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SISSEJUHATUS 
 
Puka valla arengukava 2009-2019 on dokument, mis kirjeldab Puka valla ajaloolisi ja geograafilisi tingimusi, 
asustust ja rahvastikku, elukeskkonda, kultuuri, majandust, looduskeskkonda, kohaliku omavalitsuse seisundit ja 
analüüsib valla hetkeolukorda ning kirjeldab arengu põhisuundasid ja prioriteete. 
 
Arengukava on koos 1999.a. 22.juunil kehtestatud Puka valla üldplaneeringuga töödokumendiks 
omavalitsusorganitele ja aluseks investeeringute planeerimisel ning vallaeelarvete koostamisel. 
 
Puka valla arengukava on koostatud koostöös vallaelanikega ja kõikide vallas tegutsevate asutustega, kes on 
soovinud oma ettepanekuid esitada. 
 
 
Puka valla varasem arengukava oli koostatud 1992. aastal seoses Puka vallale omavalitsusliku staatuse 
andmisega. Sellele järgneval perioodil täiendati arengukava korduvalt, kuid vaatamata sellele oli arengukava 
aegunud ning vajas uuendamist. Vallaelanike arvamusi valla nõrkuste, tugevuste ja võimaluste ning ohtude kohta 
on selgitatud SWOT analüüside käigus, mis teostati ajavahemikul 2002.aasta september kuni 2003.aasta juuni..  
 
Puka valla arengukava eesmärgiks on valla terviklik ja harmooniline arendamine, investeerimiskeskkonna 
atraktiivsemaks muutmine, säästliku ja otstarbeka majandamise tagamine. 
 
Valla eesmärgipärasel arendamisel on tarvilik arvestada ajaloolisi ja geograafilisi tingimusi ning 
kultuuripärandit. 
 
 
VISIOON  PUKA VALD AASTAL 2019. 
 
Puka vald  asukohaga Võrtsjärvest Kuutsemäeni on parim paik elamiseks, õppimiseks, töötamiseks ja 
puhkamiseks. 
 
 
1. AJALOOLISED JA GEOGRAAFILISED TINGIMUSED 
1.1 Ajalooline kujunemine 
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. 
XVIII sajandi kestel 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. 
 
1.2 Geograafiline asend 
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. 
 
Maakonnakeskusest Valgast 34 km kaugusel, Otepääst 15 km ja Tartust 45 km kaugusel. Puka valda läbivad 
Tartu-Valga maantee ja Jõhvi-Tartu-Valga 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. 
 
2. ASUSTUS JA RAHVASTIK 
 



Valla territoorium jaguneb 18 külaks ja Puka alevikuks. Suurim neist on Puka alevik, küladest  Aakre küla.    
 
Vallas elavast 1790 inimesest (01.01.2009 seisuga) on mehed 904 ja  naised 886. 1991-1992 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 01.01.2013 seisuga   on järgmine: Puka alevik 666, Aakre küla 285,  Kibena küla 34, , Kolli küla 48,  
Komsi küla  77, Kuigatsi küla 70, Kähri küla  37, Meegaste küla 46, Palamuse küla  33, Pedaste küla 29 , Plika 
küla 31, Prange küla 19, Purtsi küla 47, Põru küla 31, Pühaste küla 50, Rebaste küla 75, Ruuna küla  41, 
Soontaga küla 35, Vaardi küla 25, valla täpsusega 3. 
 
3. ELUKESKKOND  
3.1 Haridus 
Hetkeseis 
Puka vallas on neli haridusasutust: 

• Puka Keskkool,  
• Puka Kunstikool,  
• Aakre  Lasteaed-Algkool, 
• Puka Lasteaed.  

Puka Kunstikool paikneb Puka Keskkooliga samas hoones vana õppekorpuse ruumides.  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. 
 
Aakres tegutseb kool endises mõisahoones alates 1920.aastast. Mõnda aega oli kool suletud. Pärast 1988.aastal 
lõppenud koolihoone remonti on Aakres taas tegutsenud  Lasteaed –Algkool.  
Puka Lasteaed kutsuti ellu endise Puka sovhoosi poolt. Tööd alustati 1964.aastal koolimajas. Hiljem koliti nelja 
korteriga elumajaks ehitatud hoonesse Võru mnt. 10. Lasteaed töötab selles hoones tänaseni. Kõikidel valla 
haridusasutustel on oma territoorium ja spordi- ning mänguväljakud. Puka ja Aakre koolil on oma koolipark. 
Asutuste sööklad on tunnustatud tervisekaitseameti poolt ning nendes valmistatakse toitu kohapeal. 
 
Haridusasutused on suures osas varustatud kvalifitseeritud õpetajatega. Pensionieas õpetajaid on üksikuid. 
 
Probleemid 

1. Haridusasutused Puka Keskkool, Puka Kunstikool, Aakre Lasteaed –Algkool, Puka Lasteaed)  vajavad 
kõik sanitaarremonti, sest hooned on nõukogudeaegse ehituskvaliteediga ja kohati pikka aega 
remontimata.  

2. Õpilaste arvud on erinevatel aastatel suures ulatuses kõikuvad. Koolid on võimelised tegelema oluliselt 
suurema hulga õpilastega, sest õpilaskohti jätkub. 

3. Õpilaskohti ei jätku lasteaedades. Nõudlus kohtadele on ületanud aastaid võimalusi. 
4. Eraldi probleem on Puka Keskkoolis talvekuudel madal temperatuur (langeb 100C-ni). Peale akende 

vahetamist on olukord pisut paranenud. 
5. Koolipargid vajaksid regulaarset ja paremat hooldamist. 
6. Aakre kooli spordihoone katuse ja lae remont. 
7. Puka Lasteaial vajab kaasajastamist söökla, söögisaal ja sanitaarsõlmed, puudub mängusaal , ruumide 

suurused ei vasta nõuetele. 
8. Aakre Lasteaed - Algkooli spordiväljaku uus kate. 
9. Puka Keskkooli jõusaali uuendamine ja laiendamine. (teostatud) 
10. Puka Keskkooli sisekergejõustikupaikade uuendamine 
11. Puka Keskkooli välisspordiväljaku korrastamine ning uue katte paigaldamine (võimaldab 

rulluisutamist). 
12. Puka Keskkooli vanema õppekorpuse katus ei pea sademeid ning vajab väljavahetamist. (teostatud) 

 
Eesmärgid 

1. Säilitada olemasolev haridusasutuste võrk. 
2. Haridusasutuste tegevus vastab kehtivatele seadustele, on kooskõlas  kehtivate eeskirjade ja korraga. 
3. Lastele on loodud meeldiv ja laste arengut toetav õpikeskkond. 



4. Haridusasutuste õppehooned on kaasaegsed ja remonditud, on paigaldatud pääste- ja 
turvasignalisatsioon 

5. Koolide ja lasteasutuste detailsem haridusliku osa arengukava on asutuse arengukavas 
 
Tegevused. 
Puka Keskkool 

1. Vajalik  Puka Keskkooli rekonstrueerimine.  (uue korpuse soojustamine,  vee- ja kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine, elektrisüsteemi rekonstrueerimine küttesüsteemi rekonstrueerimine, ventilatsiooni 
ehitus, sise- ja välisviimistluse teostamine. Hoone rekonstrueerimise tulemuse tõuseb temperatuur 
õppeklassides ja soojusenergia kaod vähenevad.  

2. teostada õppeklassides remont. 
3. Jõusaali üleviimine uutesse laiematesse ruumidesse võimaldab rohkemate õpilaste kaasamise ja annab 

paremad võimalused kasutamiseks aleviku ja külade inimestele (valminud kaasaegne jõusaal) 
4. Kergejõustiku sisevõistluste ja treeningpaikade korrastamine (sisejooksurada ja kaugushüppepaik 

praegu maakonnas ainuke). 
5. 100 m jooksurajale ja korvpalliväljakutele uue katte paigaldamine, mis võimaldab väljakute laiemat 

kasutamist. 
6. Heiteväljaku korrastamine. 

 
Puka Kunstikool 

1. Hoone katus vajab väljavahetamist. 
2. Õppeklassid vajavad remonti. 
3. Kunstikooli õppevahendid vajavad kaasajastamist   

 
Aakre  Lasteaed- Algkool 

1. Õppeklassides sanitaarremont lõpetatakse aastaks 2010, õppehoone kompleksremont 2012. 
2. Hoone vihmaveerennid vajavad väljavahetamist. 
3. Pargi korrastamine. 
4. Spordihoone katuse ja vahelae asendamine. 
5. Spordiväljakule uue katte paigaldamine ja kogu spordiväljaku korrastamise lõpuleviimine. 

 
Puka Lasteaed 

1. Lasteaia juurdeehituse ehitamine või mõne muu lahenduse leidmine lahendab ruumide puuduse ja 
viiakse nõuetele vastavusse lasteaia õppimise ja töötamise tingimused.  

2. Mänguväljaku korrastamine 
 
 
3.2 Tervishoid 
Hetkeseis 
Puka vallas pakub tervishoiuteenust OÜ Laadi ja Kõrgesaar, hambaraviteenust OÜ Urve Lentsius Hambaravi. 
Puka rahvast teenindab FIE Marika Oksaar Puka Apteek. Perearstikeskus ja hambaravi  paigutati Puka Keskkooli 
hoonesse 1995.aastal.  Ruumide kütte ja elektri eest tasumisel toetab osaliselt vallavalitsus.   
 
Probleemid 
      1. Perearstikeskuse ja hambaravi  ruumid on talvel külmad. 
      2. Palju on haigekassas tervisekindlustust mitteomavaid  patsiente. 
      3. Perearstikeskuse välisukse juures puudub kaldtee 
 
Eesmärgid 

1. Välja arendatud patsiente rahuldav meditsiiniteenuste pakkumine Puka vallas. 
2. Puka alevikus asuv perearsti keskuse ruumid on remonditud. 
3. Patsientidel on võimalik turvaliselt  siseneda perearstikeskusesse 

 
2.2 Tegevused  

1.  Perearstikeskuse ruumide kütte ja elektri eest tasumise toetamist valla eelarvest lähiaastatel jätkatakse. 
2.  tegeldakse ennetustöö- tervislik toitumise, sportimise propageerimisega 
3. Võimaldatakse ratastoolis pääs arsti vastuvõtule- kaldtee ehitus. 

