SEENIORIDE
11. veebruar 2018

Seenioride vabaajamess aitab leida väärikale eale sobivaid tegevusi ja uusi tuttavaid!
Pühapäeval, 11. veebruaril kell 13 esitleb
legendaarne südamekirurg Dr. Toomas Sulling
Seenioride vabaajamessil oma raamatut?"Südamega südamest".
Raamatusse on kogutud südamekirurgi poole
sajandi töö kogemus südame tervisest.
„Kui saaks ikka doktor
Sullingu juurde!“ Selliste
õhkamiste läbi jõudis
meditsiinidoktori professor Toomas Sullingu nimi
selle raamatu keeletoimetajani, kes 1970. aastate
lõpus, kui Toomas Sulling
juba Tartus suuri tegusid
tegi, oli Võrumaa koolilaps.
Toomas Sullingust räägiti siis peaaegu nagu Jaak Joalast. Ühine on
neil ka see, et mõlema kuulsus ulatus üle kogu Nõukogude Liidu.
Toomas Sulling kirjutas Nõukogude Liidu esimese doktoritöö
koronarograafia teemal. Sullingu ülikoolikaaslane ja kolleeg Jaak
Maaroos ütleb, et kahtlemata on Toomas Sulling Eesti üks
silmapaistvamaid ja tuntumaid arstiteadlasi-kirurge, kes tänu
teadusuuringutele ja suurepärastele ravitulemustele on arvukatel
rahvusvahelistel foorumitel pälvinud suure tunnustuse ning
toonud tähelepanu ja kuulsust kogu Eesti meditsiinile.
Toomas Sulling on üks Eesti koronaarkirurgia loojaid, kes poole
sajandi jooksul opereeris 4000 haiget, tehes neile šunteerimislõikuse ehk pannes ateroskleroosist kahjustatud arterite asemele
uued veresooned. Umbes pooled operatsioonid tegi ta töötaval
südamel ja pooled kunstliku vereringega, kui inimese süda
pannakse seisma. Kumb meetod on parem ja millal, sellest on
raamatus juttu. Samuti sellest, mis pilt arstile avaneb, kui inimene
südamehaigusega tema juurde satub. Ja millised valikud arstidel on
ning mida võiks teada patsient. Toomas Sulling kirjutab ka sellest,
milline oli tema tee arstiteaduskonna kirurgiahuvilisest tudengist
Eesti tippkirurgiks ja milliseid kohati anekdootlikke takistusi tuli
sel teel ületada.
Esitlusel on raamat Apollo
Klubi liikmele 10%
soodsama hinnaga.

OSALEJAD
Tervise Kodu, Irje Karjus (Metsamoor)

Telefon: 53454222; e-post: tervis@tervisekodu.ee
Veebileht: http://tervisekodu.ee
Kl 15.30 Messilaval loeng “Talvevalgus - väekad taimed
talviseks turgutuseks”. Irje Karjus
Anname nõu, kuidas väekate taimedega tervist turgutada!

Pärnu notar Anu Raid büroo

Pikk 12, II korrus, Martensi maja, Pärnu
Telefon: 449 9030; 5309 0681; e-post parnunotar@notar.ee
Messil nõustab teid notar!

Elektrum Eesti OÜ

Telefon: 711 5555; e-post: kliendiinfo@elektrum.ee
Veebileht: https://www.elektrum.ee/ee/
Elektrumi kaubamärk tegutseb kõigil kolmel Baltimaade turul: Eestis, Lätis ja Leedus. Praeguseks on Elektrum kasvanud Eesti turul
suuruselt teiseks elektrimüüjaks. Elektrum Eesti emafirma on
Latvenergo AS – Baltimaade suurim energiatootja ja Euroopa suuruselt teine taastuvenergia tootja. Kogu grupil on rohkem kui 70aastane kogemustepagas elektri tootmisel ning müümisel.
Anname messil nõu elektri osas ja jagame sooduskoode!

Käsitöörühm Volshebnaja petelka
Ansambel Sudaruski

Telefon: 55524947; e-post: tsesnokova@hot.ee
Käsitöörühm tegeleb heegeldamisega rahvastiilis.
Messil on väljas Vene Kultuuriselts Aplaus Plus käsitöörühma
käsitöö, ansambel Sudaruski tutvustab oma tegemisi!

Raeküla Vanakooli Keskus

Telefon: 58453331; e-post: info@raekylavanakool.ee
Aadress: Lembitu 1, Pärnu; www.raekylavanakool.ee
Raeküla Vanakooli Keskus on kogukonnakeskus, kus tegutsevad
inimesed igas vanuses. Saab laulda, tantsida, pilli mängida,
käsitööd teha või olla vabatahtlikuks.
Messil saab lustida ja tutvuda keskuse käsitöövõimaluste,
rütmipillide, lauatelgede ja palju muu põnevaga!

