppenud koolihoone remonti on Aakres taas tegutsenud lasteaed-algkool.  

 

Puka Lasteaed avati 1964. aastal koolimajas. Hiljem koliti Võru mnt 10 asuvasse nelja korteriga 

elumajaks ehitatud hoonesse. Lasteaed töötab selles hoones tänaseni.  

 

Tabel 1.  Õpilaste arv Puka Keskkoolis 

Õppeaasta 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste gümnaasium Kokku 

05/06 43 41 96 39 219 

06/07 39 38 80 37 194 

07/08 45 41 58 37 181 

08/09 40 41 50 42 173 

09/10 39 38 44 33 154 

10/11 29 42 45 22 138 

11/12 31 35 40 17 123 

12/13 26 36 38 13 113 

13/14 33 29 36 13 111 

14/15 30 30 38 14 112 

15/16 24 24 38 17 103 
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Tabel 2. Õpilaste arv  Aakre Lasteaed-Algkoolis 

Õppeaasta 1. kooliaste 2. kooliaste Kokku 

05/06 17 17 34 

06/07 14 19 33 

07/08 10 11 21 

08/09 10 9 19 

09/10 12 9 21 

10/11 13 10 23 

11/12 14 11 25 

12/13 9 13 22 

13/14 8 10 18 

14/15 8 8 16 

15/16 12 3 15 

 

Tabel 3. Laste arv Aakre Lasteaias 

Õppeaasta rühmade arv laste arv poisse  tüdrukuid 

08/09 1 23 11 12 

09/10 1 21 11 10 

10/11 1 20 11 9 

11/12 1 19 10 9 

12/13 1 18 8 10 

13/14 1 19 6 13 

14/15 1 20 8 12 

15/16 2 23 10 13 

 

Tabel 4. Laste arv Puka Lasteaias 

Õppeaasta rühmade arv laste arv poisse  tüdrukuid 

08/09 2 40 19 21 

09/10 2 40 21 19 

10/11 2 39 19 20 

11/12 2 37 17 20 

12/13 2 37 21 16 
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13/14 2 36 19 17 

14/15 2 38 19 19 

15/16 2 37 19 18 

 

Tabel 5. Puka valla lasteaiakohad 01.01.2016  seisuga 

Asutus vanus Kohti õppureid 

Aakre Lasteaed-Algkool    

Liitrühm 1-6 19 17 

Koolieelikud 6-7 6 6 

Kokku  25 23 

Puka Lasteaed    

Liitrühm „Põngerjad“ 2-7 20 19 

Liitrühm „Sipsikud“ 2-7 18 17 

Kokku  38 36 

 

Tabel 6. Puka  valla lapsed rahvastikuregistri 01.01.2016 seisuga 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

11 13 17 16 16 11 15 12 10 13 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997  

15 17 9 17 19 16 15 17 13  

 

Kokkuvõtvalt on Puka valla koolides õpilaste arv vähenenud 10 aasta jooksul 53,75%. 

Arvestades demograafilist situatsiooni ja sündide langust,  ei ole pikemas perspektiivis oodata 

põhikooliõpilaste arvu olulist suurenemist.  

 

Praxise 2014. aastal koostatud prognoosi „Eesti põhikooli- ja  gümnaasiumivõrgu analüüs 

aastaks 2020“ järgi  on Puka valla koolivõrgu andmed esitatud alljärgnevas tabelis nr 7. 

 

Tabel nr 7 

KOV 

nimi 

Prognoositud 

õpilaskohtade 

vajadus aasta 

2020 

Prognoositud koolide 

arv aastal 2020, 

arvestades ainult 

koduläheduse 

Olemasolev 12. 

klassiline kool, 

andmed põhikooli 

astmes 2013 a seisuga 

Olemasolev 6. 

klassiline põhikool 

andmed põhikooli 

astmes 2013 a seisuga 
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põhimõtet (5km) 

Puka 

vald 

126 1,56 1 (98) 1 (18) 

 

Praxise koostatud  prognoosi aluseks on õpilaskohtade vajaduse prognoos, mis ütleb, et kogu 

Puka vallas on aastal 2020 vajadus 126  põhikooli õpilaskoha järele. Praxise prognoos ei näe 

Puka vallas gümnaasiumiastme jätkusuutlikust. Täna õpib Puka Keskkooli gümnaasiumiastmes 

kokku kolme klassi peale 16 õpilast ning vähese õpilaste arvu tõttu ei ole gümnaasiumiastme 

jätkamisel Puka Keskkoolis võimalik tagada riikliku õppekava kohase kvaliteetse ja 

valikuvõimalustega keskhariduse andmine. 

 

Haridusvõrgu ümberkorraldamisel on võimalik kasutada valla rahalisi vahendeid efektiivsemalt 

ning välja tuleb arendada tugev põhikool, luues seeläbi kaasaja nõuetele vastav keskkond nii 

õpilastele kui töötajatele, tagada õpetajatele täiskohaga töökohad, motiveerida õpetajaid ning 

vähendada palgalõhet lasteaiaõpetajate ja põhikooliõpetajate vahel. Puka Vallavolikogu 11. 

märtsi 2016.  a otsuse nr  13 alusel on 1. augustiks 2018  Puka Keskkool ümber korraldatud 

põhikooliks ning 31. augustiks 2018 Puka Põhikool ja Puka Lasteaed ühendatud üheks lasteaed-

põhikooliks. Eelpool nimetatud otsust on muudetud Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016 

otsusega nr 39 ning aastaarv 2018 on muudetud aastaarvuks 2019. 

 

Aakre kogukond peab vajalikuks, et Aakre mõisas jätkuks haridustegevus ja ajalooline hoone 

leiaks laialdasemat kasutust ning teeniks kohaliku kogukonna huve. Koolihoonest  võiks saada 

kohaliku hariduselu keskus mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele. Kogukonna  aktiivsetel 

liikmetel on kavas asutada mittetulundusühing Aakre mõisahoone ja kooli arendamiseks ning 

toetuseks. Selle mittetulundusühingu eesmärk on koondada kooli ja lasteaia jätkamisest ja 

arendamisest huvitatud isikuid.  

 

Probleemid: 

1. Haridusasutuste, Puka Keskkool, Puka Kunstikool, Aakre Lasteaed Algkool, Puka Lasteaed, 

hooned vajavad remonti, kuna hooned on nõukogudeaegse ehituskvaliteediga ja kohati pikka 

aega remontimata, õpikeskkond vajab kaasajastamist. Hoonetel puudub ventilatsioon. Puka 

Keskkooli ja Aakre Lasteaed-Algkooli hoonete kütmiseks kasutatakse kallist ja 

keskkonnakahjulikku kütteõli. 
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2. Õpilaskohti ei jätku lasteaedades. Nõudlus kohtadele on ületanud aastaid võimalusi.  

3. Vallas puudub sõimerühm, st alla 2 aastaseid lapsi ei ole võimalik lasteaeda vastu võtta. 

4. Eraldi probleem on Puka Keskkoolis talvekuudel madal temperatuur. 

5. Puka Kunstikooli ruumid vajavad remonti ja hoone külm. 

6. Aakre kooli spordihoone katus ja lagi vajab remonti.  

7. Puka Lasteaias vajab kaasajastamist söökla, söögisaal ja sanitaarsõlmed, puudub mängusaal, 

ruumide suurused ei vasta nõuetele.  