 
3.3 Sotsiaalhoolekanne 
Hetkeseis 



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. Volikogul on   sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, kes 
tegeleb samuti sotsiaalprobleemidega. 
 
Komisjon esitab volikogus ja vallavalitsuses arutusele tulevate sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes  oma 
arvamusi ja ettepanekuid, osaleb sellekohaste volikogu   õigusaktide, eelnõude koostamisel ja väljatöötamisel, 
vaatab läbi komisjonile suunatud nimetatud valdkonda puudutavad avaldused ja kaebused ning teeb ettepanekud 
nende lahendamiseks. Komisjoni täpsem töö on määratletud komisjoni põhimäärusega,  teiste seaduste ja 
volikogu õigusaktidega. 
 
Pukas tegutseb  valla eakate päevakeskus. Päevakeskus on avatud  aastaringselt. Tegutsevad erinevad ringid, 
koos käiakse ekskursioonidel, teatris, peetakse sünnipäevi, toimuvad jõulupeod ja peetakse jaanipäeva.   
 
Vallas on  sotsiaalmaja. Majas puudub vesivarustus  ja kanalisatsioon, elektrivarustus ja küttekolded  ei vasta 
nõuetele, hoone vajab kapitaalset remonti. 
 
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 üritusi ja aktsioone. 
Traditsiooniks on saanud 1 kord aastas toimuv vallakodaniku tunnistuse pidulik kätteandmine aasta jooksul 
valda sündinud kodanikele. 
 
Puka vallas makstakse  järgmisi täiendavaid  toetusi: 
 

1) Sünnitoetus 
2) Jõulupakid kodustele lastele ja üle 80-aastastele vanuritele 
3) Lastelaagri tuusikute kompenseerimine 
4) Õnnetusjuhtumite korral makstav ühekordne toetus 
5) Toetus raske majandusliku olukorra tõttu 
6)  Matusetoetus 
7) Invavahendi rendi või  ostu kompenseerimine 
8)  ranitsatoetus 

 
 
Probleemid 

1. sotsiaalmaja halb ehituslik seisund ,  vajab kapitaalremonti kogu ulatuses 
2. iive on negatiivne 
3. vanurite ja puudega inimeste suur osakaal rahvastikus 
4. kodu ebapiisav tegelemine lastega, mis viib laste koolist väljalangemiseni 
5. erivajadustega laste arv suureneb 
6. alkoholilembus inimeste (eriti noorte)  hulgas. 
7. noorte lahkumine vallast 

 
Eesmärgid 

1. Vallas  on sotsiaalmaja, kus pakutakse eluruume elamispinna kaotanud inimestele. 
2. Sotsiaalabi vajavad inimesed on varustatud vajalike teenustega ja vahenditega vastavalt võimalustele. 
3. Nõustamisteenuse võimalus on nii noortel kui ka täiskasvanutel. 
4. Noortele on loodud igakülgsed kooli-, kodu- ja töövälised vabaaja veetmise võimalused 

 
Tegevused 

1. eelistatakse hooldust vajavate inimeste hooldekodudesse paigutamisele avahooldust,     
2. võimaldatakse hooldajate vastavasisuline koolitus 
3. propageeritakse tervislikke eluviise läbi teadlikkuse tõstmine, sportlike pereürituste  korraldamise ja 

läbi uute  terviseradade ja – paikade avamise 
4. teostatakse sotsiaalmaja remont. 



5. sotsiaalpsühholoogi ja õpetajate ning lapsevanemate vahelist koostööd arendatakse 
6. noorte vabaaja veetmise võimalusi suurendatakse 

 
 

 3.4 Turvalisus 
Hetkeseis 
Puka valda teenindab Lõuna Politseiprefektuuri Valga  Politseijaoskonna Otepää 
konstaablijaoskond, juhtivkonstaabel. Puka Vallavalitsus on politseitöö 
tõhustamiseks andnud juhtivkonstaabli käsutusse tööruumi vallavalitsuse majas 
koos telefoni ja internetiühendusega ning toetab konstaablit. 
Piirkonnapolitseinik elab Otepääl.   Politseiteenus on ööpäevaringselt 
kättesaadav. Moodustatud on turvakomisjon. Suuremat tähelepanu  tuleb hakata 
pöörama  Puka aleviku naabrivalve toimimisele ning  turvakaamerate 
paigaldamisele. 
 
Probleemid 

1. Tänavapildis palju joodikuid 
2. Liiklust reguleerivaid märke vähe. 
3. Tänavavalgustust ei ole piisavalt. 
4. Vargused suvemajadest, kus puudub pidev järelvalve. 
5. Vajadus ühe täiendava politseitöötaja järele. 
6. Puuduvad mõnedes kohtades   majade numbrid  (Puka alevikus 

korrastatud, Aakre külas korrastamisel)) 
7. Päästeameti Puka tugikomando on likvideeritud, hetkel puudub Pukas 

päästeauto, kuid vajadus selle järgi on olemas. 
 
Eesmärgid 

1. Puka vallas on turvaline ja hästi korraldatud liiklus. 
2. Toimib aktiivne teavitustöö meelmürkide kahjulikkusest ja tarbimise 

tagajärgedest. 
3. Noortele on loodud igakülgsed võimalused vaba-aja veetmiseks. 
4. Toimub ennetustöö kuritegevuse vähendamiseks noorte hulgas. 
5. Kõik elamud on varustatud suitsuanduritega. 
6. Toimib vabatahtlik päästetegevus, mis on varustatud kaasaegse tehnikaga 

ja väljaõppinud töötajatega ning on loodud  tingimused päästetehnika 
hoidmiseks 

 
Tegevused  

1. Arendatakse edasi tänavavalgustust nii olemasoleva süsteemi 
korrastamise näol kui   

ka uute täiendavate süsteemide ehitamisega. 
2. Töötatakse välja liikluskorralduse terviklik kava ja paigaldatakse 

vajalikud  
liiklusmärgid alevikus ja suuremate külade keskustes (teostamisel) 



3. Naabrivalvet propageeritakse ja toetatakse. 
4. Uute spordiväljakute ja radade ehitamisega ning olemasolevate 

korrastamisega antakse noortele võimalused vaba aja paremaks 
veetmiseks. 

5. Kodu-, kooli ja teiste noortega tegelevate asutuste ning ametnike koostööd   
 parandatakse ja arendatakse. 
6. Rakendatakse koolides koolipsühholoogi  ja korraldatakse õpilaste ning 

lapsevanemate nõustamist. 
7. Lapsevanemate teadlikkust noorte probleemidest tõstetakse erinevate 

loengute 
 ja ühisürituste korraldamisega, kuhu kaasatakse vastavaid spetsialiste. 
8. Soodustatakse vabatahtliku päästetegevuse tekkimist ja luuakse tingimused 
vabatahtliku päästetehnika hoidmiseks 

 
4. KULTUUR 
4.1 Rahvamajad 
Hetkeseis 
Kultuuriasutusi on Puka vallas piisavalt. Kultuuriasutuste tegevus on aktiviseerunud.     Kultuuriürituste ning 
spordiürituste arv on oluliselt suurenenud ja vallas on omad kindlad traditsioonilised üritused nagu vallapäevad, 
laadad, Võrtsjärve suve- ja talimängud, vastla- ja jõuluüritused, öölaulupidu, jaanipäevad jne. Staadionil viiakse 
läbi maakondlikke ja vabariiklikke spordivõistlusi. Üritusi on vaja pidevalt uuendada, et nad ei ammendaks 
ennast. 
Puka vallas asub 2 rahvamaja: Pukas ja Aakres ning   külamaja Kuigatsis. Puka alevikku on rajatud kultuuri- ja 
spordielu elavdamiseks puhke- ja spordikeskus. 
  
Puka Rahvamaja on valminud 1927.aastal ja ehitatud ühiskondlikus korras kohalike elanike poolt kohaliku 
tuletõrje- ja karskusseltsi eestvedamisel. Hoone ehitamist on toetanud kohalik pank. Läbi aegade on hoonet 
remonditud mitmeid kordi ja kahjuks on ta remondi käigus kaotanud osa oma algsest ilmest. Puka rahvamaja 
hoone on  rekonstrueeritud 2008. aastal. Hoones tegutseb kino. Rahvamaja parki on rajatud vabaõhu ürituste 
korraldamiseks vabaõhu lava.  Korrastatud on  rahvamaja park. 
Aakre Rahvamaja on valminud 1964.aastal ja püstitatud tolleaegse Aakre kolhoosi poolt klubi-kontorina. 
Hoone on ehitatud tüüpprojekti alusel. Hoone seisund  oli halb, katus amortiseerunud, pidevad läbijooksud, 
puudusid vihmavee rennid ja torud.  Vaja oli soojustada, remontida  fassaad ja välja vahetada  välisavad /aknad 
ja uksed/. Katuse läbijooksude  tulemusena on siseseinad,  põrandad ja laed kahjustatud. Kogu maja vajas 
täielikku kapitaalremonti. 2012. aastal on hoone on soojustatud, vahetatud aknad ja uksed ning paigaldatud uus 
katus. Majas tegutseb külaraamatukogu ja külaselts. Traditsiooniliseks on kujunenud jaanipäevade, külapäevade 
ja muude ürituste korraldamine. 
 Rahvamaja on  varustatud keskkütte ja tsentraalse vesivarustuse ja kanalisatsioonisüsteemidega.   
 