Koondame Pärnu käidavamasse paika eripalgelised väärikale eale sobivad tegevusvõimalused: kultuuri-, vabaaja- ja sporditegevused
ning tervise- ja meelelahutusteenused.
Mess annab hea ülevaate seenioridele mõeldud tegevustest ja teenustest. Messilt leiab liikumisvõimalusi, muusika-, kunsti- ja
käsitööringe, nõuandeid aktiivsuse säilitamiseks ning tervise turgutamiseks. Messi eesmärk on vähendada üksindusse ning nelja seina
vahele jäämist ning soodustada aktiivsust. Tutvuda saab taastus-, heaolu- ning haridusvõimalustega, päeva- ja kogukonnakeskuste
tegemistega. Messilaval rullub lahti värvikas kultuuriprogramm.
Tänan kõiki, kes aitavad messile kaasa ning loodan, et naudite, vaimustute ja nakatute Pärnumaa seenioride tegemistest ja
kogu südamest tulevast kultuuripäevast ning kirevast programmist!
Piret Hallik-Sass

PROGRAMM

12.00 Pärnu Pensionäride Liit. Naiskoor Lauluring. Juhendaja,
saatja Timo Dreimann. “Laula veel”, “Lipu laul”

12.10 Ansambel Sudaruski

12.15 Ansambel Rodnye napevy, MTÜ Vasilisa

12.30 Laulab ja tantsib folklooriselts Mesilane. Juhendaja Aino
Šilling, saatja Timo Dreimann. “Lööme pillil hääled sisse”,
“Kullane noorus”, “Mis sest, et aastad kaovad”

12.40 Eakate Ühing Elulust. Naiskoor Eluring. Juhendaja, saatja
Timo Dreimann. “Väike valss”, “Kodurand”
Tantsurühm “Räämakad” . “Augusti polka”, “Pas des
patneur (Uisutajad)”, “Sünnipäeva valss Monale”

13.00 Toomas Sulling “Südamega südamest”. Legendaarne
südamekirurg Toomas Sulling tutvustab äsjailmunud
raamatut ja jagab autogramme
13.30 Sõjameeste ansambel. Akordionil Helle Kullamaa

13.40 Vana-Pärnu kultuuriselts. Liikumisrühm Ilse, rühma
juhendab ja tantsud loob Aime Alttoa. “Meremehe
armastus”, “Rosamunde”
Pillirühm Karmoškasemud, rühma juhendab Taimi
Laitus. “Ma tahaksin kodus olla”, “Sõduri truudus”,
“Kahesõrme polka”
Ansambel Hõbene, juhendaja Taimi Laitus. “Metsajärv”
(Rootsi rahvaviis), “Metsalilled (Soome rahvaviis)
Pillirühm Karmoškasemud, “Soov”, “Karjala polka”
14.00 Raeküla Vanakooli Keskus. Folkloorirühm Kaasike
Instrumentaalansambel Rotiküla Vanamehed
Meesvokaalansambel Rannavaresed
Tantsuansambel Metsatuka Muusikud

Chaga OÜ

Telefon: 5278837; e-post: info@chagahealth.eu
Veebileht: www.chagahealth.eu
Chaga Health loodustooted. Puhas loodus ja esivanemate tarkus,
mis on põimitud ühte, et hoolida sinu tervisest. Must pässik (rahvasuus ka kasekäsn) ehk chaga on Elemental eliksiiri üks põhikoostisosasid ning on hinnatud rahvameditsiinis just tervist turgutavate

omaduste poolest.

Meie auhinnad ootavad teid ka messi auhinnamängus!

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing

Telefon: 53610919; e-post: info@teraapiakoer.ee
Töötame koos teraapiakoertega tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas ja tegeleme teraapiakoerte kasvatamise ja ettevalmistamisega tööks
Tutvustame oma tegevust messilaval kell 14.45 ja peale seda
vastame küsimustele kuni kell 15.45!

Eesti Gaas

Telefon: 636 2555; e-post: info@gaas.ee. Veebileht: www.gaas.ee
Tutvustame ja pakume soodsaid elektripakette ning anname
nõu gaasiohutuse osas!

Ansambel Rodnye napevy, MTÜ Vasilisa

Telefon: 58142510; e-post: leilitrusina@mail.ru
Võtame messile kaasa oma uhked kostüümid ja tutvustame
oma tegemisi!

Eesti Energia

Telefon: 7771545; e-post: teenindus@energia.ee;
Veebileht: www.energia.ee
Eesti Energia on Eesti riigile kuuluv energiaettevõte, mis müüb
elektrit ja maagaasi kodu- ja ärikliendile. Pakume usaldusväärset ja
professionaalset energiaalast nõustamist ja abi kodustes energiaküsimustes. Eesti Energia on ainus Eesti energiamüüja, kes ka ise
toodab energiat. Toodame energiat põlevkivist, tuulest, veest, biomassist, aga ka olmeprügist, mida põletame energiaks prügilatesse
ladestamise asemel. Eesti Energia on riigi suurim tööandja ja
mitmendat aastat valitud Eesti atraktiivseimaks tööandjaks.
Tutvustame oma elektri- ja gaasiteenust ning võimalust tellida elektrik kontrollima koduste elektriseadeldiste ohutust!