8. Aakre Lasteaed - Algkooli spordiväljaku kate vajab väljavahetamist.  

9. Puka Keskkooli spordiväljak vajab korrastamist ning uue katte paigaldamist (võimaldada 

rulluisutamist).  

 

2.1.2 Noorsootöö 

 

Puka vallas on  01.01.2016 seisuga 360 noort vanuses 7-26. Nendest on kaasatud noorsootööse 

(ka koolisisesesse) umbes 23%. Puka vallas on 1 noortekeskus, 1 huvikool, 7 spordiringi, -

trenni, 1 noorteühing (MTÜ Puka Noortepesa) ja 1 osaluskogu (Puka kooli õpilasesindus). 

Avatud noorsootöös on olemas väiksed lauamängud, piljard, õuemängud (indiaca, jalgpall, 

võrkpall, suur mikaado mäng), kööginurk, erinevaid tube (2) + kultuurimaja kasutamise 

võimalus. Noortekeskus on avatud 10 tundi nädalas. Vallas toimuvad noorteüritused (perepäev, 

kaitseliidu laagrid, Valgamaa noorte suvekool, lastekaitsepäev, sõbrapäev, vastlapäev jne), 

toimivad huviringid Puka Keskkoolis ja Aakre Lasteaed-Algkoolis. Puka Kunstikool 

(joonistamine, maalimine, skulptuur, kompositsioon). Puka valla 15 noort osalevad vallaväliste 

huvikoolide töös. Karjääriinfo tunnid toimuvad 9. ja 12. klassile. Noortel on võimalik pöörduda 

lastekaitsespetsialisti, noorsootöötaja ja Puka Keskkooli karjäärikoordinaatori poole. Võimalus 

kasutada vajaduspõhiselt psühholoogi teenust ning võimaldatakse õpiabi tunde. "Teeme ära" 

talgutööd, omaalgatuse suunamine ja toetamine noortekeskuses. Õpilas- ja minifirma tegemise 

võimalus. 

 

Noorsootöö korraldamiseks on loodud 2014. a MTÜ Puka noortepesa. Ühingu eesmärgiks on 

vabaaja tegevuste planeerimine ja korraldamine  ning noorsootöö korraldamine vallas. 

2.2 Eesmärgid ja tegevused 

 

1. Puka vallas on kaasaegsed ja nõuetele vastavad laste-, lapsevanemate- ja töötajate 
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sõbralikud lasteaiad. 

 

Tegevused: 

-  Puka Lasteaia uue hoone projekteerimine ja uue lasteaiahoone ehitamine Puka Keskkooli 

hoonete kompleksi juurde; 

- uue lasteaiahoone sisustamine; 

- Aakre Lasteaaed-Algkooli  lasteaia ruumide remont; 

- lasteaia mänguväljakute rajamine. 

 

2. Puka põhikoolivõrk on mitmekesine, õpilaste ja õpetajate vajadusi ja huve arvestav. 

Koolihooned on remonditud ja kaasaegsed ning õpilastele on tagatud õppimine 

kodulähedases koolis. 

 

Tegevused: 

-  olemasoleva Puka Keskkooli uue õppekorpuse  rekonstrueerimine ja tänapäevastele nõuetel 

vastava õppehoone ehitamine ja sisustamine; 

- koolisöökla remontimine, sisustamine; 

- Puka Keskkooli võimla soojustamine; 

- Puka Keskkooli hoone küttesüsteemi rekonstrueerimine, kasutatavad kütteliigid maaküte ja 

päikseenergia; 

- Puka  Keskkooli palliplatside katte uuendamine; 

- Aakre Lasteaed-Algkooli hoone rekonstrueerimine  ja endise välisilme taastamine, hoone 

küttesüsteemi rekonstrueerimine ja viimine üle maaküttele; 

- Aakre Lasteaed-Algkooli hoone vihmaveesüsteemi rekonstrueerimine; 

- Aakre kooli (mõisa) pargi korrastamine, õppe- ja  vabaaja radade rajamine, istekohtade ja muu 

pargi inventari paigaldamine;  

- Aakre spordihoone katuse ja vahelae asendamine;  

- Aakre spordiväljakule uue katte paigaldamine ja kogu spordiväljaku korrastamise lõpule 

viimine; 

- õppevahendite jooksev kaasajastamine vastavalt õppekavadele; 

- Aakre Lasteaed-Algkooli ja Puka Keskkooli (Puka kooli) üleviimine ühtsele juhtimisele. 

 

3. Puka vallas on omanäoline ja atraktiivne kunstikool. 
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Tegevused: 

- Kunstikooli ruumide remontimine ja varustamine kaasaegsete õppevahenditega; 

- pilliõppe käivitamine ja pillide soetamine. 

 

4. Puka vallas on hästi korraldatud ja toimiv koolitransport. 

 

Tegevused: 

- koolitranspordi vajaduse analüüs ja  korraldamine koostöös maavalitsuse ja 

transpordiettevõtetega. 

 

5. Puka valla õpilased ja õpetajad on motiveeritud ning neile on loodud mitmekesised 

võimalused huvitegevuseks. 

 

Tegevused: 

- edukate õpilaste ja nende juhendajate tunnustamine; 

-õpilastele võimaluste loomine osalemiseks aineolümpiaadidel ja loomingulistel konkurssidel; 

- õpetajatele motiveerivad töötasud; 

- mitmekesiste ja ajakohaste huvialaringide ja laagrite korraldamine; 

- koostöös mittetulundusühingute ja ettevõtetega täiskasvanutele mõeldud õppe ja 

koolitustegevuse käivitamine; 

 

6. Noorte vajadustele vastavate mitmekülgsete, kättesaadavate ja järjepidevate võimaluste 

loomine. 

 

Tegevused: 

- Aakre rahvamaja ja Kuigatsi külamaja kasutamine noorsootööks ning seal noortetoa- ja/või 

nurga kujundamine; 

- mitmekesiste ringide pakkumine väljaspool kooli; 

- transpordi võimaldamine noorte üritustel osalemiseks. 

  

7. Noor teab, tahab ja oskab võimalusi kasutada. 

 

Tegevused: 



13 

 

- osaluskogu loomine; 

- ettevõtlikkust soosivate projektide koostamine; 

- noortekeskuse võimaluste tutvustamine noortele ja vanematele. 

 

8. Noor on omandanud eluks vajalikud kompetentsid ja on sotsiaalselt küps. 

 

Tegevused: 

-koolituste, infopäevade jms korraldamine noortekeskuses; 

- noorte maleva korraldamine; 

- noortekeskus on  avatud noortele vähemalt 20 tundi nädalas, ametis on täiskoormusega  

noorsootöötaja. 

 

9. Piirkonna lapsevanem on kaasatud noorsootöösse. 

 

Tegevused: 

-koostööprojetid „Perekool“ ja „Lastevanemate kool“ käivitamine; 

- lapsevanemate tunnustamine ja kaasamine noorsootöösse. 

  

10. Rahvusvahelise kogemuse võimaldamine läbi omaalgatuse. 

 

Tegevused: 

-Euroopa vabatahtliku vastuvõtva organisatsiooni akrediteering ja välisvabatahtliku võtmine;  

-noortevahetuse või muu Erasmus+ projekti teostamine. 