Kuigatsi Külamaja loodi pärast Kuigatsi mõisas 2001.a. riikliku eriinternaatkooli sulgemist. Mõisa erastamise 
käigus anti Eesti Vabariigi poolt Puka Vallavalitsusele üle hoone, milles paikneb Kuigatsi Raamatukogu. Hoones 
on piisavalt ruumi ning osa ruume   on antud kaupluse kasutusse.   
. 
Külamajas tegutseb aktiivselt kohalik seltsing, kes korraldab üritusi ja tegeleb külaelu arendamisega. Külamajas 
paiknevad  seltsiruumid. 
 
Hoone kütmine toimus varasemalt mõisakompleksi kütmiseks ehitatud tsentraalkatlamaja baasil.  Vesivarustus ja 
kanalisatsioon on sama kompleksi tarbeks ehitatud. Käesolevaks ajaks on kütteprobleem lahendatud, on 
paigaldatud väike katlamaja. Mõisakompleksi omanikud ei ole hooldanud soojasüsteeme ja vesivarustuse ning 
kanalisatsioonisüsteeme, mille tulemusena on süsteemid tööst välja langenud. Praegusel momendil  on hoones 
küttesüsteem  ja vesivarustus rekonstrueeritud.. Vesivarustus on lahendatud kohaliku šahtkaevu baasil.   
Hoonel on vahetatud katus, aknad, uksed, korrastatud fassaad, remonditud raamatukogu ruumid. 
 
Rahvamajade probleemid 

1. Aakre rahvamaja ja Kuigatsi külamaja vajavad osalist remonti. 



 
Puka Rahvamaja: 

1. Helitehnika väliüritusteks puudub 
 
Aakre Rahvamaja: 

1. Põrandad vajavad korrastamist ja uuendamist (saali põrand pehkinud). 
2. Sanitaarremont kogu majas vajalik teostada. 
3. Vajalik sisustus (lauad, toolid) 

 
Kuigatsi Külamaja: 

1. Ruumid vajavad remonti (osaliselt teostatud) 
2. Kanalisatsioonisüsteem ei tööta. 

 
Eesmärgid 

1. Vallas toimub aktiivne kultuuritegevus ja paljudele huvilistele on loodud sobivad võimalused 
sellealaseks tegevuseks. 

2. Rahvamajad on remonditud ja varustatud vajaliku tehnikaga 
3. Rahvamajade juures tegelevad noored 
4. Rahvamajad pakuvad teatrietendusi ning kontserte. 
5. Jätkatakse Puka Pritsumeeste tegevuse uurimist ja jäädvustamist. 

 
Ülevallaline tegevuskava 

1. On loodud kultuuriasutuste uus töökorraldus, mis motiveerib töötajaid aktiivsemalt töötama ja tagab 
erinevate piirkondade inimeste aktiivsema kaasamise kultuuritegevusse. Uus töökorraldus    on taganud 
senisest parema koostöö kultuuriasutuste vahel   

2. Kogu piirkonnale ja vallale on olulise tähtsusega Puka Puhke- ja spordikompleksi detailplaneeringus 
kavandatud tegevuste elluviimine ja objektide valmisehitamine. (teostatud) 

 
Puka Rahvamaja tegevuskava 

1. Ühendatakse rahvamaja  ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. (teostatud) 
 

 
Aakre Rahvamaja tegevuskava 

1. Saali põrand   uuendatakse ja ehitatakse selliselt, et muudetakse saal multifunktsionaalseks ( 
pallimängudeks ja sportimiseks, kultuuriks)   

2. Teostatakse  sanitaarremont hoonele   
 
Kuigatsi Külamaja tegevuskava 

1. Hoone siseruumid remonditakse (osaliselt teostatud) 
2. Kanalisatsioonisüsteemi hoolduseks leitakse lahendused koostöös kanalisatsioonisüsteemide 

omanikega.  
  
4.2 Raamatukogud 
Hetkeseis 
Puka vallas asub kolm külaraamatukogu  Pukas, Aakres ja Kuigatsis  ning üks Puka Keskkoolis asuv 
kooliraamatukogu. Puka valla kõik raamatukogud on varustatud interneti püsiühendusega. Raamatufonde 
täiendatakse ostmise ja annetuste teel.   Raamatute kalliduse tõttu ei saa piisavalt uut kirjandust osta. 
  
Puka Raamatukogu kolis uutesse ruumidesse 2001.a. sügisel . Ehitustööde vastuvõtu akt on vormistatud 
21.septembril 2001.a. Raamatukogu sai lisaks uutele ruumidele ka suures osas uue sisustuse. Raamatukogu   
asub aleviku keskosas ja on soodsa asukohaga lugejate jaoks. Selles on avatud internetipunkt. Raamatukogu on 
varustatud  kolme arvutiga: kaks lugejate ja üks juhataja tarbeks.  Üritused toimuvad raamatukogus vastavalt 
võimalustele, igal aastal 2-3 suuremat üritust, lisaks veel väiksemaid. Raamatukogu ruumid hinnati 2002.a. 
Valgamaal parimaks. Hoones on keskküte ja vesivarustus ning kanalisatsioon. Raamatukogu võttis aastal 2004 
kasutusele raamatukoguprogrammi, laenutus töötab 100% internetipõhiselt. Katkise katuse kaudu jookseb 
vihmavesi ruumidesse, seinad hallitavad. Välisuks on sademetest tingituna riknenud ning uksetahvlid on  paigast 
ära.  
 
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 on rahuldavas seisundis, kuid vajavad sanitaarremonti ja osaliselt uut mööblit. Ruumides on keskküte, 
vesi ja kanalisatsioon. Raamatukogu ruumidesse on paigaldatud turvasignalisatsioon. 
 
Kuigatsi Raamatukogu paikneb endises Kuigatsi mõisahoonetekompleksis. Hoone kuulub Puka 
Vallavalitsusele. Hoones toimis riikliku internaatkooli töö lõpetamiseni 2001.aastal mõisakompleksi tarbeks 
ehitatud keskküte, vesivarustus ja kanalisatsioon. Pärast kooli tegevuse lõpetamist ja mõisakompleksi erastamist 
oli hoone varustamine vajalike kommunaalteenustega lõpetatud. Praeguseks on hoone vesivarustus lahendatud 
šahtkaevu baasil,   Lahendamist vajab kanalisatsiooni ärajuhtimine.  
 
Raamatukogu ruumid on  remonditud. Raamatukogu on varustatud 3 arvutiga, neist kaks lugejaile. Selles on 
avatud internetipunkt. Raamatukogu tegeleb ühtlasi külaelu arendamisega ja juhataja on Kuigatsi külamaja üks 
loojatest ja eestvedajatest. 
 
Raamatukogude probleemid 

1. Kõikidesse raamatukogudes on puudu üks töötajaarvuti.  Põhjuseks  väga mahukas 
raamatukoguprogramm, selle internetipõhisus ja pidev uuenemine. 

2. Raamatukogud  peavad rohkem tegelema läbi ürituste külaelu elavdamisega ja arendamisega. 
3. Näha vajadused Puka Raamatukogu laiendamise võimalused tulevikus. 
4. Raamatufondi  on vaja võimalusel täiendada. 
5. Vajalik arvutipõhise raamatusüsteemi väljaarendamine. (toimib) 
6. Aakre Raamatukogus puudub kaasaegne mööbel.  
7. Puka raamatukogu vajab sanitaarremonti ja uusi riiuleid. Välisuksel puuduv varikatus. 

 
Eesmärgid 

1. Raamatukogud on  kujunenud külade keskuseks ja pakuvad erinevaid ühistegevuse võimalusi. 
2. Ruumid on remonditud ja on varustatud kaasaegse arvutitehnikaga. 
3. Lugejatele on loodud piisavalt võimalusi arvuti kasutamiseks internetis ning välja on arendatud 

internetipõhine raamatulaenutussüsteem. 
4. Pidevalt on täienenud raamatufond 

 
Tegevused  

1. Raamatukogudest arendatakse välja teabetoad  või infokeskused (olemas avalik internetipunkt 
raamatukogudes) 

2. Raamatukogud planeerivad   rohkem üritusi lugejatega ja sekkuvad senisest enam külaelu arendamisse. 
3. Aakre raamatukogus  teostatakse sanitaarremont ja sisustatakse kaasaegsema sisustusega. 
4. Puka Raamatukogus arvestatakse  ruumide laiendamise vajadusega. 
5. Raamatufondi täiendatakse pidevalt. 
6. Puka raamatukogus teostatakse sanitaarremont ning paigaldatakse välisuksele varikatus.  

  
4.3. Sport 
Hetkeseis 
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. Kuigatsi Eriinternaatkooli tarbeks ehitatud spordisaal on pärast mõisakompleksi 
müüki kasutusest välja langenud.  
 
Spordiväljakutest on kasutusel Puka Keskkooli juures kergejõustiku heiteväljak,  100 m jooksurada, 
kaugushüppeplats ja korvpalli väliväljakud, mida hooldab Puka Keskkool. Aakre Lasteaed-Algkooli juures on 
pallimängude väliväljak, mida hooldab Aakre kool. Puka alevikus paikneb 2006 valminud staadion, 
võrkpalliplats, supluskoht. Talvisel ajal kasutatakse staadionit ka valgustatud suusarajana. 
Aakre Rahvamaja kõrval paikneb küla võrkpalliplats ning laste mänguväljak..   
Suusarajad rajatakse talvel vallamaja lähistele. 
 
Vajadus spordiväljakute järgi on pidevalt suurenenud. 
 
