
Intervjuu Porkuni Kooli õppejuhi Urve Karbiga 

 

1. Miks sa töötad koolis ja mis on õpetaja ameti juures meeldivat? 
See on töö, mida tahan teha. Iga päev on erinev. 

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? 
Olen olnud kogu tööelu seotud õpetamisega: logopeedina, klassiõpetajana, 
parandusõppe õpetajana. Alustasin põhikoolis õppides suvevaheajal kasvataja 
abina lasteaias. Töökohad on olnud Kilingi-Nõmmel, Talil, Vohnjas, Imastus, 
Tamsalus ja Porkunis. 

3. Millises koolis oled õppinud? 
Olen lõpetanud Kilingi-Nõmme Keskkooli ja Tartu Ülikooli. 

4. Kelleks soovisid noorena saada? 
Kirjanikuks. Arstiks. Arhitektiks. Poemüüjaks. Kosmonaudiks. Raamatupida-
jaks. Soovid muutusid koos minuga. 

5. Kus oled sündinud, kus elanud? 
Olen sündinud Pärnus, kuid lapsepõlve elanud Kilingi-Nõmmel. Üliõpilasena 
elasin Tartus ja nüüd Lääne-Virumaal Kadrina vallas. 

6. Kui suur on pere? Minu pere on viieliikmeline. Mul on kolm poega ja abikaasa. 
7. Kuidas said endale nime? 

Olen sündinud koos kaksikvennaga. Meil on 1,5 aastat vanem õde, kes sai ni-
meks Ulvi. See nimi algas U-tähega. Nõnda otsustati peres, et kaksikud saavad 
ka U- tähega algavad nimed- Urve ja Urmas. 

8. Mida tahaksid muuta elus? 
Tahaksin osata logeleda. 

9. Lemmikud: toit-…, loom-, film-, raamat-, auto-, saade-, värv-, spordiala-, män-
guasi-, õppeaine-, kuu-, aastaaeg- 
Igasugused salatid- mõnus, eriti koos mitmekesi tehtud toidud; praegu koer- 
selle vastutuse on pere võtnud; häid filme on väga palju- eesti omadest „Tõde 
ja õigus“; öökapil olev raamat- praegu „Hea põhjus end halvasti tunda“; töötav 
auto nt Peugeot; OP; punane; kergejõustik; lauamäng; kirjandus; mai; kõik on 
head. 
 

 
10.  Millised on sinu hobid? 
Sõpradega koos aja veetmine; Hea muusika/kunsti/sündmuse kogemine- vajan 
neid hetki, kus saan olla parim mina. Mööbli renoveerimine, kodused remont-
tööd nt savikrohvi seina panemine jms; tantsimine, lugemine. Olen päris hea tu-
gitoolisportlane. Liikuv eluviis on tore. 
11.  Milline on sinu unistus? 

Unistusi ei saa välja öelda, siis nad ei ole unistused. Ümbermaailmareisile läheksin 
küll. 
12. Mis on sinu meelest inimese parimad ja halvimad omadused? 



PARIM Igikestev, kustumatu huvi maailma vastu- imestamine, rõõmustamine, 
kurvastamine, teada tahta saamine. 
HALVIM Ahnus suhetes ja ruumis.  
13.  Millised on parimad saavutused elus? 

Pere, sõbrad, suhted. Kahe- ja mitmepoolselt, mitte üksinda. 
14.  Mida teeksid miljoniga? 

Ei armasta ”olekseid”- mul ei ole miljonit. Kuid jah, aktsiad ja võlapaberid on 
poegadega põnevaks jututeemaks perekonnas küll. Õpiksin investeerimist. 
Tegelen heategevusega püsivalt ka miljonita. 

15.  Mida muudaksid enda juures? 

Tüdinen kiiresti, vajan vaheldust. Olen kannatamatu. Tahaksin olla püsivam, 
kannatlikum. Pean ennast korrale kutsuma, kui taban ennast eelarvamuselt 
või negatiivselt mõttelt. Kõike ei pea ega pea jõudma kogeda. 

16.  Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? 

Aega õppimiseks, tervelt elatud aastaid ja midagi veel! 

17.  Viimane meeldejääv kultuurisündmus? 
”Nad tulid keskööl”- Linnateatri aprillikuine etendus. Avastamine- Rita Ray vi-
nüülplaat ja kontsert. 

18.  Milline on elu suurim õppetund? 
Iga õppetund võib olla suur.  Mäletan ahhaa-hetki esimesest proovist õmblus-
masinaga õmblemisel või pisikesena tunnet, et saan aru, mida raamatust loen. 
Lasteaias käies tõin korduvalt palve peale tuua ”alustass” tassi, mitte taldriku- 
enne kui mõistsin. Ennast ei tasu liiga tõsiselt võtta! 

19.  Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Mulle meeldib 
Eesti- kogu oma spektris. Püsivalt tahan elada siin.  Kuid paar aastat mujal 
elada- tore! Reisimine pikendab kogemuslikku eluiga. Valida on väga raske, 
sest pole ju paljudes riikides käinud. Paneksin kokku Islandi looduse, Kreeka 
kliima, Norra inimesed, Austria muusika ja Itaalia kunsti- saaksin ideaalriigi ela-

miseks      . 
20.  Kas sa maagiasse usud? Usun energiatesse, spirituaalsusesse, mida käega kat-

suda ei saa. Olen varasemate inimeste ajaloolise mälu järjepidevuse hoidja tu-
levaste inimestega.  

21.  Üks soov kooliperele-  
Tänulikkust, hetke tabamist headuse silmadega. Ja miks küsimuse hoidmist 
endas ja teistes. 
 


