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Teie abielu registreerimine toimub

Meeldiva kohtumiseni 
Tallinna Perekonnaseisuamet

• Teatage oma kohaletulekust kaks päeva ette telefonil 645 7483 või 5344 9540
• Tulge kohale 15 minutit enne tseremoonia algust ning ärge hilinege!
• Ärge unustage kaasa võtmast kehtivat isikut tõendavat dokumenti!

Austatud abiellujad!
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LaitseRallyPark – 
Baltimaade suurim  
retroautode valik igaks  
suursündmuseks!
Kui noorpaar on jõudnud oma pulma-
korraldusplaanides kohta, kus on selge, 
et pulmapäeval on vaja ka pulmaautot 
ja teie kirg kuulub vanadele autodele, 
siis just LaitseRallyPark on autovaliku-
teks õige koht. 

Meil on esinduslik valik unikaalseid auto-
sid, millega kevadest sügiseni teeme lusti-ja 
pulmasõite.Meie vanaaegsete autode parki 
kuulub mitmeid haruldusi, mida koos juhi-
ga välja rendime.

Erilised hetked, aga vajavad kindlasti eri-
list lähenemist ! Retro stiilis pulma auto ta-
gab teile ajatud ja meeledejäävad mälestu-
sed nii mõtetes, kui ka pulmafotodel.

Pulmapäev või siis pulma aastapäev on 
iga inimese elus ühed tähtsamad hetked 
ja miks mitte siis end sel erilisel päeval 
premeerida toreda autosõiduga kas foto-
sessioonile, tseremooniale või siis lihtsalt 
lõbusõidule.

LaitseRallyPargis on kindlasti Eesti üks 
suuremaid väga heas korras kõikvõimalikes 
stiilivariantides ilusate retroautode valik. Ja 
see valik on ääretult lai, sest võite  siinsetest 
autodest  valida enda pulmaautoks  ükskõik 
missugust arvestades nii oma pulma stiili, 
kui värvi  .

Eestimaa kõige esinduslikuma tõldautode 
kollektsioonist saate valida oma pulmaau-
toks näiteks sajandivanust autoilu demonst-
reerivat Ford T Touringut aastatest 1921, 
1923, mis on kogu autoajastu autode kunin-
gas ja pakub sellist tasast ja kindalt pehmet 
sõitu, et Te ei saa arugi, kas istute kodus peh-
metel sulgpatjadel  või automobiilis !
Chevrolet Capitol või siis Buick Model 27 

Kui TõLdA  
TAhAKS jA hoBuST 
PõLE,võTA TõLd 
KooS BEnSiini-
mooToRigA!

LaitseRallyPargi vanasõna

tootmisaastaga 1927 on mõlemad  tõeliselt  
luksuslikud automobiilid ja sobivad suurepä-
raselt  Sinu unustamatuks pulmasõiduks !

Fordi Willys Knight aastast 1929 sõi-
dab nii vaikselt, et autos saab isegi ennem 
suursündmust veidi tukkuda, kui pulmaäre-
vus on veidi väsitanud.

Pierce Arrow, tootmisaastaga 1929  
meeldis omal ajal mitmetele filmistaaridele 
ja miks mitte võimaldada  tähtsal päeval just 
seda filmistaarilikku enesetunnet ?

Te võite valida meie vanade autode par-
gist näiteks  kunagiste riigipeade lemmiku- 
nash Ambassadoré aastast 1932 või Hol-
lywoodi staaride lemmiku Chevrolet Bel 
Aiŕ i  või laia valikut BmW autosid alates 
1958 - 1990.

Kui pulmastiil on lähiajaloost  n.ö. nõu-
kogude ajast pärit, siis ka siin on meil pä-
ris suur ja lai valik erinevaid autosid nagu 
näiteks rahvaauto moskvitś 4́01 1957, 
omaaegne esindussõiduk gAZ 13 Tś ai-
ka 1961,  filmimenuki  Briljantkäsi auto 
moskvitś 408, kolhoosiesimeeste lem-
mik gAZ 24-10 volga 1985-1994 kuni 
uuemate Zigulideni välja tootmisaastatega 
1982- 2012.a.