Spordivahenditena on kasutusel peamiselt koolide spordivahendid. Spordiürituste korraldamisega vallas 
tegelevad praegusel hetkel Puka Vallavalitsus ja Puka Spordiklubi. Spordiürituste kalender on küllaltki tihe ja 
mitmekesine. On olemas mitmed traditsiooniliselt toimuvad spordiüritused nagu Võrtsjärve suve- ja talimängud, 
vallapäevade üritused, volbrijooks, Aakre-Puka jooks, vastlapäev jne. Vajadus on luua matkaradasid, 



tervisespordipaikasid, tehnikaspordiradasid jne.  Loodud on talvine tehnikaspordirada Puka alevik - Linnamäe. 
Linnamäel viiakse läbi mootorsaanide rahvusvahelisi võistlusi. 
Valda läbivad Tartu maratoni suusarada ja jalgrattakrossirada 
 
Probleemid 

1. Külades ( Komsi jne.) puuduvad  pallimängude väljakud. 
2. Aakres vajalik rahvamaja saali põranda remont, et oleks võimalik korv- ja võrkpalli mängida. 
3. Aakre kooli väliobjektid vajavad korrastamist, muutmist mitmeotstarbelisemaks ning võimaldada 

külaelanikel neid kasutada. 
4. Puka Keskkooli väliväljakud vajavad korrastamist ja hooldamist. 
5. Koolid vajavad  rohkem ja mitmeotstarbelisemat spordiinventari. 
6. Puuduvad väljaehitatud tervise- ja tehnikaspordirajad. 
7. Aakre Rahvamaja akende korrastamine ja kohandamine sportimiseks. 
8. Puudub Puka alevikus Puka tsehhi piirkonnas laste mänguväljak 
 

Eesmärgid 
1. Puka vallas on kaasaegsed sportimispaigad erinevate spordialadega tegelemiseks. 
2. Rahvaspordi arendamiseks on loodud matkaradasid ja tervisespordikohti. 
3. Talvisel ajal spordi tegemiseks on korrastatud sisespordisaalid. 
4. Aktiivsemaks on muutunud spordiseltside tegevus. 

 
Tegevuskava  

1. Senisest enam peab tulevikus spordielu korraldamisel tooni andma klubiline ja seltsiline tegevus. 
2. Suurematesse küladesse (Komsi, ) vajalik ehitada pallimängude väljakud. 
3. Puka Keskkoolis paikneva jõusaali aktiivne kasutamine  täiskasvanute ja õpilaste poolt  
4. Maakonna koolide sisekergejõustiku paik (jooksurada ja kaugushüppepaik) vajab korrastamist ja uut 

rajakatet. 
5. Uuendatakse Aakre Rahvamaja saali põrand, mis annab võimaluse korvpalli ja võrkpalli mängimiseks 

talvisel ajal ja on kasutatav Aakre Lasteaed-Algkoolis kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks. 
Praegune kooli saal väga pisike ja madala laega. 

6. Aakre  Lasteaed-Algkooli välisspordiväljakule paigaldatakse uus kate ja korrastatakse. Väljak 
muudetakse mitmeotstarbelisemaks ja tehakse paremini kasutatavaks küla inimestele. 

7. Uuendatakse Aakre Lasteaed-Algkooli  spordiväljaku kate. 
8. Uuendatakse koolide spordiinventari, sest praegune on amortiseerunud. Paljude spordialade 

harrastamiseks aga puuduvad vahendid täielikult. 
9. Lähiajal kavandatakse  uute terviseradade rajamist. Väiksemad mänguväljakud rajatakse küladesse ja  

parkidesse. 
10. Korrastatakse Puka alevikus Ebumäe tn 1 tiigi ümbruses olev haljasala  ning rajatakse sellele 

mänguväljak 
 
4.4 Seltsid 
Hetkeseis 
Praegusel hetkel tegutsevad vallas 

1. Puka Aianduse ja Mesinduse Selts 
2. Puka Spordiklubi 
3. Puka Naisselts 
4. Puka Pensionäride Ühendus Elutee 
5. Kuigatsi Külamaja Seltsing 
6. Kodupaiga Külaselts 
7. MTÜ Puka Keskkooli Vilistlaskogu 
8. MTÜ Puka Avatud Noortekeskus 
9. MTÜ Aakre külaselts 
10. MTÜ Pritsumehe Marid 
11. Aakre Külasektsing Nobenäpp 

 
Seltsid ja mittetulundusühingud on aidanud oma tegevusega kaasa vallas toimuvate ürituste mitmekesistamisele 
ja korraldanud ise üritusi. Puka Aianduse ja Mesinduse Selts on vabariigis üks esimesi omalaadseid ja tähistas 
2009. aastal oma 35-ndat tegutsemisaastat. Seltsil on oma maja, kus paikneb ka päevakeskus, samuti 
külmkamber. 
 



Kuigatsi Külamaja Seltsing loodi eesmärgiga edendada oma piirkonna kultuuri- ja seltsielu. Koostatud on 
Kuigatsi piirkonna arengukava. Tegevust jätkab Kodupaiga külaselts. Traditsiooniks on muutumas külapäevade 
korraldamine. 
MTÜ Aakre Külaselts tegutseb aktiivselt Aakres, viiakse läbi külapäevi ning korraldatakse üritusi.  
On koostatud Aakre küla arengukava.  
 
Probleemid 

1. Tervikuna on seltse vähe. 
2. Aktiivsed on üksikud seltsid. 
3. Inimeste algatusvõime tervikuna on madal ja ei olda ka aktiivsed üritustel osalema. 
4. Kõik seltsid ei ole ennast registreerinud äriregistris. 
5. Külaliikumisega ei ole haaratud kõik valla piirkonnad  . 

 
Eesmärgid 

1. Seltside tegevus on aktiivne ja mitmekesine. 
2. Luuakse uusi seltse, mis pakuvad erinevate huvidega inimestele meelepärast tegevust. 
3. Seltsid on heaks partneriks kohalikule omavalitsusele ja teistele organisatsioonidele 
 

Tegevused 
1. Toetatakse aktiivseid inimesi, kes soovivad seltsitegevust algatada ja edasi arendada. 
2. Abistatakse seltside juhtkondasid seltside legaliseerimisel ja ettevõtlusregistris registreerimisel 

nõustamisega. 
3. Seltsilise tegevuse toetamisega elavdatakse külaelu. 
4. Abistatakse aktiivseid külaelanikke külade arengukavade koostamisel ja külaelus oluliste projektide 

elluviimisel. 
 
5. MAJANDUSKESKKOND 
Hetkeseis 
Majanduskeskkonda vallas iseloomustab valla asukoht, infrastruktuuride seisund ja arendatavus, tööjõu 
olemasolu ja kvaliteet ning loodusvarade hulk. Asukohale on võimalik läheneda kahest vaatenurgast. Asukoht 
Eestis ja asukoht maakonnas või piirkonnas. Riigis, kus suur osa majandustegevusest ja rahavoogudest koondub 
linna ja eriti pealinna Tallinnasse, on asukoht pealinnast kaugemal kindlasti ebasoodne. 
 
Samas on piirkonnas valla asukoht soodne, sest vald paikneb mitmete suurte linnade läheduses. Valda läbivad 
mitmed olulised magistraalteed ja raudtee. Kohalike teede võrk on tihe. 
 
Tervikuna on vallas lahendatud elektri- ja sidevarustus, kuid siiski on piirkondi kus ei ole elektri- ja sidevarustus 
piisav või puudub üldse. Internetiühendus on vallas suuremates külades kättesaadav püsiühendusena. Kohalik 
tööjõud on hõivatud peamiselt puidutööstustes, kuid kasutatakse rohkesti naabervaldade tööealisi inimesi, sest ei 
jätku kohapeal kvalifitseeritud tööjõudu. Rohkem vaba tööjõudu on naiste hulgas. 
 
Loodusvarade poolest on Puka vald rikas. Me paikneme Eesti suurima siseveekogu Võrtsjärve ja Eesti tuntuma 
mäesuusakeskuse Kuutsemäe vahel. 
 
On kaunis loodus Otepää kuplite näol ja Väikese-Emajõe kallastel paikneva tasandiku näol. Valla territooriumi 
suurt osa katab mets. Vallas on rohkelt järvesid, muistseid kalmeid ja linnamägesid  ning mitu mõisat. Vallal on 
perspektiivi teeninduse arendamisel. 
Puka valla tööstusettevõtlust ei iseloomusta ettevõtete suur arv, vaid ettevõtete suurus ja tugevus. Suur osa 
ettevõtlusest on orienteerunud puidutöötlemisele ja enamus töökohti on seotud puidutöötlemisega. Vallas on 
mitu Eesti  ettevõtete edetabelites kõrgetel kohtadel olnud ettevõtet. Suurimad tööandjad on AS Valga Gomab 
Mööbel, AS Jumek, AS Kiilung,   AS Valga Gomab Mööbel ja AS Jumek on laiendanud tootmist, Suurimaks 
tööandjaks oli ka AS Setaria,   momendil tootmistegevus aeglustunud. 

 
Probleemid 
1. Puka vallas puudub toitlustamisteenuse pakkuja. 
2. Puudub teabetuba ettevõtluse tugiteenuste osutamiseks. 
3. Tööstus orienteeritud liialt puidutööstusele. 
4. Kvalifitseeritud tööjõu puudus. 
5. Elektrivarustus ei ole kõikides kohtades piisav ja kvaliteetne. 



6. Põllumajanduslik tootmine on vähenenud oluliselt. Raskemini haritavaid (kalded jne.) ja madala 
mullaviljakusega põlde ei harita. 

7. Piimatootmine vähenenud miinimumini ebasoodsa majanduspoliitika tõttu. 
8. Põllumajandusreformi käigus paljud tootmishooned lagunenud ja rüüstatud sedavõrd, et ei ole võimalik 

kasutusele võtta ilma suurte investeeringuteta. 
9. Ostujõud madalam Eesti keskmisest. 
10.  Loomapidajate arv on oluliselt vähenenud. 
11.  Erametsanduses metsa taastootmine ja uuendamine väike ja madala kvaliteediga (puuduvad 

teadmised). 
12.  Saunahoone vajab kaasajastamist ja mitmekülgsemat rakendamist. 

 
Eesmärgid 

1. Puka vallas on loodud ettevõtluse arendamist toetav majanduskeskkond. 
2. Kaubandussfääris pakutakse vallaelanikele enamust vajalikest kaupadest. 
3. Teenindussfääris pakutakse mitmekesiseid vallaelanikke rahuldavaid teenuseid. 
4. Pakutakse toitlustusteenust. 