 

3. Kultuur 

 

3.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

 

Puka Rahvamaja on valminud 1927. aastal ja ehitatud ühiskondlikus korras kohalike elanike 

poolt kohaliku tuletõrje- ja karskusseltsi eestvedamisel. Puka rahvamaja hoone on 

rekonstrueeritud 2008. aastal. Rahvamaja on varustatud keskkütte ja tsentraalse vesivarustuse 
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ja kanalisatsioonisüsteemidega. Kütmine on lahendatud kütteõli baasil.  Rahvamaja parki on 

rajatud vabaõhu ürituste korraldamiseks vabaõhulava. Korrastatud on rahvamaja park.  

 

Aakre Rahvamaja on valminud 1964. aastal ja püstitatud tolleaegse Aakre kolhoosi poolt 

klubi-kontorina. Majas tegutseb külaraamatukogu ja külaselts. Traditsiooniliseks on kujunenud 

jaanipäevade, külapäevade ja muude sündmuste korraldamine. Rahvamaja on varustatud 

keskkütte ja tsentraalse vesivarustuse ja kanalisatsioonisüsteemidega. Kütmine on lahendatud 

kütteõli baasil kooliga ühisest katlamajast. Remontimist vajab  fuajee, lava ja lava teenindavad 

ruumid. 

 

Kuigatsi Külamaja loodi pärast Kuigatsi mõisas riikliku eriinternaatkooli sulgemist 2001. 

aastal. Mõisa erastamise käigus anti Eesti Vabariigi poolt Puka Vallavalitsusele üle hoone. 

Külamajas tegutseb külaselts, kes korraldab sündmusi ja tegeleb külaelu arendamisega. 

Külamajas paiknevad seltsiruumid. Hoonel on vahetatud katus, aknad, uksed, korrastatud 

fassaad, remonditud raamatukogu ruumid ja saal. Vesivarustus on lahendatud kohaliku 

šahtkaevu baasil. Kanalisatsioonina kasutatakse kunagist eriinternaatkooli 

kanalisatsioonivõrku, mis on tänaseks amortiseerunud ning asub võõral kinnistul. Kütmine on 

lahendatud kütteõli baasil.  Külamaja esimesel korrusel vajab remonti käsitööruum, noortetuba 

ja kogukonnakohviku ja köögi ruum. Hoone  teine korrus välja ehitamata. Küttesüsteem vajab 

rekonstrueerimist ja viimist  soodsamale ja keskkonnasõbralikumale kütteliigile. 

 

Puka Raamatukogu asub aleviku keskosas ja on soodsa asukohaga lugejate jaoks. Selles on 

avatud internetipunkt ja  postipunkt. Raamatukogu on varustatud kolme arvutiga: kaks lugejate 

ja üks juhataja tarbeks. Sündmused toimuvad raamatukogus vastavalt võimalustele, igal aastal 

2-3 suuremat sündmust, lisaks veel väiksemaid. Raamatukogu ruumid hinnati 2002. aastal  

Valgamaal parimaks. Hoones on keskküte ja vesivarustus ning kanalisatsioon. Raamatukogu 

võttis aastal 2004 kasutusele raamatukoguprogrammi, laenutus töötab 100% internetipõhiselt. 

Katuse läbijooksutõttu on rikutud ruumide laed ja seinad hallitavad. Välisuks on sademetest 

tingituna rikutud ning uksetahvlid on paigast ära. Raamatukogus on ruumi puudus. 

 

Aakre Raamatukogu ruumid asuvad Aakre asulas endises klubi-kontori ruumides. Selles on 

avatud internetipunkt. Raamatukogu on varustatud 2 arvutiga. Üks on lugejate ja teine juhataja 

kasutuses. Raamatukogu ruumid vajavad remonti ja osaliselt uut mööblit. Ruumides on 

keskküte, vesi ja kanalisatsioon. Raamatukogu ruumidesse on paigaldatud turvasignalisatsioon.  
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Kuigatsi Raamatukogu paikneb endises Kuigatsi mõisahoonete kompleksis.  

Raamatukogu ruumid on remonditud. Raamatukogu on varustatud 3 arvutiga, neist kaks 

lugejaile. Selles on avatud internetipunkt.  

 

Kohaliku kultuuripärandi propageerimisega tegeleb  aktiivselt mittetulundusühing Segakoor U-

Tuur, kelle  suurimaks projektiks koostöös Puka meesansambliga  on muusikal Puka 

pritsumehest „Viimane Puka pritsumees ehk Taskud ...“. Muusikal on olnud väga populaarne  

ka väljaspool Puka valda.  

Aktiivselt tegutseb mitmeid pikka aega tegutsenud kultuurikollektiive (Puka meesansambel 

tegutsenud 59 aastat, Puka naisansambel  tegutsenud 21 aastat, Puka-Sangaste-Tõlliste 

segakoor tegutsenud  38 aastat, memmede tantsurühm „Vokiratas” tegutsenud 21 aastat). 

 

3.2 Eesmärgid ja tegevused 

 

1. Kultuuriasutused on heas korras ja renoveeritud. 

 

Tegevused: 

- Puka  Raamatukogu ja Puka Keskkooli raamatukogu ruumide projekteerimine ja ehitamine 

Puka Keskkooli hoonetekompleksi juurde; 

- Aakre Raamatukogu ruumide remontimine; 

- Aakre Rahvamaja ja Aakre Raamatukogu  hoones tuleohutusnõuete täitmine (piksekaitse ja 

turvauste paigaldamine); 

- Aakre Rahvamaja fuajee ja lava ja lava teenindavate ruumide remontimine; 

- Puka Rahvamaja välisfassaadi rekonstrueerimine; 

- Aakre Rahvamaja ja raamatukogu hoone küttesüsteemi  rekonstrueerimine ja üleviimine 

soodsamale ja keskkonnasõbralikumale kütteliigile; 

- Kuigatsi külamaja küttesüsteemi  rekonstrueerimine  ja  üleviimine soodsamale ja 

keskkonnasõbralikumale kütteliigile; 

- Kuigatsi külamaja vee ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine. 

  

2. Vallas toimivad traditsioonilised kultuurisündmused koostöös asutuste ja külaseltsidega. 
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Tegevused: 

- helitehnika soetamine kultuurisündmuste tarbeks; 

- Aakre Rahvamaja saali laudade soetamine; 

- traditsiooniliste ja mitmekesiste kultuurisündmuste (öölaulupidu, jaanipäevad, valla laat ja 

vallapäevade jne) ja konkursside korraldamine; 

- seminaride, ümarlaudade,  teatrite ja kontsertide korraldamine. 

 

3. Kohalik kultuuripärand  ja kultuuritegijad on väärtustatud. 

 

Tegevused: 

- kultuuritegijate, motiveerimine ja tunnustamine; 

- kultuuri valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute ja kultuurikollektiivide tegevuse ja 

kultuurisündmuste toetamine; 

- kultuuriinfo edastamise koordineerimine ja kättesaadavuse  suurendamine; 

- kultuuriobjektide tähistamine ja infovoldikute koostamine; 

- „Puka pritsumehe” kuvandi turundamine, „Puka pritsumehe” monumendi ideekavandi 

konkurssi korraldamine ja monumendi rajamine, Puka pritsumeeste muuseumi rajamine. 