LaitseRallyPargi  garaažis on vanade au-
tode valik  mõnusalt rikkalik ja siit leiate 
kindlasti oma peo stiilile sobiva auto !  Üht-
lasi on võimalik tulla eelneval kokkuleppel  
kollektsiooni LaitseRallyParki kohapeale 
uudistama!

Üllar Suvemaa
LaitseRallypargi omanik

 5093321  
 yllar@piko.ee

tel. 509 3321 | e-mail: yllar@piko.ee | www.laitserallypark.ee

Eksklusiivseid vanasõidukeid 

erilisteks sündmusteks!

LaitseRallyPark ootab te

id
!
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Fotograafid
• Vahur 507 9002 
vahur.lohmus@gmail.com 

• Meelis 513 2813 
meelis.adamson@gmail.com

www.briljantfoto.ee

Tallinna Perekonnaseisuameti kogemustega 
foto gr a a f i d  j ä ä dv us t ava d p i d u l i ku 
abielusõlmimise tseremoonia, kirikliku laulatuse 
ja pulmapeo.

PEREKonnASEiSuAmETniKu väLjAKuTSE hind SiSALdAB 
TSEREmooniAEELSET nõuSTAmiST, TSEREmooniAT,  

ABiELuTõEndi KAASi jA õnnESuLEPEAd. 

Kõikidele teenustasudele lisandub riigilõiv 30€

• kolmapäeval 35€

• neljapäeval 35€

• reedel 90€

• laupäeval 90€

• Tallinna piires 290€

 • väljaspool Tallinna, 

Harjumaa piires 395€

•  väljaspool Harjumaad 650€

Tallinna Perekonnaseisuamet

Abielu sõlmimise pidulik kombetalitus 
Perekonnaseisuametis Pärnu mnt. 67

Juhul kui eelistate privaatsust ja teie jaoks on 
abielu registreerimiseks tähenduslik mõni muu 
paik, siis pakume võimalust kutsuda Tallinna 
Perekonnaseisuameti abielutseremoonia 
läbiviija teie poolt valitud asukohta.

Austatud abielluja
Rõõmustan, et valisite oma elu kauneima 
ja tähtsaima sündmuse toimumise 
paigaks Tallinna Perekonnaseisuameti.

Soovime pakkuda kõigile, kes on otsustanud 
sõlmida abielu just meie kaunis ja säravas 
majas, vaid parimat teenindust ning üksnes 
positiivseid emotsioone. Igaühel teist on 
võimalus aidata sellele kaasa hea tahte ning 
lugupidava ja mõistva suhtumisega teiega 
ühel päeval abiellu astuvate noorpaaride 
suhtes.

Ilus hetk, mille võtate kaasa kogu 
eluks, saab teoks teie, teie külaliste ja 
perekonnaseisuameti koostööna. Nii saame 
anda oma parima meeldejääva sündmuse 
õnnestumiseks.

Abielu annab emotsionaalse turvatunde ja 
väljendab lugupidamist oma kaaslase suhtes. 
Päevast, mil abielu on sõlmitud, annab see 
õiguse ja küllap ka uhkuse nimetada ja olla 
nimetatud Sinu abikaasaks. See, mis toimub 
inimeses, on palju suurem kui suudame 
seda sõnades väljendada, kuid armastada 
ja olla armastatud on inimese jaoks suurim 
võimalus ja väärtus.

Edukas ja õnnelikus abielus ei lõpe 
armastus kunagi, sest abielu mõte on 
elada ikka tuleviku, mitte mineviku nimel. 
Igapäevamurede ja - rõõmude kaudu jagate 
te oma elu ja loote sideme, mis aitab teil üle 
saada kõigest.