 
Tegevused 

1. Aktiivselt tegeldakse toitlustusteenuse pakkuja leidmisega. 
2. Aidatakse kaasa olemasolevate ettevõtete arenemisele ja uute ettevõtete tekkimisele. 
3. Arendatakse ettevõtete ja Puka Keskkooli vahelist koostööd ning luues võimalused õpilaste, kui 

potentsiaalse tööjõu ettevalmistamiseks tööle asumisel. 
4. Täiskasvanute koolituse arendamine koostöös ettevõtjatega. 
5. Koostöös keskkonnaspetsialistidega korraldatakse koolitusi erametsade omanikule metsa majandamise 

ja taastootmise kohta. 
6. Nõustatakse ja abistatakse vajadusel info leidmisel alustavaid ettevõtjaid. 
7. Saunahoone remont ja multifunktsionaalne kasutusele võtmine. 

 
5.1 Elamu- ja kommunaalmajandus 
Elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamisega tegeleb Puka Vallavalitsuse majandusosakond. 
 
Eramutes tegelevad hoonete ja kommunikatsioonide korrashoiuga hoonete omanikud. Ühismajades on loodud 
korterite ühistud või teostatakse hoonete remonti ja korrashoidu ühistegevusena. 
Erastamiskohustusega Puka Vallavalitsusele üle antud korterid on 2007 aastaks erastatud.  Aakre asulas toimus 
korterite erastamine põllumajandusreformi käigus reformikomisjoni poolt. 
 
5.1.1 Elamumajandus 
Pukas on enamikes kortermajades korteriühistud, kes tegelevad elamumajanduse küsimustega.    Komsi 
elamurajooni ühismajades toimub majandamine ühistegevusena. Ühistute tegevus on alguses olnud probleemide 
rohke, kuid on järjest tulemuslikumaks muutunud. 
 
5.1.2 Soojamajandus 
Puka vallas toimub hoonete kütmine peamiselt autonoomsete kütmisseadmete abil.   Küttematerjalina 
kasutatakse halupuitu. Aakres ei ole ühismajades suudetud piisavalt koostööd teha ja korterid on leidnud igaüks 
endale eraldi lahendusi. 
Eramajades kasutatakse autonoomseid küttesüsteeme ja küttematerjaliks kasutatakse puitu. 
 
5.1.3 Vesi ja kanalisatsioon 
Tsentraalselt joogivee tootmisega tegeleb peamiselt Puka Vallavalitsuse majandusosakond. Vett toodetakse 
Aakre külas, Komsi külas, Puka alevikus. Tööstuse tänava piirkonda varustab joogiveega AS Valga Gomab 
Mööbel. Vesi on kõikides kohtades halva kvaliteediga ja suure rauasisaldusega. Seadmed ja trassid on 
amortiseerunud ja vananenud. 
Kanalisatsioonitrasse ja puhastusseadmeid hooldab Puka Vallavalitsuse majandusosakond. 
Ühiskanalisatsioonitrass ja puhastusseadmed on kasutusel Puka alevikus Ääre tn piirkonnas ja Tööstuse   tänava 
piirkonnas, Aakre külas ja Komsi külas. 
 
Puhastusseadmed ja kanalisatsioonitrassid vajavad rekonstrueerimist- Komsi külas  ning Puka alevikus Gomab 
puhasti. Suhteliselt paremas korras on Aakre kanalisatsioonitrass. Aakre biopuhasti on valminud 1995.a. Vajalik 
selle hooldamine. 



Keskkonnareostamist puhastusseadmed ei põhjusta. Vanem osa ja eramajade osa Puka alevikust on 
ühisvesivarustuse ja kanalisatsiooniga varustamata. 
 
Uuendamisel on vesivarustuse ja kanalisatsiooni arengukava, mis lahendab tulevikus vesivarustuse küsimusi. 
 
5.1.4 Prügimajandus 
Puka valla kaks endist prügilat Ruuna külas ja Aakre külas on  suletud ning teostatud matmistööd. Prügiveo 
teenust pakub   tarbijatele prügiveofirma, kes on sõlminud kõikide majaomanikega lepingud.    Veel esineb 
juhtumid, kus prügi viiakse otse loodusesse. 
 
5.1.5 Heakord 
Heakorratöödega tegelevad eramute ümber omanikud. Üldkasutatavate hoonete ümber ja väljakutel tegeleb 
hooldustöödega Puka Vallavalitsuse majandusosakond. Vallavalitsuse  allasutuste territooriumitel teostavad 
hooldustöid allasutused. 
Viimastel aastatel on vallavalitsuse majandusosakonna poolt heakorrastatav territoorium pidevalt suurenenud ja 
hooldustööde maht kasvanud. Hooldustööde maht kasvab jätkuvalt. Heakorratöödega tegeleb Pukas kaks 
töötajat. Seadmed on osaliselt vananenud ja vajavad uuendamist. Muruniitmistöid on oluliselt kiirendanud 
murutraktori soetamine. 
 
2000.a. võeti kavasse korrastada kõik valla territooriumil paiknevad kolm linnamäge. Praeguseks on teostatud 
korrastustöid kõigil kolmel linnamäel. Pideva hoolduse alla on planeeritud võtta ujumiskohad viie järve ääres. 
Korrastamist vajavad avalikud pargid. 
 
Probleemid 

1. Kõikides kortermajades ei ole moodustatud korteriühistuid. 
2. Mitmed ühismajad ei suuda teha koostööd, et hoida korras maja ja maja ümbrus. 
3. Halupuiduga köetavates majades puuduvad puukuurid ja puiduvirnad vedelevad ümber maja, tekitades 

ohtu lastele ja takistades hooldustöid. 
4. Mõningates eramajades ei suudeta hoida korras hooneid ja territooriumi. 
5. Joogivee kvaliteet halb ühisveevärgiga piirkondades Komsil, Aakres, Pukas. 
6. Kanalisatsioonitrassid vajuvad paljudes kohtades, mis põhjustab sagedasi ummistusi Komsil, Aakres ja 

Pukas. 
7. Puhastusseade Komsi külas vajab remonti. 
8. Puhastusseade Pukamõisas vajab remonti. 
9. Prügi viiakse  metsadesse ja maanteekraavidesse. 
10. Eramajades puudub suures osas tsentraalse vesivarustuse ja kanalisatsiooni kasutamise võimalus. 
11. Puka aleviku Tööstuse tänava elanike varustamine puhta veega 

 
Eesmärgid 

1. Olemasolevad vesivarustuse – ja kanalisatsioonitrassid on korrastatud ja kaasajastatud. Joogivesi vastab 
kehtestatud normidele. 

2. Ühisvesivarustuse kanalisatsiooniga liitumiseks luuakse võimalused uute ühistrasside loomise näol. 
3. Soojamajanduses võetakse kasutusele järjest uusi ja ökonoomsemaid tehnoloogiaid. 
4. Elamute ja ühiskondlike hoonete ümbrused on heakorrastatud. 
5. Ajaloolised pargid, linnamäed ja teised vaatamisväärsused on korrastatud ning eksponeeritud. 
6. Vallas toimib korraldatud jäätmekäitlussüsteem. 

 
Tegevused 

1. Tegeleda ühismajades veelkordselt selgitustööga   korteriühistute vajalikkusest 
2. Korraldada koolitusi olemasolevate korteriühistute juhtkondadele. 
3. Lõpetada kortermajade territooriumite määratlemine. 
4. Joogivee kvaliteedi parandamiseks rekonstrueerida puurkaevud asulates ja paigaldada 

rauaärastusseadmed. 
5. Puka aleviku Tööstuse tänava elanike varustamiseks puhta joogiveega rajatakse sinna piirkonda 

puurkaev ja veetootmisjaam. 
6. On koostatud vesivarustuse ja kanalisatsiooni arengukava, milles on määratletud olemasolevate vesi- ja 

kanalisatsioonitrasside seisund ja rekonstrueerimise vajadused ning uute trasside ehitamise vajadused. 
Jätkuvalt tegeleda arengukavas kavandatud tegevuste elluviimiseks. 

7. Puhastusseadmetele Komsi külas, Pukamõisas ja Pukas Tööstuse tänavas taotleda KIK ja teistest 
allikatest vahendid rekonstrueerimiseks. 



8. Koostöös konstaabli ja looduskaitseinspektoritega teostada kontrolli prügi selleks mitteettenähtud 
kohtadesse paigutamise vältimiseks.  

9. Algatada projekte ja aktsioone eramajade ja hoovide korrastamiseks. 
10. Soojamajanduses jätkata autonoomsete küttesüsteemide ekspluateerimist, kuid tulevikus soodustada 

ühistutevahelist koostööd soojamajanduse alal. 
11. Leida lahendusi talihoolduse parandamiseks valla teedel. 
12.  Jäätmekäitlusega tegeleb AS Eesti Keskkonnateenused. 
13. Rootorniiduki soetamine vallale. 

 
5.1.6 Kalmistud 
Puka valla territooriumil paikneb üks kalmistu, Puka kalmistu. Kalmistu korrashoiu eest vastutab Puka 
Vallavalitsus. Kalmistul töötab üks töötaja. Kalmistualune ning selle teenindamiseks vajalik maa on 
munitsipaliseeritud., kinnistus. Kalmistul puudub kabelihoone. Kabelihoone ehitamiseks on koostatud esialgne 
eskiislahend ja moodustatud kabeli ehitamiseks raha kogumiseks fond. Kalmistu üldine seisund on rahuldav.  
2005 ehitati uus kuur. 
Puka valla inimesi teenindavad Sangaste, Rõngu, Priipalu ja Otepää kalmistud. 

 
Probleemid 

1. Senini pole leitud lahendusi, kuidas vältida autodega kalmistu haljasalale sõitmist. 
2. Vaatamata prügikasti olemasolule viiakse prügi metsa ja põõsaste alla. 
3. Kalmistule viiv tee vajab kruusa. 
4. Puka kabeli ehituseks vajalik raha puudub 
5. Puudub hauaplatside skeem. 