 

4. Raamatukogu kui kogukonnakeskus. 

 

Tegevused: 

- Raamatukogud on kujunenud külakeskuseks ja pakuvad erinevaid ühistegevuse võimalusi; 

- toimuvad kogukonnale suunatud sündmused; 

- raamatukogud on varustatud kaasaegse arvutitehnikaga; 

- lugejatele on loodud piisavalt võimalusi arvuti ja interneti kasutamiseks  ning kasutatakse 

internetipõhist raamatulaenutussüsteemi; 

- pidevalt täiendatud raamatufond. 

  

4. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

 

4.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 
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Sotsiaalhoolekande üheks prioriteediks on abistada peamiselt seda osa elanikkonnast, kes 

vajavad ühiskonna erilist tähelepanu – lapsed, üksikud vanurid, puudega inimesed, töötud, 

vanemliku hoolitsuseta lapsed jt. Oluline on vallas elavate toimetulekuraskuste ja 

erivajadustega inimeste toetamine lähtuvalt riigi ja valla võimalustest, samas soodustamata nn  

õpitud abituse tekkimist. Vallas töötab üks sotsiaaltöötaja ja üks lastekaitsetöötaja. Vajalik on 

võtta tööle avahooldustöötaja. Sotsiaaltöötajatel on kasutada elektriauto. Võimalusel pakutakse 

valla elanikele elektriautoga transporditeenust. Valla sotsiaalmaja hävis tulekahjus 2015. aasta 

septembris. Hävinud sotsiaalmaja taastamine ei ole mõistlik, kinnistu tuleb võõrandada. Seega 

puudub vallas antud hetkel sotsiaalelamispind. Puka vallal puudub hooldekodu. 

Hooldekoduteenust ostetakse väljastpoolt valda – Hellenurmest, Valgast, Sangastest ja 

Rõngust. Hooldekodus viibimise teenuse eest tasub lisaks omapoolsele osalusele võimalusel 

kohalik omavalitsus. Erihooldekodudes viibivad inimesed riigi kulul. Sotsiaaltöötaja, 

lastekaitsetöötaja ja sotsiaalkomisjoni poolt korraldatakse erinevaid sündmusi ja aktsioone. 

Traditsiooniks on saanud 1 kord aastas toimuv vallakodaniku tunnistuse pidulik kätteandmine 

aasta jooksul valda sündinud kodanikele. Pukas tegutseb valla eakate päevakeskus. 

Päevakeskus on avatud aastaringselt. Tegutsevad erinevad ringid, koos käiakse 

ekskursioonidel, teatris, peetakse sünnipäevi, toimuvad jõulupeod ja peetakse jaanipäeva.  

 

Puka vallas makstakse järgmisi täiendavaid toetusi:  

1) sünnitoetus;  

2) ranitsatoetus;  

3) kinkekaardid Puka valla koolide esimesse klassi asuvatele lastele; 

4) huvialakoolides õppivate laste toetamine;  

5) jõulupakitoetus;  

6) erivajadusega laste haridusasutustes õppivate laste toiduraha kompenseerimine;  

7) lastelaagri tuusikute kompenseerimine;  

8) lastele optiliste prilliklaaside kompenseerimine;  

9) toetus raske majandusliku olukorra tõttu; 

10) küttepuude toetus;  

11) õnnetusjuhtumite korral makstav ühekordne toetus;  

12) matusetoetus. 

 

Probleemid: 

1. Sotsiaalelamispinna puudumine. 
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2. Hariduslike erivajadustega laste arv suureneb.  

3. Kodu ebapiisav tegelemine lastega, mis viib laste koolist väljalangemiseni.  

4. Iive on negatiivne.  

5. Vanurite ja puudega inimeste suur osakaal rahvastikus. 

6. Alkoholilembus inimeste (eriti noorte) hulgas, avalikus kohas joomine.  

7. Noorte lahkumine vallast. 

 

Puka vald on perearsti Anželika  Kovešnikova OÜ Valgamaa Arstikeskuse ja Tatjana Laadi 

OÜ Laadi ja Kõrgesaar teeninduspiirkonnaks. Puka vallas pakub tervishoiuteenust OÜ 

Valgamaa Arstikeskus. Perearstikeskus tegutseb Puka Keskkooli uue õppekorpuse ruumides. 

Ruumid on talvel külmad ja  vajavad remonti. Puudub kaldtee ratastooliga pääsemiseks 

perearsti vastuvõtule. Ruumide kütmist ja elektrienergiaga varustamist toetab Puka 

Vallavalitsus. Puka rahvast teenindab Marika Oksaare Puka Apteek.  

 

Puka vald on sõlminud koostöölepingu SA Otepää Tervisekeskusega Tervise ja tööministri 

12.08.2015 määruse nr 36 „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine” Lisa nr 1  kohaselt on 

Otepää linna loodava tervisekeskuse teiseks tegevuskohaks määratud Puka alevik. Nimetatud 

määruse alusel on Puka vald sõlminud koostöölepingu SA Otepää Tervisekeskusega. Lepingu 

eesmärgiks on tagada Puka valla elanikele kodulähedased, kättesaadavad ja kvaliteetsed 

tervishoiuteenused (sh üldarstiabiteenused ning muud vajalikud tervishoiuteenused) ning 

tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud kaasaegsed ja nõuetele vastavad ruumid.  

 

4.2 Eesmärgid ja tegevused 

 

1.Toetuste kasutamine on abivajajatele võimalikult mugav. 

 

Tegevused: 

- tervikliku toetussüsteemi kujundamine, pidev seire ning andmete uuendamine; 

- sotsiaalabi vajavad inimesed on varustatud vajalike teenustega ja vahenditega vastavalt 

võimalustele, toimetulekuraskustega perede toetamine; 

- vallas töötab koduhooldustöötaja; 

- täiskohaga sotsiaalpedagoog töötab valla haridusasutustes; 

- vallas toimib tugiisikute võrgustk; 
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- nõustamisteenuse võimalus on nii noortel kui ka täiskasvanutel; 

- vabatahtlike isikute kaasamine; 

- pikaajaliste töötute tööturule tagasi toomisele suunatud teenuste arendamine (koostöös 

töötukassaga); 

- noortele on loodud igakülgsed kooli-, kodu- ja töövälised vabaaja veetmise võimalused; 

- sotsiaaltöötajate tegevus väärtustatud ning motiveeritud. 

 

2. Loodud on turvaline keskkond abivajajatele. 

 

Tegevused: 

- sotsiaalkorterite renoveerimine ja uute soetamine (nt praeguse Puka lasteaia hoone baasil); 

- teenuskeskuse nn sotsiaalmaja (sotsiaalelamispinnad, turvatoad, hooajalise majutuse 

võimalus, õpitoad, supiköök ja erivajadustega ja eakate inimeste päevakeskuse) rajamine  (nt 

praeguse vallamaja hoone baasil). 

 

3. Pukas on toimiv perearstide vastuvõtt ja väärtustatakse tervislikke eluviise. 

 

Tegevused: 

-Puka valla elanikele on tagatud kodulähedane ja kvaliteetne tervishoiuteenuste osutamine 

perearstide poolt ning teenuse osutamiseks on remonditud kaasaegsed ja nõuetele vastavad 

ruumid Puka vana koolimaja hoones; 

-elanikele suunatud tervisealaste koolituste, tervisepäevade jm terviseedenduslike projektide 

toetamine; 

-propageerida tervislikke eluviise läbi teadlikkuse tõstmine, sportlike peresündmuste 

korraldamise ja läbi uute terviseradade ja – paikade avamise. 