Mõelge vaid, kui palju te saate omavahelise 
armastusega pakkuda armastust oma 
kallitele inimestele - oma lastele, vanematele, 
sõpradele ja kõigile neile, kes on teie jaoks 
olemas ja teie jaoks tähtsad.

Perekond on loodud kaitsma ja hoidma oma 
liikmeid, eelkõige perekonna kalleimat vara-
lapsi.

Oma lapsi hoida ja armastada tahavad 
ühtviisi nii lapse ema kui isa. Hoidke ja 
armastage oma kodu, mida olete loonud ja 
austage abielu, mis kaitseb teie kodu.

Arvan, et igal perekonnal võiks olla üks ühine 
sünnipäev, olgu selleks siis teile pulmapäev.

Lugupidamisega 

Karin Kask 

Tallinna Perekonnaseisuameti 
juhataja



maja ette võib sõita ainult noorpaari auto. 
Tõkkepuu avamiseks tuleb vajutada selle kõrval olevale nupule,  

oodata ja teatada oma nimi. 

Iga noorpaari jaoks on Tallinna perekonnaseisuametis planeeritud 30 minutit,  
mille sisse peab mahtuma abielutseremoonia, õnnitluste vastuvõtt ja pildistamine. 

Seetõttu ei tohi te hilineda, sest hilinemise võrra lüheneb teile kuuluv aeg.  
Saal tuleb vabastada viis minutit enne järgmise tseremoonia algust.

Kohale saabudes võtab teid vastu tseremooniameister,  
kes juhatab teid edasi noorpaarituppa.  

Seal tutvute abielutseremoonia läbiviijaga, kes jagab selgitusi tseremoonia  
toimumise kohta ning kellele saate esitada oma küsimused ja soovid,  

millega võimaluse korral arvestatakse.

võtke kaasa oma kehtivad isikut tõendavad dokumendid.  
Eestis abielu sõlmiv välismaalane peab tõendama, et tal on Eestis viibimiseks  

välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus (nt viisa, elamisluba)  
abiellumisavalduse esitamise ja abielu sõlmimise hetkel.

Tseremooniameister kutsub saali vanemad ja külalised, kuid hilinejaid ei oodata.  
Tseremoonia algab täpselt kindlaksmääratud ajal.  

Juhul, kui noorpaar palub oodata hilinevaid külalisi, siis tehakse seda erandkorras 
noorpaariga kokkuleppel ning selle aja võrra lüheneb ka abielutseremoonia pikkus.  

Hilinejatele mõeldud ooteaeg on kuni viis minutit.

Kui te olete mingisugusel põhjusel otsustanud abielu registreerimisest loobuda, 
siis palume sellest kindlasti teatada telefonil 645 7483 või 5344 9540.

Meelespea abiellujale

nB!
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Abielu sõlmimise saali palume üleriietes mitte siseneda

Teie tellitud fotograafidel palume mitte segada abielu registreerijate tööd ega  
häirida nende vajalikku liikumist tseremoonia ajal. 

Noorpaaride ruumis pole lubatud fotografeerimiseks mööblit ümber paigutada.

Pildistamine

Parkimine

Peaukse ette võib sõita üksnes noorpaari auto.

Teie külalised võivad parkida autod Perekonnaseisuameti kõrval asuvasse 

parklasse üksnes teie tseremoonia ajaks. 

Tõkkepuu avamiseks tuleb vajutada selle kõrval olevale nupule, oodata ja  
teatada meie palvel noorpaari nimi. Kohtade arv parklas on piiratud.

Meelespea noorpaarile ja
 külalistele
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Lähim ja soodsaim võimalus tänada oma 
külalisi abielutseremoonial osalemise eest 
on Perekonnaseisuameti banketiruum ren-
dihinnaga 150€ kasutuskord (2 tundi). 