 
Eesmärgid 

1. On loodud terviklik plaan kalmistu arendamiseks. 
2. Alustatud on kabelihoone ehitamisega 
3. On lahendatud kalmistut teenindavate rajatiste paiknemine ja korrashoid  
4. On sisse viidud digitaalne kalmistuprogramm. 

 
Tegevused 

1. Kalmistule tuleb teostada terviklik planeering, milles määratleda, kuidas toimub liiklus, haljastamine, 
prügi mahapanek jne. (kalmistu infotahvel). 

2. Kalmistu haljasaladele sõitmise vältimiseks   rakendatakse täiendavaid meetmeid. 
3. Prügi ettenähtud kohtadesse ladustamiseks paigutatakse täiendavad infotahvlid. 
4. Jätkatakse raha kogumist   kabeli ehituse alustamiseks. 
5. Lahendatakse   veeküsimus. 
6. Juurutatakse digitaalset kalmistuprogrammi. 

 
5.2 Infrastruktuur  (Teed, transport, side, elekter) 
 
5.2 1 Teed 
Teed jagunevad alaliikidesse lähtuvalt tee omanikust. Riiklikud teed, vallateed, erateed, RMK teed, raudtee. 
Riigiteede hooldamist korraldab Kagu Teedevalitsuse Valga piirkond, kes on sõlminud teede hooldamiseks 
lepingu OÜ Valga Teed. Vallateede hooldamist korraldab Puka Vallavalitsuse majandusosakond. 
Riigimajandamise Keskus hooldab riigimetsas kulgevaid teid. Erateid hooldavad teede omanikud.  Riiklikest 
teedest on olulisemad valda läbivad Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee, valla põhiosa läbiv Viljandi-Rõngu tugitee 
ja valla lõunaosas paiknev Võru-Kuigatsi-Tõrva tugitee. Põhiteel  Jõhvi-Tartu-Valga on käivitatud projekt VIA 
Hanseatica. Projektis on mõeldud välja arendada transiidimarsruut Varssavi ja Peterburi vahel. Riigiteede 
seisund on tervikuna rahuldav. Remont teostati 2006.aastal põhiteel Jõhvi-Tartu-Valga. Asfaltkatte alla viimist 
teostatakse Puka-Pühajärve teelõigul. Teel on kasutus oluliselt intensiivistunud seoses turismipiirkonna Otepää 
külastatavuse suurenemisega. Seoses AS Techne Töökoda ja ehitusmaterjali müügi käivitumisega Komsil on 
eriti aktiivne teel Puka-Pühajärve lõigu Puka-Komsi kasutus. Parandamist vajab talvine lumetõrje ja koostöö 
ettevõtjatega. Ettevõtjatel on olnud takistuseks liiga pikad tähtajad lumetõrjeks riiklike madalama klassiga teedel 
(48 tundi). 
 
Valda läbib Tartu-Valga raudteeliin. Raudteeliinil on Puka vallas üks peatuskoht - Puka alevikus Puka peatus. 
 
Vallas on kokku teid 214 km, kohalikke teid 93 km, sellest kohalikke maanteid 81,9 ja kohalikke tänavaid 11,1 
km. Metsateid on 56, erateid 30 ning muid teid 35 km.   Vallateede seisund ja teedevõrk on hetkel rahuldav.  



Paljudele teelõikudele on tarvilik jätkuvalt  vedada kruusa, et vältida teede seisundi järsku halvenemist. Teede 
remont teostati 2004 ja 2005 aastal, 2008. aastal korrastati palju teid. Remonti vajavad veel  teetruubid ja sillad.  
Parandamist vajab talvine lumetõrje, mis ei suuda rahuldada kõiki vajadusi. Amortiseerunud on teehöövel, mis 
sageli suurema koormusega tööpäevadel laguneb. Teede talvise hoolduse parandamiseks on vallavolikogu 
otsusega määratletud teede hooldamise järjekord ja tähtajad. 
 
5.2.2 Transport 
Transporditeenustena pakutakse Puka vallas  rongide ja  busside kasutamise näol. Puka vallasiseseid 
transpordivajadusi rahuldatakse Puka Vallavalitsuse õpilasliinide bussidega. Puka Vallavalitsuse kasutuses on  
kolm bussi.   
 
5.2.3 Elekter 
Elektrivarustusega tegeleb Puka vallas AS Eesti Energia. Elektrivarustusega on varustatud peaaegu kogu valla 
territoorium. Elekter puudub mitmes talus. Elektrienergia kvaliteet ei rahulda mõnedes piirkondades tarbijaid 
(sagedased katkestused ja pinge kõikumised). Viimastel aastatel on AS Eesti Energia teinud investeeringuid 
elektrivarustuse parandamiseks. 
 
Probleemid 

1. Riiklike teede talihoolduse tähtajad kohati ei rahulda teede kasutajaid. 
2. Vallateedele vajalik kruusavedu, sest kruusakiht on muutunud mõnedel teedel minimaalseks.      
3. Osaliselt Aakre asula ja Komsi küla tänavate teekatte remont. 
4. Vallateede truubid lagunenud 
5. Punga sild vajab remonti. 
6. Puka alevikust otse bussiliin Tartusse puudub. 
7. Sideteenuste kättesaadavus oli väiksemates külades halb. 
8. Mitmes talus puudub elekter. 
9. Elektrienergia kvaliteet kohati halb. 
10. Elektrienergia võimsuse suurendamine taludes raskendatud kõrge hinna tõttu. 

 
 
Eesmärgid 

1. Vald on varustatud elanikke rahuldavate sideteenustega ja –võrguga. 
2. Kõikidele elektritarbijatele on võimaldatud elektrisüsteemidega liitumise võimalus. 
3. Vallas on teede võrk hästi korrastatud ja hästi hooldatud. 
4. Transpordivõimalused on lahendatud lähtuvalt inimeste soovidest ja vajadustest. 

 
Tegevused 

1. Koostöös Kagu Teedevalitsusega ja riiklike teede hooldajatega leida lahendused talihoolduse 
paindlikumaks muutmisel. 

2. Jätkata valla omandisse valla teede tarbeks kruusa kaevandamiseks kruusakarjääride taotlemist. 
3. Taotleda fondide rahalisi vahendeid sildade ja truupide remondiks. 
4. Selgitada võimalusi rongide ja busside sõiduaegade korrigeerimiseks. 
5. Esitada ettepanekud riigile aastaks 2009 elektrifitseerimata talude elektriga varustamise kohta (esitatud 

) 
 
5.3 Turismimajandus 
Hetkeseis 
Turismimajandus ei ole Puka valla piires piisavalt arenenud, kuid potentsiaal loodusobjektide näol on olemas. 
Praegusel hetkel on vallas registreeritud üks turismitalu, asukohaga Meegaste külas ja 2007 aastal valminud 
Greete Motell Soontaga külas, kes pakuvad teenuseid ööbimise ja toitlustamise võimaluse näol. Puka vallas 
paikneb mitmeid endiste asutuste suvilaid ja puhkekohti. 
 
Otepää turismipiirkonna lähedus, järvede rohkus, Kuutsemägi, Väike-Emajõgi ja Võrtsjärv pakuvad piisavalt 
võimlusi puhkamiseks ja meeldivalt aja sisustamiseks. Puka vallas paikneb kolm muistset linnamäge, kolm 
mõisat ja palju muinsuskaitsemälestisi. See kõik annab eelduse turismimajanduse arenemiseks. 

 
Probleemid 

1. Madal ettevõtlikkus elanike hulgas. 
2. Talunikud ei pea turismimajandust perspektiivikaks. 
3. Matkaradasid vähe. 



 
Eesmärgid 

1. Vaatamisväärsused on korrastatud ja eksponeeritud. 
2. Turismitalud ja turismiettevõtted on arenenud ja pakuvad kvaliteetseid teenuseid. 
3. Looduskaunid matkarajad meelitavad turiste. 

 
Tegevused 

1. Teavitada elanikke erinevate koolituse võimalustest ja rahastamise allikatest. 
2. Olemasolevate potentsiaalsete puhkepaikade korrastamine. 
3. Vallale kuuluvate supluskohtade  korrastamine. 
4. Eksponeerida vaatamisväärsusi. 
5. Rajada matka- ja terviseradasid. 

 
6. LOODUSKESKKOND 
Valla idaosas on valitsevad väikekuplid, mis iseloomustavad Otepää kõrgustiku äärealasid. Siin asuvad valla 
kõrgeimad mäed: 
Tsiatrahvimägi 213 m 
Meegaste mägi 207 m 
Jaanimägi 198 m 
 
Valla lääneosa ulatub Väike-Emajõe orundisse, mille laius ulatub kümne kilomeetrini. Seda piirkonda katab 
valdavalt mets. Valla põhjaosa reljeef on vahelduv. Aakrest  Pikasilla poole madaldub maapind pikkamööda 
Võrtsjärve ja Väike-Emajõe suunas. Valla keskosas valitseb rohke põllumaa ning tiheda asustusega lainjas ja 
künklik maastik. 
 