14.30 Pärnu Pensionäride Liit. Ansambel Maarjahein “Sa
otsid”, autor Virve Köster ja rahvalik laul “Suured koerad,
väiksed koerad”
Ansambel Kadri. “Üks täht, üks laul” (H. Jõgioja), “Mu väike
maailm” (G. Heinz)
Solist Maidu Maamees. Juhendaja Krista Jalango

14.45 Teraapiakoerte töö tutvustamine. Anneli Matsi, Eesti
Abi- ja Teraapiakoerte Ühing. Peale tutvustust on võimalik
esitada küsimusi (kuni kl 15.45)!
15.05 Endla Disain taaskasutusmoe kollektsioon

15.15 MyFitness loeng ja näidistreening “Eakad ja spordiklubi”
Mida kasulikku leiab eakas spordisaalist?
Kas kunagi on liiga hilja alustada?
Häid nippe ja harjutusi, et ennast hästi tunda.
MyFitness Pärnu sooduspakkumisest eakatele

15.30 Loeng “Talvevalgus - väekad taimed talviseks turgutuseks”. Irje Karjus
Talveaja väekad ja tugevad taimed
Rahustavad stressimaandajad ja hea une taimed
Talveaja külmarohud ja kodune taimekiirabi
Immuunsüsteemi tugevdajad taimemaailmast
Milline taimerohi mulle sobib?
Taastusravikeskus Viikingi väljapanek messil:
13-13.30 – Lemmi Vaher, harjutused toolil palliga.
14.30-15 – Lemmi Vaher, harjutused salliga (võta kaasa rätik
või sall)
Messi ajal mõõdab vererõhku Aime Volmer

Pärnu Haigla Taastusravi - ja heaolukeskus

Telefon: +372 4494 800; e-post: heaolukeskus@ph.ee
Facebook: https://www.facebook.com/heaolukeskus/
Kodulehekülg: www.ph.ee
Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskuse teenused sobivad igas
vanuses inimestele. Heaolukeskuses on võimalik nautida lõõgastavaid massaaži- ja vanniteenuseid ning osaleda mitmekülgsetes
saali- ja basseinitreeningutes. Lisaks pakume tervist parendavaid
teenuseid nagu soola-, külma- ning parafiinravi.
Messil mõõdame inimeste kehamassiindeksit, rasva - ja lihasmassi spetsiaalse kaaluga ja viime läbi keskendumisvõime
mängu. Tutvustame meie Taastusravi- ja heaolukeskuse teenuseid.

Folklooriselts Mesilane

Telefon: 5140048; e-post: ainoke2@gmail.com
Aadress: Pärnu Aianduse ja mesinduse Selts, Allika 2a, Pärnu
Tule ja saa tuttavaks meie toreda seltskonna tegemistega!

Eesti Haigekassa

Telefon: 669 6630; e-post: info@haigekassa.ee
Veebileht: www.haigekassa.ee
Töötame Eesti Haigekassas selle nimel, et kindlustatud inimestel
oleks tagatud õigeaegne ligipääs arstiabile, ravimitele ja meditsiiniseadmetele, hambaravi- ja proteesihüvitistele, samuti ajutistele
töövõimetushüvitistele. Julgustame kõiki inimesi meie poole pöörduma, kui tekivad küsimused eelpool nimetatud teemade kohta.

Sotsiaalkindlustusamet

Infotelefon: 612 1360; e-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Aadress: Endla 8, Tallinn
Sotsiaalkindlustusametil on hea meel osaleda Seenioride vabaajamessil. Meie hüvitiste osakonna pensionitalituse 5 töötajat aitavad
eakatele selgitada olulisemaid pensioniga seonduvaid teemasid
(pensionide iga-aastane indekseerimine, üksielava pensionäri
toetus, tulumaksuvabastuse muudatused pensionilt jne).
Kui Sul on küsimusi oma praeguse või tulevase pensioni kohta, tule julgelt meiega vestlema!

Viasat

Tel: 6989000; veeb: viasat.ee. Meie pakkumise leiad tagaküljelt!