Meie banketisaalid pakuvad meeleolu-
kat võimalust oma külalisi tänada, minnes 
otse abielutseremoonialt nautima pokaali 
vahuveini, kui emotsioonid on veel kõige 
värskemad ja kui õnnitluste tulv ei ole veel 
lõppenud.

See meie elu kauneim hetk

Siit edasi kulgeb ühine retk

Korrus allpool ootab banketisaal

Seal ootab Teid meie tänupokaal

Noorpaar tänab külalisi

Valida on kaks eri suurusega banketisaali, 
suurem neist mahutab kuni 70 ja väiksem 
kuni 30 külalist.

Suvekuudel on banketisaali asemel võimalik 
valida selleks kujundatud sisehoov. Kaunil 
suvepäeval, kui majas kipub palav olema, 
soovitame just seda võimalust. 

Sisehoov on varjatud võõraste pilkude eest 
ja saate nautida privaatset olemist koos oma 
seltskonnaga. Hind sisaldab saali renti ja po-
kaale. 

www.pulmamess.ee

toob Tallinna Lauluväljaku kolmele korrusele 
kokku kõik pulmadega seotud teenusepak-
kujad, muusikud, pruutkleidi- ja ülikondade 
show, eriala seminarid jpm.

Pulmaeksperdid aitavad Sind unelmate 
pulmade korraldamisel!

Eesti Pulmamess  
11.11 2017.a.
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9 – 12 Kuud EnnE PuLmi

• soovitatav teatada kihlusest oma lähedastele
• registreerimise/laulatuse aeg paika panna
• valida pulma stiil
• broneerida peokoht

• valida tseremooniapaik, ametnik
• valida välja pulmaisa, fotograaf, muusikud
• esimene kohtumine pulmakorraldajaga
• paika panna pulma eelarve nii tulud kui ka kulud

6 Kuud EnnE PuLmi

• pulmakutsete valimine
• valida pulmakleit, ülikond,  

kingad, ehted

• valida välja florist, kes teeb pruudikimbu,  
kaunistused autole, peokohta, 

• otsustada pulmapeo toitlustus –  
kas catering, kokk või valmistada toit ise

4 Kuud EnnE PuLmi

• paika panna peokoha logistika koos  
pulmavanema ja pulmakorraldajaga

• koos pulmaisaga läbi mõelda  
pulmarongi teekond

• pulmakutsed trükki saata, paberimajandus 

vajab tähelepanu (avaldus, dokumendid, 
riigilõiv)

• pulmaauto broneering
• valida pruutneitsid ja isamehed
• otsustada tuleks lilleneiud ja sõrmustekandja

2 Kuud EnnE PuLmi

• sõrmuste valik ja graveeringud
• floristiga paika panna kujundused  

(kaunistused, dekoor) 

• reserveerida vajalikud renditeemad –  
lauad, toolid, telgid

• toitlustajaga kinnitada menüü
• saata pulmakülalistele pulmakutsed

1 Kuu EnnE PuLmi
• proovisoeng
• teha lauas istumise ja vajadusel  

majutuse plaan

• viimane kleidi/ülikonna proov
• tort tellida, sh läbi rääkida transport
• proovifotosessioon

1- 2 nädALAT vAREm
• lõigake soeng, kui soovite uuendada,  

värvige juukseid
• üle helistada ja kinnitada kõik broneeringud

• juhul kui mesinädalateks valitakse reis 
– pakkida reisikohver ja üle vaadata 
reisidokumendid

• toitlustajale anda lõplik külaliste arv

1 PäEv EnnE PuLmi

• maniküür, pediküür • dokumendid tseremoonia jaoks kaasa pakkida

PuLmAPäEvAL
• korralik hommikusöök
• pruutkleit juuksurisse kaasa
• juuksur, make-up
• enne tseremooniat fotosessioon

• vahetusriided pulmale järgnevaks päevaks kaasa
• järgida ajakava
• nautida elu tähtsamat päeva