6.1 Maavarad 
Maavaradest leidub Puka vallas turvast, liiva, kruusa. Turvas: Vallas on levinud sügava turbasisaldusega 
madalsood. Suurimaks sooks on Priipalu soo. Valla turbavarud asuvad kolmes soos: Priipalu soo (2144 ha), 
Vennaru soo (408 ha) ja Rebaste soo (148 ha), mille turbavarudeks arvestatakse kokku 5,5 x 106t. Liiv ja kruus: 
Valla kruusa-liiva varud on suured. Helmi-Aakre maardla kuulub riikliku tähtsusega varude hulka. (andmed 
2003. aasta seisuga) 
 
 
 

Tabel  15. Valla kruusa-liiva varud   

        
Maardla Aine Tarbevaru Reservvaru 
Helmi-Aakre Kruus, liiv 1569,7 41532,5 
Vuti Liiv 313,8   
Oona Kruus, liiv 8   
Marga Liiv   573,7 
Härgoja Liiv   229,5 
Puka teeristi Liiv   205,2 
Põhu Kruus, liiv   683,4 
Vaardi Liiv   371,2 
KurejärveI Kruus, liiv   365,4 
KurejärveII Liiv 34,2   
Koosa Kruus, liiv 35 26,4 
Kompuse Liiv   1240,2 
Kokku   1960,7 45227,5 
 
6.2 Maakasutus 
Haritavat maad on vallas 5767 ha, sellest kasutuses 2443 ha ehk 42 %. Põllumaad on raskelt haritavad kuna 
paiknevad suurte kalletega künklikul maastikul. Mullaviljakus on vallas keskmiselt 39 hindepunkti. Metsa 
üldpindala on 10375 ha, millest 5062 ha on riigimets. (andmed 2003. aasta seisuga) 
 
6.3 Loodusvarad  



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. Valla lääneossa ulatub Väike-Emajõgi, mille laius on kümme 
kilomeetrit. Väike-Emajõgi on ühtlasi 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. Vallas kasvavatest puuliikidest on valdavad mänd, kuusk, kask, lepp, haab. Metsapindala 
kokku vallas on 10375 ha, millest 5062 ha on riigimets. 
. (andmed 2003. aasta seisuga) 
6.4 Veekogud ja jõed 
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 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). 
 
6.5 Kaitsealad 
Puka valla idaossa ulatub Otepää Looduspargi lääneosa. Valla territooriumile ulatuvad osaliselt kaks 
majandatavat sihtkaitsevööndit: Arula ja Mädajärve sihtkaitsevöönd. Valla kaitstavateks loodusobjektideks on 
Jaanimäe mänd (PPK 484) Meegaste külas Tsorro talu maadel ja teine, samuti Jaanimäe mänd (PPV 19) Purtsi 
külas. Teised kaitsealad vallas on: 
Puka põlispuude grupp Puka alevikus 3,0 ha Kuigatsi park Kuigatsi külas 2,0 ha Puka park Puka alevikus 
 
6.6 Muinsuskaitse objektid 
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 pärinevad II aastatuhandest. Arhitektuurimälestiste nimekirjas on Puka, 
Aakre ja Kuigatsi mõisad, Puka ja Kuigatsi kõrtsihooned, Puka raudteejaam ja mõisnik Nolckeni jahiloss 
Soontaga külas. Andmebaasi järgi peaks muinsuskaitse objekte olema 80 
 
 
6.7 Munitsipaliseeritav maa 

1. Vastavalt Puka Vallavolikogu otsusele nr 32  10.detsember 2002 on otsustatud taotleda 
munitsipaalomandisse  

1.1 järgmiste hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav maa: 
1.1.1 Puka Lasteaed (kinnistus) 
1.1.2 Puka aleviku saun (kinnistus) 
1.1.3 Puka Vallavalitsuse hoone (kinnistus), selle lähistel asuvad haljasalad (kinnistus) 
1.1.4 Puka rahvamaja koos spordiväljaku ja tehisjärvedega (rahvamaja ja spordiväljak kinnistus, 

tehisjärved kinnistus) 
1.1.5 Puka Keskkool koos pargiga (kinnistus) 
1.1.6 Puka aleviku Ääre tänava puurkaevud (tk 2) (kinnistus) 
1.1.7 Puka tsehhi reoveepuhasti   
1.1.8 Pukamõisa reoveepuhasti (kinnistus) 
1.1.9 Aakre Lasteaed-Algkool (kinnistus) 
1.1.10 Aakre Rahvamaja(kinnistus) 
1.1.11 Aakre katlamaja(kinnistus) 
1.1.12 Aakre puurkaev(kinnistus) 
1.1.13 Aakre biopuhasti(kinnistus) 
1.1.14 Kuigatsi Raamatukogu (kinnistus) 
1.2 järgmiste munitsipaalomandisse jäävate veekogude alune maa: 
1.2.1 Kibena I nr 1 veehoidla (kinnistus) 
1.2.2 Kibena II nr 2 veehoidla (kinnistus) 
1.2.3 Kibena II veehoidla (kinnistus) 
1.2.4 Aakre paistiik (kinnistus, müüdud) 
1.3 maa, mis on vajalik kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja arenguks 
1.3.1 Ääre tänava haljasalad (kinnistus) 
1.3.2 Vallamaja ümbruses olevad haljasalad  (kinnistus) 
 



 
2. Vastavalt Puka Vallavolikogu  25. jaanuar 2007 otsusele nr 3  on taotletud munitsipaalomandisse  
2.1 maareformi  seaduse § 28 lg 1 punkt 1 alusel munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste alune 

ning neid teenindav maa : 
2.1.1 Komsi 1 elamu; (kinnistus ja müüdud) koos kiigeplatsiga (kinnistus) 
2.1.2 Komsi puurkaev (kinnistus) 
2.1.3 Komsi biotiigid; (kinnistus) 
2.1.4 Puka alevikus Kesk tn 13 elamu ja kõrvalhoone. (kinnistus) 
2.2 maareformi seaduse § 28 lg 1 p 3 munitsipaalomandisse jäävate veekogude alune maa: 
2.2.1  Venevere paisjärv; (kinnistus) 
2.2.2 Kuigatsi paisjärv koos vajaliku suuruse teenindava maaga (kinnistus) 
2.3 maareformi seaduse  § 28 lg 2 maa, mis on vajalik  Puka valla ülesannete täitmiseks ja arenguks: 

2.3.1 Kullijärve puhkepiirkonna munitsipaliseerimine 
2.3.2 Vooremägi (avaldus kinnistusametile esitatud) 

 
3. Vastavalt Puka Vallavolikogu  30.10 2008 otsusele nr 17 on taotletud Puka valla munitsipaalomandisse 
Pedaste külas asuvate loomakasvatushoone ning puurkaevu aluse ning neid teenindav maa (kinnistus, müüdud) 
 
4. Vastavalt Puka Vallavolikogu 27.11.2008 otsusele nr 20 on taotletud Puka valla munitsipaalomandisse Aakre 
külas asuv endise mõisaegse Aakre viinavabriku hoone ning selle teenindamiseks vajalik maa (kinnistus, 
müüdud) 
5. Vastavalt Puka Vallavolikogu 26. jaanuari 2010 otsusele nr 1 on taotletud Puka valla 
munitsipaalomandisse Puka alevikus Ebumäe tn 1 asuvat tiiki ning seda ümbritsevat haljasala 
(kinnistus) 
6. Vastavalt Puka Vallavolikogu 07. märts 2013 nr 7 „Maade munitsipaalomandisse 
taotlemine“ on taotletud Puka valla munitsipaalomandisse  maareformi seaduse § 28 lõike 2 
alusel   Puka alevikus Tööstuse tn 15 4141 m2 suurust maa-ala  puurkaevu, veetöötlusjaama 
rajamiseks (kinnistus) 
 
 
 
Probleemid 

1. Puudub kaevamisluba Oona karjäärist vallateedele kruusa vedamiseks ja elanike ehituskruusa vajaduse 
rahuldamiseks. 

2. Ujumis- ja supluskohad vajalik korrastada ja varustada vajaliku inventariga. 
3. Kaitsealuste objektide korrashoid. 
4. Vaatamisväärsustele suunaviitade ja infotahvlite paigaldamine. 
5. Matkaradade ja looduslike puhkekohtade rajamine. 

 
Eesmärgid 

1. Vallas paiknevaid loodusvarasid kasutatakse  valla funktsioonide täitmiseks. 
2. Looduskauneid kohti kasutatakse turisminduse ja puhkemajanduse arendamiseks.  
3. Muinsuskaitse- ja looduskaitseobjektid  on korrastatud ja kaitstud. 
4. Põllumajandusmaad on kasutuses ja haritud, põllumajandustehnoloogia on keskkonnasõbralik. 

 
Tegevused 

1. Kavandada valla omandusse kahe karjäärialuse maa jätmine ja asuda taotlema kaevandamisluba (Oona 
karjääri alune ja selle teenindamiseks vajalik maa on Puka valla munitsipaalomanduses). 

2. Määratleda ujumiskohad, mida hakkab hooldama vallavalitsus. 
3. Ujumiskohad varustada riietumiskabiinidega ja istumiskohaga. 
4. Korrastada valla olulised kaitsealused objektid ja korraldada regulaarne hooldamine. 
5. Varustada vaatamisväärsused suunaviitadega ja infotahvlitega. 
6. Luua matkaradasid jalgrattaga ja jalgsimatkamiseks. Korraldada radade tähistamine ja info edastamine. 
7. Toimub põllumajanduse arendamine kooskõlas Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu eesmärkidega. 

 
 
 
 
 



 
 
 
7. KOHALIK OMAVALITSUS 
  
Puka Vallavalitsus on valla ametiasutus, kes täies mahus kasutab esmatasandil kohaliku omavalitsuse õigusi ja 
täidab kohustusi, mis on seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisega, omades iseseisvat eelarvet, 
riigivapikujutisega ja sümboolikaga Puka Vallavalitsuse pitsatit, oma vappi ja lippu. Puka valla sümboolika on 
kinnitatud heraldikakolleegiumi poolt 27.juuni 1995.a. 
 
Vapi kirjeldus: rohelisel kilbil kuldne otsavaatav sokupea, mida ümbritsevad kolm hõbedast tähtristi 1+2. 
 
Põhjendus: sokupea osutab valla nimele, mis XVII sajandil tuletati mõisaomanike Von Bock´ide järgi. Ühtlasi 
tähistab sokupea vallamaade ulukiterohkust. Tähtristid viitavad valla minevikule, olevikule ja tulevikule, 
märkides ühtlasi sihikindlust ja lootust.  
Puka valla omavalitsusorganiteks on Puka vallavolikogu ja vallavalitsus.  Puka Vallavolikogu koosneb 13 
volikogu liikmest, kes on valitud vallaelanike poolt neljaks aastaks.  Volikogu moodustab oma kompetentsi 
kuuluvate küsimuste lahendamiseks  nii alalised kui ka ajutised komisjonid. Igal volikogu liikmel on õigus 
kuuluda vähemalt ühte komisjoni.  Komisjonide ülesandeks on: 

1) selgitada välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad vallaelu probleemid ja teeb 
ettepanekuid nende lahendamiseks;  

2) töötada välja tegevuskavad;  
3) algatada vallavalitsuse ja volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;  
4) anda arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud valla õigusaktide eelnõude kohta;  
5) jälgida volikogu määruste ja otsuste täitmist;  
6) teha ettepanekuid volikogu istungitel arutusele tulevate küsimuste kohta;  
7)  teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve projekti kohta.  