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva:
tulumaksureformist ja pensionitest
Selle aasta alguses jõustus tulumaksureform, millega tõusis
oluliselt maksuvaba osa keskmise ja väiksema palga saajatele.
See annab suurema sissetuleku rohkem kui poolele miljonile Eesti
inimesele, kellele jääb kätte kokku üle 160 miljoni euro. Vaatamata
hoolsale töötegemisele ei ole sageli täiskoha eest saadava palgaga
lihtne toime tulla. Väikese ja keskmise palga puhul maksuvaba
määra tõstmine jätab rohkem raha kätte just neile, kellele iga euro
on võrreldes palga suurusega suhteliselt suurema kaaluga, uus
süsteem teeb meie ühiskonna solidaarsemaks.
On aga selge, et erinevad muudatused maksusüsteemis ja
pensionite arvutamisel tekitavad eakates ka palju küsimusi ja
muret. Riigi ja omavalitsuste kohustus on teha endast olenev, et
tagada väärikas eas inimestele toimetulekuvõimalused ja kogu
selgitav ning vajalik info. Julgustan ka kõiki pöörduma
Sotsiaalkindlustusameti poole täiendava info saamiseks, et kõik
sujuvalt laabuks.

Maksuvaba on nüüdsest 500 eurot

OSALEJAD
MyFitness Pärnu

Telefon: 4423000; e-post: parnu@myfitness.ee
Aadress: Aida 5, Pärnu
Veebileht: www.myfitness.ee/club/myfitness-parnu/
Meil on kaasas eriti soodne messipakkumine tervise
turgutamiseks spordiklubis!

Eakate Ühingu Elulust
Naiskoor Eluring
Tantsurühm Räämakad
Käsitööring Sõrmkübar

Telefon: 5667 9796; e-post: elulust5@hot.ee
Aadress: Metsa 10, Pärnu
Messil tutvustavad oma tegemisi naiskoor Eluring, tantsurühm Räämakad. Käsitööring "Sõrmkübar" on väljas oma
käsitöö näitusmüügiga!

Taastusravikeskus Viiking

Telefon: 449 0510; e-post: info@viiking.ee
Aadress: Sadama 15, Pärnu; www.viiking.ee
Võtke rätik või sall kaasa ja tulge harjutusi tegema!
Messil viib Lemmi Vaher läbi kaks võimlemispooltundi:
kell 13-30 harjutused palliga toolil ja
kell 14.30-15 harjutused rätiku või salliga
Aime Volmeri abil saate messil mõõta vererõhku!

Sõjameeste ansambel

Telefon: 505 8583; e-post: helle.kullamaa@gmail.com
Aadress: Metsa 10, Pärnu
Eesti Sõjameeste Ühenduse meeskoor loodi 22 aastat tagasi Eesti
Sõjameeste Ühingu juurde sooviga hakata laulma kunagi keelatud
Eesti sõjaväes lauldud sõdurilaule. Esinetud on Pärnu linna ja
vabariiklikel üritustel, ausammaste avamisel ning sõjameeste
kokkutulekutel. Koor kuulub Eesti Meestelaulu Seltsi ridadesse ja
ootab uusi liikmeid!

Pärnu Pensionäride Liit

Aadress: Metsa 10
Telefon 4425751; E-post: parnupl@gmail.com
Meie ringid tegutsevad Metsa tänava keskuse ruumides, kus toimuvad ka klubiõhtud, korraldatakse linnarahvale kontserte, käsitöönäitusi, õppusi, ekskursioone ning tähistatakse tähtpäevi.

Ansambel Maarjahein
Ansambel Kadri

Telefon: 5398 3860; e-post: kristajalango@hot.ee

Naiskoor Lauluring

E-post: timodreimann@gmail.com

Esineme messilaval ja tutvustame oma tegemisi!

Vana-Pärnu Kultuurikeskus

Telefon: 5543023; e-post: silvi.kanosina@gmail.com
Aadress: Jannseni 39
Liikumisrühm Ilse, juhendaja Aime Alttoa

Pillirühm KARMOŠKASEMUD, juhendaja Taimi Laitus
Ansambel HÕBENE, juhendaja Taimi Laitus

Tule otsi meid messil üles! Tutvustame oma ringide tegevust!

Kõigile kehtib sellest aastast ühesugune maksustamise süsteem.
Sageli on segadust tekitanud see, et seni oli pensionäridele tavalistest töötajatest soodsam süsteem (eelmisel aastal oli pensionäridel
maksuvaba 416 eurot= 180+236), nüüd aga maksusüsteem
ühtlustus ja alates 2018. aastast on maksuvaba kuni 500 eurot, mis
kehtib ühtmoodi nii tavalisele töötajale kui ka pensionärile. Eestis
on kehtinud põhimõte hoida keskmine pension tulumaksuvaba.
Pensionid on Eestis olnud maksustatud alates 2002. aastast
ning umbes pooled pensionäridest on oma sissetulekutelt ka
tulumaksu maksnud. Kui töötava pensionäri keskmine kuu
sissetulek (pension + palk) on kuni 1200 eurot, on tulumaksuvabastus 500 eurole garanteeritud.
Kuhu peaks töötav pensionär 500 euro kohta tulumaksuvabastuse avalduse tegema? Kui pensionär ei ole 2017. aastal
töötanud, ei pea ta pensionist maksuvaba tulu arvestamiseks
avaldust esitama. Sotsiaalkindlustusamet arvestas sellest aastast
nende pensionidele automaatselt maksuvaba tuluga. Kui pensionär
ei soovi, et sotsiaalkindlustusamet tema pensionist maksuvaba tulu
arvestaks, siis sellest tuleks sotsiaalkindlustusametile teada anda,
kas telefoni, e-posti, posti teel või klienditeeninduses.
Töötav pensionär saab ise otsustada, kas esitab maksuvaba tulu
avalduse sotsiaalkindlustusametile, tööandjale või mõlemale
(sotsiaalkindlustusametile ja tööandjale, kui nii pension kui ka
palgatulu on kuus alla 500 euro). Kui inimene rakendab
maksuvabastust 500 eurole kuus üksnes tööandja poolt, siis kuulub
pension esimesest eurost tulumaksustamisele. Avalduse esitamisel
peab töötav pensionär silmas pidama, et kokku saab tal igakuine
maksuvabastus olla ikka seaduses ettenähtud suuruses (kokku
maksimaalselt 500 eurot kuus).