PäRAST PuLmi

• tänukirjade saatmine külalistele, abilistele • rendiasjade tagasitoimetamine

Pulmade planeerimine

Pikka ja pilvitut abieluõnne teile, kallid noorpaarid! 
Tiia Tamberg, Teie pulmakorraldaja

Küsi hästivarustatud raamatupoodidest 
või telli otse autorilt

tiia@pulmamess.ee
5259144
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Killuke suursugusust  
Sinu päeva igal aastaajal!
võluv valgete hobuste rakend ja Eesti 
neli võrratut aastaaega - selles leidub 
omapärast lummust ja miskit tabamatut 
igaühele. 

Eksklusiivne sõiduteenus hoburakendiga 
üle Eesti, nii linnas kui maal - väljasõidud 
piknikule, matkad looduses, sõidud 
sünnipäeva või aastapäeva tähistamisel, 
pulmasõidud, talvised ree- ja saanisõidud.
Soovid üllatada oma kallimat, lähedasi või 
seltskonda?  Telli hoburakend teatrisse või 
restorani sõitmiseks, romantiliseks vanalin-
na tuuriks või unustamatu jõulutunde loo-
miseks. 

Pulmasõidud
Kallis noorpaar, anname oma efektsete val-
gete hobuste rakendiga panuse Teie pul-
mapäeva meeldejäävaks muutmisele. Ga-
ranteerime erakordse tähelepanu ja ilusad 
mälestused pikkadeks aastateks.

Hobustega saab korraldada suursuguse 
saabumise registreerimisele või peopaika 
või lühematel vahemaadel ka pulmarongi. 
Noorpaar on aga hobukaarikus kauniks eh-
teks, jääte silma kõikjal ja saate ülevalatud 
möödujate õnnitlustest. Seda kõike soovita-
me  jäädvustada ka fotograafi abiga, et oleks 
mida tulevikus meenutada.

hoburakend on mõistlik ette tellida mitu 
kuud enne pulmi
Kuna suviste kuude nädalalõpud broneeri-
takse kõige kiiremini, siis soovitame aegsasti 
oma soovist teada anda. Pühendume sellel 
päeval vaid Teile, seega samale päevale me 
teisi tellimusi ei võta. 

On olnud ka olukordi, kus vahetult enne 
pulmi helistab peigmees ja soovib oma 
pruudile uhket  üllatust teha. Miks mitte! 
Vaba päeva olemasolul anname endast pa-

rima, et ka nii lühikese etteteatamise ajaga 
täita Teie südamesoov.

Voore Tallid pakub Eestis ainsana valge-
te hobustega sõiduteenust, nii kahe- kui ka 
neljahobuse rakendiga. Meie kutsaritel on 
pikaaegsed kogemused tagamaks kvali-
teetse ja professionaalse teenuse. Kasutusel 
olev “Victoria” kaless on kaasaegne, suursu-
gune ning mugav ja kaunistatud lillevaniku-
tega. Vajadusel kaitseb tuule või vihma eest 
kalessi ülestõstetav nahkne katus ning sooja 
pakub pehme pleed. Noorpaari aga ootab 
hobukaarikus alati meeldiv üllatus.

Avasta ka enda jaoks midagi ainulaadset!

Ilusaima pulmapäeva nimel
Anu Matsoo

Voore Tallid
+372 51 46 552

www.vooretallid.com
Raplamaa, Märjamaa vald, 

Ohukotsu

Mademoiselle loob koos teiega unelmate pulmatordi
cafemademoiselle.ee
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 MADEMOISELLE • +372 628 8155        
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MILJÖÖ
LOOB MEELEOLU!

IGA PULMAPIDU ON
UNIKAALNE

Sellele olulisele sündmusele annavad eel-
kõige näo pruutpaar ise, aga ka kutsutud kü-
lalised, esinejad, maitsvad pulmaroad ning 
muidugi ruumid ja interjöör, mis seda kordu-
matut sündmust raamivad.