 
Volikogu ja vallavalitsuse täpsem struktuur ja ülesanded on määratletud valla põhimääruses ja volikogu ning 
vallavalitsuse reglemendis. 
 
Puka alevik on Valga maakonnas suurim asula linnade järel. Elanike  arvu poolest on  Puka vald  maakonnas 
suuremate hulgas.  Puka alevik toimib naabervaldade Puka vallaga piirnevatele küladele tõmbekeskusena, sest 
siin paiknevad  kultuuri- ja spordikeskus (rahvamaja, vabaõhulava, staadion), keskkool, perearsti keskus, apteek, 
lasteaed, kaubandus- ja teenindusasutused (kauplused, juuksur, õmbleja, sidekontor, saun jne). Puka vallas 
paiknevad mitmed suured asutused (AS Jumek, AS Valga Gomab Mööbel Puka tsehh jne) kes pakuvad töökohti 
ka naabervalla elanikele. Puka paikneb mitmete oluliste teede ristumiskohal ning Puka valda läbib raudtee. 
Eelpoolnimetatud asjaolud loovad eelduse Puka kui keskuse arendamiseks ja Puka valla säilimiseks. 
 
 Puka valla eelarve 
Omavalitsuse eelarvepoliitika aluseks on raha otstarbekas, sihipärane ja säästlik kasutamine vallale seatud 
ülesannete täitmisel. Eelarve koosneb ühe eelarveaasta tuludest ja kuludest, mis viiakse tasakaalu. Arvestuse 
eelarve täitmise kohta korraldab valla pearaamatupidaja. Raamatupidamise täpsem korraldus kajastatakse 
raamatupidamist korraldavates seadustega ja määrustega ning raamatupidamise korraldamiseks kehtestatud 
eeskirjadega, otsustega ja käskkirjadega. Eelarve maht sõltub valla ette seatud ülesannetes ja selleks eraldatud 
riiklikest vahenditest ja seadustega määratud omavalitsuse tuludest. Puka valla eelarve põhi tuluallikad on 
üksikisiku tulumaks, maamaks ning riiklikud eraldised. 
 

8. ARENGUKAVA ELLUVIIMINE JA MUUTMINE 
 
Arengukava vaadatakse üldjuhul läbi üks kord aastas, hinnatakse tehtut ja 
viiakse sisse vajalikud muudatused. Arengukava muutmiseks on vajalik 
volikogu häälteenamus 
         LISA  NR 1 

 
 
Prioriteetsete tegevuste nimekiri 



 
 
Arvestades arengukavas ettenähtud tegevusi on määratletud  kõige 
prioriteetsemate tegevustena aastateks 2009-2019 pingerea alljärgnevalt: 

 
1. Puka Keskkooli rekonstrueerimine 
2. Puka Lasteaia laiendamine ja rekonstrueerimine 
3. Aakre Lasteaed-Algkooli rekonstrueerimine 
4. Puka  Kunstikooli  ruumide remont 
5. Ühisveevärgi  ja kanalisatsiooni süsteemide arendamine 
6. Sotsiaalelamispindade loomine isikutele, kes tulevad ise toime 
7. Videovalve süsteemi väljaarendamine 
8. Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (Kooli tänava pirnide vahetamine) 
9. Puka  rahvamaja laenu refinantseerimise   
10. Pukamõisa-Puka Keskkool-Puka raudteejaam kergliiklustee rajamine  

 
 
 
 
 
 

LISA  NR 2 
 

 
 

Puka Valla  tegevuste kava aastateks 2009-2019 
 
 
Valdkond 
 

Tegevus Orienteeruv 
Kogumaksumus 
(eurodes) 

Finantseerimise 
allikas  

Vastutaja 
 

HARIDUS     
1.  Puka Keskkooli 

rekonstrueerimine.  (uue 
korpuse soojustamine, vana 
hoone katuse vahetamine, vee- 
ja kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine, 
elektrisüsteemi 
rekonstrueerimine 
küttesüsteemi 
rekonstrueerimine, 
ventilatsiooni ehitus, sise- ja 
välisviimistluse teostamine 
 

639116,49-
766939,78 

fondid/valla 
eelarve 

Puka 
Keskkool/Vall
avalitsus 

2.  Puka lasteaia 
rekonstrueerimine ja   hoone 
juurdeehituse ehitamine 
 

447381.54-
511293,19 

fondid/valla 
eelarve 

Puka lasteaed/ 
Vallavalitsus 

3. 
 
 

Aakre Lasteaed-Algkooli 
rekonstrueerimine 
(välisfassaadi,  uste ja akende  
vahetamine  algupäraste  
eeskujul, vihmaveesüsteem,  

 95867,47 fondid/valla 
eelarve 

Aakre 
Lasteaed-
Algkool/ 
Vallavalitsus 



jääkeldri  välisfassaad ja 
katus). Peahoone keldri   
remontimine ja keldri 
ruumidesse mõisa 
muuseumitoa loomine 
 

HUVIHARIDUS     
1 Puka Kunstikooli ruumide 

remont ja seadmete soetamine 
51129,32 fondid/eelarve Puka 

Kunstikool/Va
llavalitsus 

TERVISHOID     
1 Perearsti ruumide 

soojapidavuse tõstmine 
31955,82 fondid/valla 

eelarve 
Vallavalitsus 

SOTSIAAL 
HOOLEKANE  

    

1. Sotsiaalmaja remont  127823,30 Fondid/valla 
eelarve 

Vallavalitsus 

2 Sauna rekonstrueerimine 51129,32 fondid/valla 
eelarve 

MTÜ-
d/Vallavalitsus 

NOORSOOTÖÖ     
1 Puka kooli pargi baasil  puhke 

ja spordivõimaluste  välja 
arendamine noorte vabaaja 
sisustamiseks (terviserajad, 
mänguväljakud, „Skate“ park 

31955,82 Fondid/Valla 
eelarve 

Avatud 
noortekeskus/
Vallavalitsus 

TURVALISUS     
1. Parandada Puka aleviku, 

Aakre, Kuigatsi ja Komsi 
külakeskuste tänavavalgustust 

63911,65 fondid/valla 
eelarve 

Vallavalitsus 

2. Tõhustada naabrivalvet 9586,75 fondid/valla 
eelarve 

Korteriühistus 

3 Avalikesse kohtadesse 
videovalve paigaldamine 

19173,49 fondid/valla 
eelarve 

Vallavalitsus 

4. Pukamõisa-Puka Keskkool-
Puka raudteejaam 
kergliiklustee rajamine 

411 260,86   Fondid/valla 
eelarve 

vallavalitsus 

KULTUUR     
     
.  Aakre rahvamaja  toolide ja 

sisustuse uuendamine 
10000 fondid/valla 

eelarve 
Aakre 
rahvamaja/Val
lavalitsus/ 
MTÜ-d 

 Aakre raamatukogu ruumide 
remont 

50000 fondid/valla 
eelarve 

Vallavalitsus/ 
Aakre 
raamatukogu 

SPORT     
1. Tervisespordiradade rajamine 31955,82 fondid/valla 

eelarve 
MTÜ Puka 
Spordiklubi 

TEHNILINE 
INFRASTRUKT
UUR 

    

1.  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arendamine vastavalt ÜVK-le 

1661702,86 Fondid/eelarve Vallavalitsus 

2. Vallateede remont  eelarve Vallavalitsus 
TURISM     
1.  Vooremäe puhkeala 

väljaarendamine 
127823,30 fondid/valla 

eelarve 
Vallavalitsus 

2.  Vooremäe puhkeala tee 
rekonstrueerimine 

63911,65 fondid/valla 
eelarve 

Vallavalitsus 



3.  Väikese Emajõe alamjooksu 
detailplaneeringu 
realiseerimine 

191734,95 fondid/eelarve Vallavalitsus 

4. Infotahvlite ja puhkekohtade 
rajamine 

31955,82 fondid/valla 
eelarve 

Vallavalitsus, 
MTÜ-d 

KOLMAS 
SEKTOR 

    

1. Seltsile tegevuse  toetamine Vastavalt esitatud 
taotlustele 

vallaeelarve MTÜ-d 

     
2.  Küla arengukavade 

koostamine 
3195,58 Fondid MTÜ-d 

HEAKORD     
1. Puka valla heakorrapäevad 3195,58 fondid MTÜ Puka 

Naisselts 
2. Heakorra  hooldustööde 

teostamiseks vajaliku tehnika 
soetamine  (purusti jne) 

6391,16 Fondid/eelarve MTÜ-d/Puka 
Vallavalitsus 

ETTEVÕTLUSE 
TOETAMINE 

    

1. Ettevõtluse toetamiseks infotoa 
loomine( ruumid kontoriks, 
kontoritehnika, paljundamine, 
võimalus osutada 
tugiteenuseid) 

19173,49 Fondid/eelarve Vallavalitsus/
MTÜ-d 

OMAVALITSUS     
1. Puka valla üldplaneeringu 

koostamine 
9586,75 vallaeelarve Vallavalitsus 

2. Puka valla üldplaneeringu 
KSH koostamine 

9586,75 vallaeelarve Vallavalitsus 

     
 
LISA NR 3 
 Valla kohustused 2009-2019 
Laen on võetud  tähtajaga 2009 – 2019. (Laenuleping SEB Pank nr 2008006945). Laenu tagasimakset tasutakse 
igaaastaselt koos intressiga. Laenu on õigus maksta ka varem.   
 
 
        
 
  
 