Pensionid kasvavad jätkuvalt

Alates selle aasta jaanuarist maksame ühele vanemale iga lapse
kohta, kes on sündinud enne 2013. aasta 1. jaanuari ning keda ta on
kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, ühe pensioni aastahinde

Oluline teada!
Kui teil tekib küsimusi tulumaksuvaba miinimumi arvestuse

kohta, palun kirjutage oma küsimus e-postiaadressil:
tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee. Kindlasti lisage oma
telefon ja/või e-posti aadress ning sünniaeg, et teiega oleks
võimalik ühendust võtta. Samuti võib helistada tulumaksu
infonumbril 661 0551 E- N 09.00- 17.00, R 09.00- 15.30.
Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavad hüvitised, mis ei kuulu
tulumaksuga maksustamisele ning muu info on leitav:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pensiontoetused/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018
(praegu 5,767 eurot) suurust igakuist pensionilisa. Seega varasemaga kokku saab üks vanematest iga lapse kohta 3 pensioniaasta
suurust pensionilisa. Selle muudatuse maksumus on kokku 30
miljonit eurot. Laste eest, kes on sündinud hiljem, teeb riik sissemakseid II pensionisambasse või selle puudumisel maksab
pensionilisa.
Alates eelmisest aastast makstakse vanaduspensionärile, kes
elab Eestis rahvastikuregistri andmetel üksi, täiendavalt toetust
115 eurot kord aastas. Kui eelmisel aastal maksti seda siis, kui pension oli alla 470 euro, siis sel aastal neile, kelle pension on alla 490
euro. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid toetus makstakse
rahvastikuregistri andmete põhiselt, seega on oluline, et kontrolliksite need andmed üle nii, et 31. märtsiks oleksid rahvastikuregistri
andmetes kõik vajalikud muudatused tehtud. Kellel on täiendavaid
küsimusi, siis helistage infotelefonil 661 0551 ning toetuse saamise
tingimuste täpsustamiseks võib ka kirjutada Sotsiaalkindlustusametisse yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Mullu 5. oktoobril maksti üksi elava pensionäri toetust 83 749
inimesele summas 9,6 miljonit eurot.

Mis on olulisemad muudatused?

· Eelmisel aastal tõusis hambaravihüvitis pensionäridele ja
taaskehtestati tööealiste hambaravihüvitis;
· oktoobris maksti esmakordselt üksi elava pensionäri toetust;
· sel aastal tõuseb suurema ravimivajadusega inimestele
ravimihüvitis;
· selle aasta jaanuarist makstakse iga lapse kasvatamise eest ühele
vanemale senisele kahele staažiaastale lisaks ühe staažiaasta
suurust (5,767 eurot) pensionilisa igas kuus;
· eelmise aasta algusest hakati maksma elatisabi neile lastele, kelle
vanemalt ei ole olnud võimalik elatist kätte saada;
· eelmise aasta juulist saavad kolmelapselised pered 300eurost
lasterikka pere toetust;
· sel aastal tõusid 1. ja 2. lapse toetus 55 eurole;
· täiendav raha suunatakse tervishoidu, et lühendada ravijärjekordi;
· toimetulekutoetuse määr tõusis sellest aastast 130 eurolt 140-le
ja laste toetuse määr 168-le;
· töötamise motiveerimiseks muutsime toimetulekutoetuse
süsteemi nii, et tööle asumise esimestel kuudel toetus ei kao, kuid
samas tööst keeldumisel on õigus toetust vähendada;
· sellest aastast annab riik kohalikele omavalitsustele raha
matusetoetuse maksmiseks;
· aprillil tõuseb pension eeldatavalt 6,3%.
· 2018. aastast tõstis riik represseeritute toetust seniselt 192
eurolt 230 eurole.

Pärnu notar Anu Raid notariametist:
Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik. Notar
ei ole riigiametnik ega ettevõtja. Ta on vaba elukutse esindaja, kes
peab notariametit oma nimel ja vastutusel. Notar nimetatakse
ametisse eluaegselt. Notari tööpiirkonnaks on maakond.