LASKE OMA
UNISTUSTEL LENNATA

Meile satuvad sageli kliendid, kel on oma 
täpne visioon või suur unistus omanäolisest 
pulmapeost. Meie juures võib unistustel 
vabalt lennata lasta! Anname endast pari-
ma, et neid täita. Pakume võimalusi, mille-
le aeg ega koht piire ei sea. Saame rajada 
teie peopaiga täpselt sinna, kus te seda 
vaimusilmas ette kujutate: romantilisele 
mererannale, armsale koduõuele, tuttavale 
heinamaale või kasvõi moodsa pilvelõhkuja 
katusele. Aastate jooksul on meie laoruumi-
desse kogunenud suurel hulgal mööblit ja 
dekoratsioone, mida saame just teie soovi-
de kohaselt miljöö kujundamisel kasutada. 
Nimetage vaid stiil, suund või värvitoon ja 
just seda nägu tuleb teie pulmapidu!

TUNNE ENNAST KÜLALISENA
ISEENDA PEOL

Meie soov on kujundada igast sündmusest 
elamus. Õnnestumisele aitavad kaasa seni-
sed pikaajalised kogemused ja koostöö tuge-
vate partneritega. Heal meelel anname nõu 
kõikides peo ettevalmistamise etappides:

• Sobiva koha ja miljöö valik
• Esinejate, toitlustajate, läbiviijate valik
• Mööbli, dekoratsioonide, valguse, 

helitehnika jmt. planeerimine ja paigaldus
• RSVP- ja kujundusteenused

TEIE SOOVID ON
MEILE SEADUSEKS

Juba rohkem kui 15 aasta jooksul 
on paljud pruutpaarid usaldanud 
meile olulise rolli pulmapeo mil-
jöö loomisel. Meie kogemustepa-
gasis on suurel hulgal eriilmelisi 
ja meeldejäävaid abiellumistse-
remooniaid ning pulmapidusid. 
Kui olete pidu planeerides so-
biva ruumilahenduse otsinguil, 
siis saame teid kindlasti aidata! 

SOOVIME TEILE
UNISTUSTE PULMAPIDU!

Sinu Klinkberg
www.klinkberg.eu
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Armastus algab südamest!
Tule ja avasta Eestimaa südant ja paku 
oma külalistele midagi täiesti uut!
Kesk-Eestis on palju toredaid pulmapaiku, 
mis asuvad Tallinnast vähem kui  100 km 
kaugusel, aga on senini Eestis veel vähe 
tuntud.

SÜdAmEmAjA pulmaagentuuri mis-
sioon koostöös Järva Maavalitsuse ja Jär-
vamaal asuvate asutuste ning ettevõtetega 
on neid toredaid peokohti tutvustada. Jär-
vamaal tegutsevad peokohad on taskuko-
haste hindadega ning igati koostööaltid. 
Peokorralduse võimalust pakutakse aasta-
ringselt nii väikesele, keskmisele kui ka suu-
rele seltskonnale. Selleks on meil kümned 
mõisad, ajaloolised kirikud, tuulikud, kul-
tuuri- ja kirjanduspärandiga seotud paigad, 
teemapargid, puhkekeskused ja maaliline 
loodus.

Toome mõned näited:
Suursuguse pargi ja peosaaliga Roos-

na-Allikul valge roosi mõisas on võimalik 
korraldada imelisi tseremooniaid. Viimaste 
aastate pulmalilleks on pruutpaaridel just 
valge roos ja sellenimelises mõisas võib iga-
üks saada oma unistuste pulma.

Nimekirja täiendavad veel sellised kohad 
nagu rahuliku looduse keskel asuv va-
na-veski Puhkekeskus oma ülimaitsvate 
söökidega, Põhjaka mõisas asuv resto-
ran, mida on pärjatud erinevate toitlustuse 
auhindadega, kaunis Aruküla mõis, väike 
Tori mõis oma ilusate laemaalingutega, 

Rava mõis, veskisilla motell, Sargvere 
mõis, romantiline allikate ääres asuv Prandi 
külamaja ja palju muud.