 

5. Sport 

 

5.2 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

 

Spordisaalidest on Puka vallas kasutusel Puka Keskkooli võimla, Aakre kooli spordisaal ja 

kasutada saab ka Aakre Rahvamaja saali korvpalli mängimiseks. Puka Keskkoolis paikneb 

sisejooksurada koos kaugushüppepaigaga ja jõusaal. Puka Keskkooli juures kergejõustiku 
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heiteväljak, 100 m jooksurada, kaugushüppeplats ja korvpalliväliväljakud, mida hooldab Puka 

Keskkool. Aakre Lasteaed-Algkooli juures on pallimängude väliväljak, mida hooldab Aakre 

kool, Kuigatsi küla palliplats, mida hooldab MTÜ Kodupaiga Külaselts. Puka alevikus paikneb 

2006. aastal valminud staadion, võrkpalliplats, supluskoht. Talvisel ajal kasutatakse staadionit 

ka valgustatud suusarajana. Aakre Rahvamaja kõrval paikneb küla võrkpalliplats ning laste 

mänguväljak. Spordivahenditena on kasutusel peamiselt koolide spordivahendid. 

Spordisündmuste korraldamisega vallas tegeleb Puka Vallavalitsus ja MTÜ Puka Spordiklubi. 

Toimivad mitmed traditsiooniliselt spordisündmused nagu Võrtsjärve suve- ja talimängud, 

vallapäevad, volbrijooks, Aakre-Puka jooks, vastlapäev, spordipäev, talvine mootorkelgukross 

„Puka Enduro“. Valda läbib Tartu Maratoni suusarada ja jalgrattakrossirada. 

  

Probleemid:  

1. Komsi külas puudub pallimängu väljak, olemasolevad väljakud vajavad uuendamist. 

2. Koolid vajavad mitmesugust spordiinventari. 

3. Puuduvad väljaehitatud tervise- ja tehnikaspordirajad. 

4. Puudub kergliiklustee, ei ole võimalusi rulluiskudega sõitmiseks. 

 

5.3 Eesmärgid ja tegevused 

 

1.Spordi infrastruktuur vastab kohalike elanike vajadustele. 

 

Tegevused: 

- Puka vallas on kaasaegsed sportimispaigad erinevate spordialadega tegelemiseks; 

- luua rahvaspordi arendamiseks  matkarajad, tervisespordikohad ja kergliiklusteed; 

- talviste suusaradade rajamine, võsa eemaldamine Puka aleviku talvistelt suusaradadelt, Puka 

alevikku ja Tartu Maratoni rada ühendav suusa  ja matkaraja rajamine; 

- korrastada ja renoveerida olemasolevad spordiväljakud; 

- rajada Komsi külasse spordiplats; 

- täiendada jõusaali uute seadmetega; 

- uuendada koolide spordiinventari. 

 

2. Sporditegevus on korraldatud spordiklubide, spordiobjektide valdajate ja vallavalitsuse 

koostöös 
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Tegevused: 

- traditsiooniliste spordisündmuste jätkumine, uute sündmuste korraldamine koostöös 

mittetulundusühingutega; 

- teavitustöö ja spordisündmuste reklaamimine; 

- treenerite ja  eestvedajate motiveerimine ja tunnustamine. 

 

6. Keskkond ja infrastruktuur 

 

6.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

 

Vallas on kokku teid 214 km, kohalikke teid 93 km, sellest kohalikke maanteid 81,9 km ja 

kohalikke tänavaid 11,1 km. Metsateid on 56 km, erateid 30 km ning muid teid 35 km.  Vallas 

puuduvad kergliiklusteed.  

 

Valda  läbivateks olulisteks riigimaanteedeks on Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee, Viljandi-

Rõngu tugitee. Võru-Kuigatsi-Tõrva tugitee. Põhimaanteel  Jõhvi-Tartu-Valga on käivitatud 

projekt VIA Hanseatica. Projektis on mõeldud välja arendada transiidimarsruut Varssavi ja 

Peterburi vahel. 

 

Valda läbib Tartu-Valga raudteeliin. Raudteeliinil on Puka vallas üks peatuskoht - Puka 

alevikus Puka peatus. Puka raudtee jaamahoone on muinsuskaitse all olev mälestis. Mälestise  

välisviimistlus  vajab omanikupoolselt korrastamist. 

 

Vee- ja kanalisatsiooni arendamine Puka alevikus, Aakre ja Komsi külas toimub „Puka valla 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027“ alusel. Vee ja 

kanalisatsiooniteenust osutab vallas OÜ Puka Vesi. 

 

Puka vallas ei ole kehtestatud kaugküttepiirkonda. Hoonete kütmine on lahendatud lokaalselt. 

Kortermajadesse on paigaldatud ühistute poolt lokaalsed halupuidul töötavad katlamajad. Valla 

hoonete kütmine toimub kütteõliga. Kortermajade välisilme vajab korrastamist. 

 

Puka valla territooriumil paikneb Puka kalmistu. Kalmistu korrashoiu eest vastutab Puka 
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Vallavalitsus. Kalmistul töötab üks töötaja. Kalmistul puudub kabelihoone. Kabelihoone 

ehitamiseks on koostatud esialgne eskiislahend ja moodustatud kabeli ehitamiseks raha 

kogumiseks fond. 

 

6.2 Eesmärgid ja tegevused 

 

1.Valla keskused  on heakorrastatud ja turvalised. 

 

Tegevused: 

- Puka aleviku ja külakeskuste atraktiivsemaks muutmine, heakorra parandamine ja puhkealade 

korrastamine ja kujundamine; 

- kortermajade välisilme parandamine, meetmete loomine ühistute suunamiseks kortermajade 

renoveerimisele ja energiasäästlikumaks muutmisele; 

- koostöös ühistutega kortermajade välisilme ja haljastuse parandamiseks miljöökavandi-

haljastusprojekti  koostamine; 

-koostöös omanikega Puka aleviku erakruntide heakorra parandamine; 

- aleviku  supluskoha korrastamine; 

- järelevalve tõhustamine prügi kogumise üle; 

- prügikastide paigaldamine Puka alevikus kooli-pood  ja kortermajade vahelisele teelõigule; 

- bussiootepaviljonides, avalikes parklates, Vooremäe puhkekohas heakorra  parandamine; 

- turvakaamerate paigaldamine, valla käidavamad kohad on kaetud turvakaamerata 

võrgustikuga; 

- naabrivalve propageerimine ja erakinnistute omanike teadlikuse tõstmine kaameravalve 

rajamise võimalustest tõstes seeläbi  turvalisust ja turvatunnet mitte ainult konkreetsel kinnistul 

vaid piirkonnas tervikuna; 

- kalmistu  hauaplatside mõõdistamine ja andmete digitaliseerimine. 