Notariameti põhimõtted

liikmesuse võõrandamise; äriühinguid puudutavad lepingud ja
avaldused; abieluvaralepingu või abikaasade ühisvara jagamise
lepingud; testamendid; volikirjad. Notarid tegelevad ka abielude
sõlmimise ja lahutamise kinnitamisega, lahendavad pärimisasju ja
apostillivad avalikke dokumente. Info selle kohta, millised ametiteenuseid üks või teine notar pakub, on kättesaadav Notarite Koja
kodulehelt.

Sõltumatus: Notar allub ametitoimingute tegemisel ainult
seadustele ja teistele õigusaktidele. Oma ametitoimingutega seotud
otsused võtab notar vastu iseseisvalt. Kellelgi ei ole õigust anda
notarile ametitoimingu tegemisel kohustuslikke juhendeid.
Erapooletus: Notar on erapooletu nii ametitoimingu vahetute osaliste kui ka isikute suhtes, kelle õigusi ja huvisid toiming puudutab.
Notar tagab, et toimingu tegemisel ei ole kahjustatud kogenematu
ja asjatundmatu osaleja huvid. Notar annab inimestele erapooletut
õiguslikku nõu. Erinevalt teistest nõustajatest kaitseb notar
võrdselt mõlema poole huve ja jälgib, et tehing oleks tasakaalus.
Notar peab erapooletuna silmas ka neid isikuid, kes pole otseselt
notaritoimingu osalised, kuid kelle huve võidakse sellega riivata.
Usaldatavus: Notar on usaldatav kõigi isikute suhtes, kelle õigusi ja
huve tema ametitoimingud puudutavad.
Saladuse hoidmine: Oma ametitegevusega teatavaks saanud info
ja tehtavate toimingute sisu kohustub notar hoidma saladuses.
Saladuse hoidmise nõue laieneb ka notaribüroo töötajatele. Infot
notariaaltoimingu kohta annab notar ainult selles osalenud
isikutele või nende esindajatele, samuti kohtule menetluses olevate
tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjades ning kohtu määruse alusel
uurimisorganitele.
Isiklik vastutus: Notar vastutab oma ametikohustuste süülise
rikkumisega tekitatud kahju eest isiklikult. Kõigil notaritel on
kohustuslik ametikindlustus.

Nõustamiskohustus: Notar selgitab välja tehingu tegemiseks
olulised asjaolud. Kui eesmärgid on välja selgitatud, nõustab notar
tehingu osalisi tehingu tegemise erinevate võimaluste kohta ning
selgitab, millised on ühe või teise lahenduse eelised või puudused,
milline lahenduskäik on antud juhtumil kõige õigem, kindlam ja
otstarbekam. Seejuures hoolitseb notar selle eest, et eksimused
oleks välistatud, kahtlused hajutatud, ning et tehinguga ei
kahjustataks kogenematu ja asjatundmatu osaleja huve. Notar
sõnastab tehingu osaliste tahteavaldusi ja oma selgitusi sisaldava
notariaalakti, tagades et need oleks selged ja üheselt arusaadavad.
Hoiatamisfunktsioon: Notar aitab selgitamisega ära hoida
järelemõtlematuid samme olulistes õigusküsimustes kohustuste
võtmisel või õiguste loovutamisel, samuti väheste õigusteadmistega isikute õiguste ja hüvede kahjustamist.
Uurimisfunktsioon: Tõestatava tehingu kehtivuse tagamiseks
järgib notar toimingu tegemise nõudeid. Notari esmasteks ülesanneteks on isikusamasuse, teo- ja otsusevõime, perekonnaseisu
ning esindusõiguse tuvastamine.
Esindusfunktsioon: Notar võib tehinguosalisi esindada avalikes
registrites, edastades registritele lõpuleviidud ametitoimingutega
seotud dokumente.

Notari ametitegevus jaguneb ametitoiminguteks ja ametiteenusteks. Ametitoiminguid, nagu näiteks kinnisvaratehingute tõestamine, on notar kohustatud kliendi soovil tegema. Ametiteenuste
pakkumine on vabatahtlik, põhilised tehingud, mis kuuluvad
notariaalsele tõestamisele, on kinnistu, ehitise või korteri omandamise või võõrandamise lepingud; hüpoteegi seadmise lepingud;
muud piiratud asjaõiguste seadmise lepingud (nt hoonestusõigus,
reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus); hooneühistu

Notari tasu on kehtestatud seadusega. Notaril on õigus ametitoimingute tegemise eest võtta tasu ainult notari tasu seaduses
sätestatud ulatuses ja korras. Notaril on keelatud sõlmida kokkuleppeid seaduses sätestatud tasumäärade muutmiseks. Tehingute
tõestamisel on notari tasu arvutamise aluseks selle tehingu objektiks oleva asja või õiguse väärtus. Ametiteenuste osutamisel on
notari tasu kokkuleppeline, kokkulepe tasu osas sõlmitakse enne
teenuse osutamist.