Mitmeid võimalusi korraldada abielu sõl-
mimise tseremoonia keset maalilist loodust 
on A.h. Tammsaare muuseumis, kus õhus 
heljub meie  esivanemate ajalugu.  Oma 
imelisele abielule saab vabas õhus aluse 
panna ka Paides värskelt avatud Arvo Pärdi 
muusikaaias, kus Eesti ühe suurmehe hõn-
gu on tunda igast sealsest elemendist.

Kui te olete aga otsimas midagi täies-
ti enneolematut, on just Kakerdaja raba 
võimalused teie jaoks. Albu vallas asuva tä-
naseni töötava Seidla tuuliku ees ja sees 
saab korraldada abielutseremoonia eelseid 
fotosessioone ning seejärel jätkata pulma-
pidu varahommikuni jäägri villas või val-
gehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses, 
imekaunil Kõrvemaa maastikukaitsealal. 

Paides asuv Püha Risti kirik sai sel aastal 
täiesti uue kuue ning on valmis vastu võt-
ma noorpaare, kes soovivad abielu alustada 
laulatusega.

Palju erinevaid võimalusi leiate  
www.visitjarva.ee, mis ongi kokku pandud 
just teie jaoks, et tuua teid Eestimaa südame 
võlusid avastama!

Meie teame, et armastus algab ju südamest!
Alo Aasma

Järva Maavanem

Tiia Tamberg

Südamemaja perenaine

A. h. Tammsaare muuseum vargamäel
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viimsi Talveaed  
upub rohelusse!

viimsi Talveaed oma lopsaka roheluse-
ga on väga ilus ja originaalne peokoht 
just pulmade pidamiseks. 
Te leiate end justkui Eedeni aiast ja Teid ümb-
ritsevad imekaunid taimed koos muinasjutu-
lise aroomiga !

Troopiline Eedeni aed asub ainult 15. km 
kaugusel Tallinna kesklinnast. Peolaud koos 
maitsvate toitudega kaunistatakse küünalde 
ja värskete lilledega.

Ulatuslik roogade valik, pidulik menüü ja 
kogenud kokad täidavad kõik Teie unelmad. 
Toredaks lisaväärtuseks pakume seda, et 
kõik alkohoolsed ja teised joogid saate ise 
kaasa tuua.

Meie juures saate korraldada maalilise loo-
duse keskel oma kauni abielutseremoonia. 
Te ei pea kuhugile mujale sõitma, et korral-
dada ennem tseremooniat oma fotoses-
sioon-raske on välja mõelda veelgi erksamat 
ja originaalsemat dekoratsiooni, kui troopili-
sed taimed. Stiilseid aksessuaare aitavad Teie 
pulmale lisad kogenud floristid, dekoraato-
rid, fotograafid, kellega teeb Viimsi Talveaed 
koostööd. Pulmad Viimsi talveaias- see on 
romantiline muinasjutt koos peategelastega, 
kelledeks olete Teie, armas noorpaar.

Viimsi Talveaia lopsakas troopiline ilu on 
kõige võimsam looduslik dekoratsioon Teie 
pulmale !