 

2. Valla teed ja tänavad on heal tasemel ja nõuetekohaselt hooldatud. 

 

Tegevused: 

- teehoiuvahendite suurendamine; 

- teehoiukava koostamine ; 

- valla teeäärte puhastamine võsast;  
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- talvise lumetõrje muutmine operatiivsemaks, arvestatakse valla elanike registrisse kantud 

elanike ja vallas tegutsevate ettevõtjate huvidega; 

- kergliiklusteede rajamine ( Puka raudteejaam- Pukamõisa bussijaam, Aakre -Kasumetsa 

bussijaam, Puka raudteejaam- Komsi küla, Kasumetsa bussijaam- Rõngu alevik, Kasumetsa 

bussijaam-Pukamõisa bussijaam, Puka alevik - Kuigatsi); 

- kergliiklustee või tänava rajamine „Mustamäe“ kortermajade ja  raudteejaama lõigul. 

 

3. Kommunaalteenused on heal tasemel ja kõigile kättesaadavad. 

 

Tegevused: 

- reoveekogumisaladel ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni  arendamine toimub vastavalt 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavale; 

- tuletõrjeveevõtukohtade  rajamine Puka alevikus ja Aakre külas; 

-tänavavalgustuse renoveerimine ja üle viimine  säästlikele LED- lampidele; 

- elektriliinide viimine maakaablitesse; 

-kiire interneti kättesaadavuse laiendamine. 

 

4. Kohalikud ettevõtted ja majapidamised kasutavad moodsaid ja säästvaid tehnoloogiaid. 

 

Tegevused: 

-moodsate ja keskkonnasõbralike  tehnoloogiate  kasutamine (maaküte, päikseenergia jne); 

- hoonete energiasäästlikkuse suurendamine. 

 

7. Külaseltsid ja kolmas  sektor 

 

7.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

 

Puka vallas puuduvad külavanemad. Aktiivsem seltsiline  tegevus toimub  Aakre , Kuigatsi, 

Puka aleviku ja Soontaga piirkonnas. Purtsi piirkonnas toimib seltsiline tegevus.  

 

Kuigatsis  tegutsev mittetulundusühendus MTÜ Kodupaiga Külaselts  on üks esimesi 

külaseltse. Kasutada on  antud  Kuigatsi  külamaja, kuhu on PRIA rahastuse toel rajatud 
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Kuigatsi multifunktsionaalne teeninduskeskus. Hoones tegutseb ka raamatukogu. Remontimata 

on kogukonna kohviku ruum ja  käsitöötuba. Tulevikus on võimalus välja ehitada hoone II 

korrus. Vajalik on rekonstrueerida küttesüsteem ja ehitada veevärk ning kanalisatsioon. Leader  

toetuse abil on korrastatud paisjärveäärne ujumiskoht, rajatud külaplats, külakiik, lehtla, 

istekohad ja infotahvlid. Vaja rajada küla spordiplats ja ehitada diskgolfi rada. Külaselts 

korraldab küla ühissündmusi – jaanipäev, aastalõpupidu. Aastatega on välja kujunenud 

traditsioon korraldada Kuigatsi Sügisturniir vene kabes. 

 

Viimastel aastatel on aktiivselt käivitanud  Aakre kandis seltsilise ühistegevuse MTÜ Aakre 

külaselts. Külaseltsi eestvedamisel toimuvad küla ühissündmused. Probleemiks on olnud 

külaseltsile Aakre rahvamaja ruumide kasutamise võimaldamine.  Külaseltsil puuduvad omad 

ruumid. Aakres puudub suviste vabaõhusündmuste korraldamiseks kõlakoda-laululava. Aakre 

rahvamaja ruumides  tegutseb käsitööseltsing  „Nobenäpp“. 

 

Puka alevikus tegutsev MTÜ Puka Aianduse ja Mesinduse Selts on vabariigis üks esimesi 

omalaadseid ja tähistas 2009. aastal oma 35-ndat tegutsemisaastat. Seltsil on Puka alevikus oma 

maja aadressil, Kesk tn 15. Hoones paikneb  eakate päevakeskus ja 2010. a LEADERI toetuse 

abil rajatud  külmkamber surnute hoidmiseks ja matuste korraldamiseks. Kesk tn 15 hoone 

soojapidavus halb, puudub vesi ja kanalisatsioon. 

 

Puka  aleviku vana koolimaja ruumides tegutseb MTÜ Pritsumehe Marid, kelle eesmärgiks on  

ühiselt käsitöö tegemiste võimaluste loomine, käsitöö tegijate koondamine ning valmistatud 

esemete  turustamine laatadel. Nende poolt on valmistatud igale sündinud vallakodanikule 

beebitekid. MTÜ Pritsumehe Marid võtavad aktiivselt osa vallapäeva ja  valla laada 

läbiviimisest. 

 

Seoses riikliku tuletõrjedepoo likvideerimisega on moodustatud MTÜ Puka Priitahtlikud 

Pritsumehed, kellele on üle antud ka tuletõrjeauto. Vaatamata MTÜ loomisele  ja tuletõrjeauto 

üleandmisele ei ole vabatahtlike päästjate tegevus veel kõigile nähtavalt käivitunud. MTÜ Puka 

Priitahtlikud Pritsumehed puudub garaaž, kus hoida vajalikku päästetehnikat. MTÜ Puka 

Priitahtlikud Pritsumehed taotluse alusel  rajati Leader toetuse abil Puka turuplats. 

  

Soontaga  külas on külaselts moodustamisel. Puka vallale on üle antud endine Aakre metskonna 

kontorihoone. Külaaktiiv on avaldanud soovi rajada metskonna kontorisse külamaja.  
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Purtsi külas tegutseb küla seltsing, Komsi külas külaselts ja  seltsing puudub. Komsi külaplats  

rajati MTÜ Puka Naisselts taotlusel Leader rahalise toetuse abil. 

 

7.2 Eesmärgid ja tegevused 

 

1.Puka valla külad on aktiivsed ja külas tegutsevad külavanemad. 

 

Tegevused: 

- igas valla piirkonnas on tegutsev külaselts; 

-  koostöös külaseltsidega valida külavanemad ja kinnitada külavanema  statuut; 

-  külavanematel võimalus osaleda  sõnaõigusega  volikogu istungitel; 

- külavanemate tunnustamine ja motiveerimine; 

- töötada välja mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmiseks ja projektide omaosaluse 

katmiseks vastavasisuline kord, mis sätestab kriteeriumid projektide omaosaluse katmisel valla 

eelarvest. 

 

2. Kuigatsi kandi seltsiline tegevus on aktiivne ja mitmekesine. 

 

Tegevused: 

- pikendada MTÜ Kodupaiga Külaseltsiga külamaja kasutamise lepingut ning katta 

vallaeelarvest külamaja kommunaalkulud, territooriumi korrashoiukulud ja investeeringud 

seoses küttesüsteemi, vee ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega; 

- MTÜ Kodupaiga Külaseltsil õigus lepingu alusel kasutada järve äärset külaplatsi ja palliplatsi, 

korrashoiu kulud kaetakse valla eelarvest; 

- remontida külamaja I korrusel kohviku, koridori ja õppeklassi ruumid ja ehitada välja hoone  

II korrus; 

- näha ette MTÜ-le Kodupaiga külaselts tegevustoetus seltsilise tegevuse korraldamiseks ning 

katta projektide omaosalused valla eelarvest. 