Notari ametitoimingud ja teenused

Notari ülesanded tehingute tõestamisel

Notari tasu

OSALEJAD
Arco Vara

Telefon: +372 447 1430, e-post: parnu@arcovara.ee
Veebileht: http://www.arcovara.ee/et/
Meie müüme ja hindame Sinu kinnisvara iga päev, suurima rõõmu
ja pühendumisega! Tule ja ajame juttu kinnisvarateemadel! Meie
sõbralikud Arco Vara maaklerid leiavad vastused Teie küsimustele,
anname nõu uue kodu otsijale või aitame kinnisvara müügil.
Messil anname nõu kinnisvara teemadel!

Annela Raud Selge kunstistuudio

Telefon: 552 4034, e-post: annela.stuudio@mail.ee
FB: ARS kunstistuudio ja Paikuse huvikooli maalistuudio
Annela Raud Selge Kunstistuudio on tegutsenud 17 aastat, maalistuudiona 11 aastat, liikmeid on 33. Kui algusaastail tegelesime
põhiliselt klaasi- ja siidimaaliga, vitraaži, keraamikamaaliga jms,
siis praegu oleme pühendanud end maalimisele. Kuigi maalijate
hulgas on õppinud kunstnikke ja kunstiõpetajaid, on maalistuudio
mõeldud täiskasvanutele olenemata sellest, kas nad on varem maalimisega kokku puutunud või mitte. Katsetame erinevaid tehnikaid
ja teemasid, osaleme ja korraldame näitusi Pärnus linnas jm Eestis.
Maalistuudio tegutseb Paikuse Huvikooli ruumides.
Messile tuleme kohapeale maalima!

BENU Papiniidu Apteek

Telefon: 4455915; e-post: benu.5112@benu.ee
Veebileht: www.benu.ee
Pöörame tähelepanu südame- ja veresoonkonna- , mälu-, une- ja probleemidele ja nende leevendamiseks mõeldud toidulisanditele.
BENU Apteegis saab messi raames 11.00-17.00 määrata juuste ja peanaha seisundit, kehakoostist ja lasta teha individuaalne kosmeetikaraport. Iga teenuste hind on 1 EUR

Väärikate Ülikool

Aadress: Ringi 35, Pärnu
Telefon: 5016715; e-post: mari.suurvali@ut.ee
Pärnumaa õpib! Õppida ei ole kunagi liiga hilja! Just nii loome
endale paremaid võimalusi uuteks ettevõtmisteks, tegemisteks ja
liikumisteks eluteel. Meie õpikeskkonnas tekib sünergia, mis
nakatab positiivsusega ja on abiks ka koduste murede lahendamisel

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit

E-post: pension@online.ee
Telefon:6770666; e-post: pension@online.ee
Veebileht: www.eakad.ee
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit on Eesti pensionäride esindusorganisatsioon, kuhu kuulub 27000 liiget, 38 kohaliku organisatsiooniga kõigis maakondades.

Jagame messil infot Pensionäride Liidu tegevusest

Tegusad vanaemad Tahku Tarest

Telefon: 5237958
Tegusad vanaemad kutsuvad messile imetlema käsitööd ning
sirvima vanu albumeid!

Irja Salvid

Telefon: 5283210
E-post: irja.suvisild@gmail.com
Eestimaistest ravimtaimedest valmistatud tervendavad salvid.
Salvid on mõeldud erinevate terviseprobleemide leevendamiseks:
liigesprobleemide, külmetushaiguste, nahaprobleemide, haavade,
veresoonkonnaprobleemide jm. Salvid on naturaalsed loodustooted ja valmistatud käsitööna.
Täida messi külastajakaart ja võida väärtuslikud salvid!

Sentab Estonia OÜ

Telefon: 504 0460; e-post: Mall.Maasik@sentab.com
Veebileht: www.sentab.com
Sentab on üle televiisori töötav meelelahutus- ja suhtlemise keskkond, kus seeniorid saavad liituda erinevate põnevate teematubadega – virtuaalne võimla, mälutreening, muusika jmt. Keskkonda
saab üles laadida nii enda pilte ja videosid kui ka vaadata teiste
poolt postitatud materjali. See on mõnus võimalus suhtlemiseks ka
oma nooremate lähedastega, sest platvormi saab kasutada nii
arvutis kui ka nutiseadmetel.

Endla Disain

Telefon: 5167214, e-post: murd.endla@gmail.com
Aadress: Uus 5, Pärnu; www.etsy.com/shop/Endladesign
FB: Endla Murd Laulustuudio
Endla Disaini uksest võib sisse astuda igaüks, kes tahab olla ainulaadne ja isikupärane. Siit saab soetada endale nii riideid kui ka
aksessuaare igaks elujuhtumiks, samuti laenutada. Võib tulla ise
oma igavaks muutunud garderoobi huvitavamaks muutma ja uusi
ehteid valmistama. Kui riided ja ehted lubavad lavale astuda, siis ka
lauluhääle saab kauniks muuta Endla Murd Laulustuudio ridades!
Tule vaata messilaval meie kollektsiooni ja tutvu
taaskasutusdisainiga!

Pindi Kinnisvara OÜ

Telefon: 447 1075, (+372) 521 4985; e-post: parnu@pindi.ee
Veebileht: www.pindi.ee
Pindi Kinnisvara on Eesti üks vanimaid kinnisvaraettevõtteid.
Rohkem kui 20 tegusa aasta jooksul oleme kasvanud Eesti suurimaks kinnisvarabürooks. Praegu on meie kontorid 18 Eesti linnas
ning pakume vahendus-, hindamis- ja haldusteenust. Kasv on
olnud kiire ja aastatega on palju muutunud, aga üks on jäänud samaks - oleme alati seal, kus on meie kliendid, inimesed, keda saame
aidata, sest meil on pikaajalised kogemused ja teadmised. Suurima
kinnisvarabüroona saame pakkuda Sulle mitmeid eeliseid - kõige
suurem valik kinnisvaraobjekte; põhjalik turuanalüüs ja operatiivsem info; leiame kiiresti tehingu vastaspoole; aitame asjaajamisel.

Võta lapselapsed kaasa ja tule elamusi saama!
“Klaveriloomad. Elu muusikas” kontserdid
10 kaunis Eesti paigas aprillis:
www.klaveriloomad.ee

Ingridi Lill Kaubamajakas

Maitsev ja tervislik!

Estonia Medical Spa & Hotel

Telefon: +372 4476 905; e-post: sales@spaestonia.ee
Veebileht: www.spaestonia.ee/medical
ESTONIA Medical Spa & Hotel on tuntud headuses ravispaa ja hotell. Siin tagame Sulle mõnusa puhkuse ja vajaliku tervisekosutuse.
Iga päev ootavad Sind ravi- ja spaaprotseduurid, basseinid, saunad
ja iluhoolitsuste kabinetid.
Jagame TERMIDE külastamiseks -30% sooduskuponge!

Ainult messipäeval (11.02.2018)!
Sooduskoodiga sooduspilet Piletilevist vaid 5 EUR!
Sooduskood “erilised loomad klaveris”

Täname

“UUS ALGUS”
MyFitness Pärnu spordiklubis
KOGU KUU VAID 19 EUR!
11. – 28. veebruaril ERIPAKKUMINE 60 + vanusele!
· Klubiga liitumine TASUTA (tavahind 30 eurot)
· MyFitness Pärnu Päevapakett VAID 19 EUR kuus (tavahind
30 EUR kuus). Päevapakett võimaldab treeninguid tööpäevadel (sissepääs klubisse/broneerimine treeningutesse algusega
kuni kl 15), nädalavahetustel ja riiklikel pühadel klubi
lahtiolekuaegadel.
Jõusaal, rühmatreeningud - kõik ühes paketis!
· Esimene proovitreening kogu veebruari kuu jooksul
TASUTA.
Veebruaris leiad MyFitness Pärnu tunniplaanist erimärgistusega “UUS ALGUS” treeningud, mis sobivad igas vanuses
treenijatele. Kartma ei pea midagi, sest treener pöörab uutele
alustajatel erilist tähelepanu! Lisaks on sel perioodil jõusaalis
tihedamalt valvetreener, kes on suureks abiks jõusaali
masinatega tutvumisel!
Klubiga liitumiseks või tasuta proovitreeningu võimaluse
kasutamiseks võta kaasa isikut tõendav dokument ja tule
klubisse kohapeale! Haara kaasa ka sõber, sest koos on
lõbusam ja julgem!
MyFitness Pärnu spordiklubi asub Aida 5, Swedbankiga
ühes majas! Klubi lahtiolekuajad: E-R 7.00- 22.00, L 9.0019.00, P 9.00- 20.00. Trennis näeme!

Tule täida messilava kõrval infos osalejatalong

ja osale loosimistes!

Messi meeskond ja abilised: Piret Hallik-Sass, Merje Birk, Ivar
Birk, Villem Hallik, Carlo Antonio Fogelberg, Sigre Kodasma,
Mailis Kivikas, Rasmus Jõesaar, Erick Marck Must, Daniel
Thomas Kojus, Ülari Post
Trükise väljaandja: Turundustugi. Kujundus: Piret Hallik-Sass
tel +372 5660 5860; info@turundustugi.ee
http://www.turundustugi.ee/mess/

Ingridi Lill Kaubamajakas
Oleme 16 aastat pakkunud emotsiooni, mis
kaasneb lillede kinkimisega!
Oleme Teie kõrval elu erinevatel hetkedel –
õnnitledes, tänades või lähedasest lahkudes.
pood@forendum.ee, forendum.ee