 

3. Aakre kandi seltsiline tegevus on aktiivne ja mitmekesine. 

 

Tegevused: 
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- anda MTÜ- le Aakre külaselts üle seltsilise ja kultuurilise tegevuse korraldamiseks Aakre  

rahvamaja ning katta vallaeelarvest rahvamaja kommunaalkulud ja territooriumi 

korrashoiukulud; 

- näha ette Aakre külaseltsile tegevustoetus seltsilise tegevuse korraldamiseks ning katta 

projektide omaosalused valla eelarvest. 

 

4. Soontaga kandi seltsiline tegevus on aktiivne ja mitmekesine. 

 

Tegevused: 

- aidata kaasa Soontaga külaseltsi moodustamisele; 

- anda Soontaga külaseltsile üle RMK Aakre metskonna kontorihoone ning katta vallaeelarvest 

hoone kommunaalkulud ja  territooriumi korrashoiukulud; 

- rajada ujumiskoht kontorihoone juurde; 

-rajada kontorihoonesse muuseumiruumid RMK kauaaegse tegevuse tutvustamiseks ja 

koduloouurija Elmar Maasiku kogude eksponeerimiseks; 

- elektrijõujaama ehitamine jõe paisule; 

- näha ette Soontaga külaseltsile tegevustoetus seltsilise tegevuse korraldamiseks ning katta 

projektide omaosalused valla eelarvest. 

 

5. Puka aleviku seltsiline tegevus on aktiivne ja mitmekesine. 

 

Tegevused: 

- rajada loome- ja kogukonnakeskus (noortekeskus, kunstikool, mittetulundusühingutele 

tegevusruumid jne)  Puka vana kooli hoonesse; 

- luua igakülgsed võimalused MTÜ Pritsumehe Marid ja MTÜ Puka  Aianduse ja Mesinduse 

Selts tegevuse edasiseks arendamiseks; 

- toetada  vabatahtliku päästetegevuse käivitamist; 

- anda Puka  saun üle mittetulundusühingule, kes jätkab sauna pidamise traditsiooni vallas; 

-toetada seltsilist tegevust ning katta kogukonnale suunatud projektide omaosalused valla 

eelarvest. 
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8. Ettevõtlus ja turism 

 

8.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

 

Suurimad tööandjad Aakre piirkonnas on AS Kiilung (puidu töötlemine)  ja AS Bacula 

(toiduainete tööstus), Kuigatsi piirkonnas AS Jumek (mööblitööstus) Puka  alevikus on  AS 

Valga Gomab Mööbel oma tegevuse lõpetanud ning tootmispind kasutuseta. Lisaks  tegutsevad 

mitmed põllumajandusettevõtted. Üldiselt on ettevõtlusaktiivsus  vallas madal. Ettevõtluse 

poolest on aktiivsemaks piirkonnaks Aakre piirkond.  Puka  aleviku lähedal tegutseb tankla, 

alevikus on üks tegutsev kauplust, samuti tegutseb kauplus Aakres. Kuigatsi  kauplus  suleti 

mõned aastad  tagasi. 

 

Otepää turismipiirkonna lähedus, Tartu Maratoni raja olemasolu, järvede rohkus, Kuutsemägi, 

Väike-Emajõgi ja Võrtsjärv pakuvad piisavalt võimalusi puhkamiseks ja meeldivalt aja 

sisustamiseks. Puka vallas paikneb kolm muistset linnamäge, endised mõisa hooned ja palju 

muinsuskaitsemälestisi. Kuigatsi mõis on eraomandis ja Pukamõisa hooned Puka valla omadis. 

Kuid vaatamata kõrgele looduslikule ja kultuuriloolisele potentsiaalile ei ole turismimajandus 

Puka valla piires piisavalt arenenud. Turismiettevõtetest pakuvad majutus ja toitlustusteenust  

Meegaste turismitalu Meegaste külas ning Greete Motell Soontaga külas. 

 

8.2 Eesmärgid ja tegevused 

 

1.Ettevõtluskeskkond on paranenud  ja suurenenud on  ettevõtlusaktiivsus. 

 

Tegevused: 

- omavalitsuse ja ettevõtjate vaheline koostöö arendusprojektide teostamisel; 

- kiire ja efektiivne asjaajamine ettevõtlusega seotud lubade ja projektide menetlemisel; 

- valla  üldplaneeringu uuendamine; 

- ettevõtluse  infrastruktuuri parandamine; 

- mikroettevõtetele suunatud meetmete käivitamine; 

- info vahendamine, koolituste ja ümarlaudade  korraldamine ja ettevõtlusalaste 

koostöövõrgustike loomise toetamine. 
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2. Turismi ettevõtlusaktiivsus on suurenenud ja turismitaristu kvaliteet  paranenud. 

 

Tegevused: 

- koostada ja kehtestada Vooremäe puhkeala detailplaneering; 

- kaardistada valla vaatamisväärtused, olemasolevad puhkekohad, muinsuskaitselised objektid 

ja arendada välja turismiobjektide vahelised liikumise ja matkamise rajad; 

- koostöös ettevõtetega Puka  raudteejaama hoone rekonstrueerimine ja teenuste pakkumise 

võimaldamine (rattahoid jm) 

- koostöös (vallavalitsus, ettevõtjad, MTÜ-d, RMK) tähistada ja viidastada matkarajad, 

looduslikud  objektid ja muud avalikud objektid ning tagada nendele mugav ligipääs, parklate, 

tualettide, pinkide, valgustite, infotahvlite jm turismitaristu olemasolu ning tagada objektide 

korrashoid; 

- toetada sündmuste korraldamist läbi kiire ja efektiivse  asjaajamise; 

- aidata kaasa uute turismiobjektide  ja atraktsioonide loomisele. 

  

3. Kasutusele on võetud keskkonnasõbralikud ja energiasäästlikud lahendused. 

 

Tegevused: 

- energiasäästlikkuse ja alternatiivenergia kasutamise toetamine; 

- päikeseenergia kasutamise võimaluste propageerimine ja osalemine kompententsi- ja 

koolituskeskuse loomisel. 

 

9. Juhtimine ja  koostöö 

 

9.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt on valla esindusorganiks  volikogu. 

Puka Vallavolikogus on 11 liiget ja  seda juhatab volikogu esimees. Volikogu töö 

korraldamiseks on moodustatud volikogu komisjonid. 

 

Täidesaatvaks organiks on Puka Vallavalitsus. Praegune vallavalitsus on  5 liikmeline, mida 

juhib vallavanem. 
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Valla hallatavateks asutusteks 01.06. 2016 seisuga  on: Puka Keskkool, Puka Kunstikool,  Puka 

Lasteaed, Puka Raamatukogu, Puka Rahvamaja, Aakre Lasteaed-Algkool, Aakre 

Raamatukogu, Aakre Rahvamaja ja Kuigatsi Raamatukogu. 

 

Volikogu on  11.märtsil 2016 otstanud liita Puka Keskkool ja Puka Lasteaed üheks asutusteks 

aastal 2019. 

 

9.2 Eesmärgid ja tegevused 

 

1. Puka valla juhtimine on läbipaistev ja kodanikele pakutavad teenused vastavad 

kaasaegsetele standarditele. 

 

Tegevused: 

- valla juhtimist  puudutava teabe pidev uuendamine valla kodulehel; 

- valla kodulehe edasi arendamine; 

- valdkondlike ümarlaudade ja teabepäevade korraldamine; 

- ametnike professionaalsete oskuste parandamiseks koolituste läbiviimine; 

- infosüsteemide ja  e-teenuste laialdasem kasutuselevõtt. 

 

2. Toimib omavalitsusüksuste koostöö ja ühinemine.  

 

Tegevused: 

- läbirääkimiste pidamine  Rõngu vallaga, Rannu vallaga, Konguta vallaga, Palupera vallaga ja 

Elva linnaga ühise omavalitsusüksuse moodustamiseks; 

- ühiste teenuste kujundamine koostöös naaber omavalitsusüksustega; 

 

10. Arengukava seire ja täiendamine 
 

Arengukava  täitmise tulemuslikkust hinnatakse iga aastase seirega, mille põhjal volikogu 

annab  arengukava täitmisele hinnangu. Arengukava täitmise hinnangu andmisel määratletakse 

arengukava muutmise vajadus. Arengukava  seire ja muutmise vajadus esitatakse vallavalitsuse 

poolt volikogule iga aasta augustis. Kui volikogu peab  arengukava muutmist vajalikuks, teeb 

ta  vallavalitsusele ülesandeks   kuulutada välja arengukava  uue redaktsiooni avalik väljapanek. 
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Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab volikogu iga aasta 1. oktoobriks  läbi 

vaatama arengukava ja kinnitama vajadusel uue arengukava redaktsiooni. 

 

11. Investeeringute kava 
 

Jrk Nimetus Teostamise aeg Maksumus Finantseerimine 

valla eelarvest 

1 Puka Keskkooli hoone  

rekonstrueerimine (olemasoleva 

hoone ümberehituse tulemusel 

ruumid Puka Põhikoolile, lasteaiale 

ja raamatukogule, koos kaasaegse 

sisustusega, hoone kütte maakütte- 

tuule- ja päikseenergia. 

2016-2017 4 500 000 Projekti omaosalus, 

lasteaia ja 

raamatukogu hoone  

ehitamine. 

2.  Aakre raamatukogu ruumide remont 

ja Aakre rahvamajas tuleohutus-

nõuete täitmine. 

2016 -2017 35 000 Projekti omaosalus   

3. OÜ Puka Vesi poolt  teostatava 

projekti  Puka aleviku  ühisveevärgi 

ja kanalisatsiooni arendamise I etapi 

tööde omaosaluse  katmine 

 

2016-2017 685 923 Projekti omaosalus 

4.  OÜ Puka Vesi poolt  teostatava 

projekti Pukamõisa reoveepuhasti 

rekonstrueerimine“ omaosaluse 

katmine 

2016-2017 582200 Projekti omaosalus 

5.  OÜ Puka Vesi poolt  teostatava 

projekti Aakre reoveepuhasti , vee 

ja kanalisatsioonitorustike  ning 

pumpla ja veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine ja 

2016-2017 900 000 Projekti omaosalus 
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tuletõrjehüdrantide paigaldamine, 

omaosaluse katmine 

 

6.  OÜ Puka Vesi poolt  teostatava 

projekti Komsi vee ja 

kanalisatsioonisüsteemide 

ühendamine Puka aleviku 

ühisveevärgi ja  kanalisatsiooniga 

omaosaluse katmine ja 

tuletõrjehüdrantide paigaldamine 

2016-2017 950 000 Projekti omaosalus 

7.  OÜ Puka Vesi poolt  teostatava 

projekti Puka aleviku vee ja 

kanalisatsiooni  torustiku rajamine 

ja olemasoleva torustiku 

rekonstrueerimine ning Võru tn 

pumpla ja veetöötlusseadmete 

rekonstrueerimine, omaosaluse 

katmine ja  tuletõrjehüdrantide 

paigaldamine 

2017-2019 950 000 Projekti omaosalus 

9 Soontaga  seltsimaja  renoveerimise  

toetus  

2017 20 000 Valla eelarve 

10 Puka aleviku , Aakre  ja Kuigatsi, 

Soontaga külakeskuses 

tänavavalgustuse rekonstrueerimine 

ja uute  rajamine 

2018 100 000 Omaosalus valla 

eelarvest 

11 SA Otepää Tervisekeskuse poolt 

perearsti ruumide kaasajastamise 

projektis omaosaluse katmine 

2016-2017 15000 Projekti omaosalus 

12 Puka vana koolimaja  

kogukonnakeskuse (noortekeskus, 

2018-2019 200 000 Projektid/vallaeelarve 
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kunstikool, valla teeninduskeskus, 

MTÜ-de ruumid) ruumide remont, 

akende  vahetus, sisustus) 

13 Aakre koolimaja remont, Aakre 

koolimaja ja kultuurimaja 

küttesüsteemide rekonstrueerimine 

(maaküte, päikseenergia) 

2018-2019 150 000 Projektid/vallaeelarve 

14 Puka sotsiaalteenus keskuse 

rajamine endise  vallamaja hoonesse 

2018-2019 80 000 Projektid/vallaeelarve 

15 Sotsiaalkorterite  rajamine  endisse 

lasteaia hoonesse 

2018-2019 50 000  Projektid/vallaeelarve 

16 Kuigatsi külamaja küttesüsteemi 

rekonstrueerimine (maaküte, 

päikseenergia) vee ja 

kanalisatsioonisüsteemide rajamine 

2018-2019 50 000 Projektid/vallaeelarve 

17 Puka sauna juurdeehitus, 

vabatahtlike pritsumeeste  

komandoruumid koos garaažiga. 

2019-2020 65 000 Projektid/vallaeelarve 

18 Puka rahvamaja küttesüsteemi 

rekonstrueerimine (maakütte, 

päikseenergia, õhksoojuspumbad) 

2019-2020 35 000 Projektid/vallaeelarve 

19 Aakre kultuurimaja abiruumide ja 

koridori remont 

2019-2020 40 000 Projektid/vallaeelarve 

20 Soontaga seltsimaja küttesüsteemi 

ja elektrivarustussüsteemi viimine 

taastuv energiale 

 2019-2020 50 000 Projektid/vallaeelarve 
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21 Kuigatsi külamaja kahe  ruumi ja 

koridori remont ning II korruse 

remont ja  sisustamine 

2019-2020 60 000 Projektid/vallaeelarve 

22 Vooremäe puhkeala välja 

arendamine (paatide randumiskoht, 

linnuvaatlus tornid, matkarada, 

matkamajad) 

2019-2022 60 000 Projektid/vallaeelarve 

23 Kergliiklusteede rajamine Puka 

raudteejaamast Pukamõisa bussi-

jaamani 

2019-2022 400 000 Projektid/vallaeelarve 

24 Kergliiklusteede rajamine Puka 

raudteejaamast Komsi külasse 

2019-2022 350 000 Projektid/vallaeelarve 

25 Kergliiklusteede rajamine Aakrest 

Kasumetsa bussijaamani 

2019-2022 400 000 Projektid/vallaeelarve 

26 Kergliiklusteede rajamine Aakrest 

Rõngu alevi kergliiklusteeni 

2019-2024 600 000 Projektid/vallaeelarve 

27 Kergliiklusteede rajamine 

Pukamõisast Kasumetsani 

kergliiklusteeni 

2019-2024 500 000 Projektid/vallaeelarve 

 

 