07.04.2017 kell 17.00 – 23.00

Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu mnt 67

Olete oodatud

Südamete Öö Õnnepalees

07.aprillil 2017 võtame abieluavaldusi vastu erandkorras ainult 
õhtul kell 17.00 kuni 23.00, kaasaarvatud kuumale 

suvepäevale 07.07.2017

Tutvustame abielu sõlmimise õiguslikku ja pidulikku poolt ning 
räägime perekonnaseisutoimingutest laiemalt

Abielu sõlmimise ja muude perekonnaseisutoimingutega 
seonduvates küsimustes nõustavad ja vastavad Teie küsimustele 

Tallinna Perekonnaseisuameti spetsialistid

 Tulge tutvuma Õnnepalee saalide ja teenustega, vaatama 
pulmapäevaga seonduvaid väljapanekuid ja pakkumisi ning 

saama hulgaliselt häid nõuandeid

Pulmakleitide moedemonstratsioon, sõrmused, aksessuaarid,
pruudikimbud, õhtujuhid ja muusikud, 

fotograafi d ja peoteenindus jpm

Avatud on südameteöö turg!
Tule, vaata ja uudista, oma silm on kuningas!

Tallinna Perekonnaseisuamet

Osale loosimisel ja võida tasuta 

abielutseremoonia Tallinna 

Perekonnaseisuametis!
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Pulmapidu  
Tallinna Lauluväljakul

Suur park linna keskel annab pulma-
listele võimaluse pidada Tallinna kesk- 
linnas imelise merevaatega privaatset 
pulmapidu. 

Lauluväljaku erinevad ruumid on sobi-
likud nii väiksema külalistearvuga peoks, 
kui ka kuni 500 külalisega pulmapeoks.

Lauluväljaku projektijuhid aitavad 
luua isikupärase pulmapeo just Teie 
soovide järgi, kasutades nii erinevaid 
dekoratsioonilahendusi, kui ka kombi-
neerides siseruume ja välialasid. Tradit-

TALLinnA LAuLuväLjAK on igATi SoBiv KohT 
PuLmAdE TähiSTAmiSEKS. 

siooniks on saanud ka Tuletornist neiu- 
põlvenime ärasaatmine ja ilutulestik Mere 
alleel.

Pulmad merevaatega avaras peosaalis 
on muinasjutt igal aastaajal - küsige li-
sainfot meie projektijuhtidelt ja me tee-
me Teie päeva eriliseks! 

Lugupidamisega

Paula Põld

Projektijuht 
SA Tallinna Lauluväljak 

paula@lauluvaljak.ee

Kuna meil oli terve aasta pulma ettevalmistamiseks, olime vaadanud palju 
erinevaid kohti. Tahtsime sellist kohta kus oleks kõige ilusam vaade. Mugav 
oli ka see, et ei olnud vaja seletada külalistele, et kus kohas hakkab pidu 
toimuma ja kuidas sinna sõita.

Meie pulm oli nagu muinasjutt. Kõik oli nii tore, rahulik, lõbus ja meeldiv. 
Seda päeva ei unusta me kunagi. Suured tänud projektijuht Paulale, kes 
aitas meil korraldada seda uskumatut pidu.

Te tekitasite meile sellise tunde, et me oleme Teie ainukesed kliendid ja et 
kogu oma aja pühendate ainult meile. See on ju kõige tähtsam, et kliendil 
oleks tunne, et ta on eriline.

Mul pole sõnu, millega saaks seda imeilusat saali kirjeldada!

Alla J.

Marija & Jevgeni M.

…

Pulmaliste tagasiside:

Palju imelisi hetki
Tallinna Lauluväljakul!
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Viikingite küla on kui tõeline hoogsalt kasvav 
muistne asula – siin on oma külaplats, 
linnus, laev, kiviheitemasinad, saunad ning 
peosaalid.

Viikingite küla eesmärk on anda edasi seda 
tunnet, kuidas muistne elu-olu käis ning 
pakkuda külastajatele meelerahu ja erilisi 
elamusi.

Kui Sa oled senini arvanud, et viikingid on 
vaid sõjakad vallutajad, siis Viikingite külas on 
näha nende ääretut külalislahkust ja soojust. 
Ühtmoodi oodatud on kauged ja lähedased, 
nii suured kui ka väiksed seltskonnad. 

Viikingite keskel on võimalik korraldada 
pulmapidusid 40-kohalises sõdalaste 
saalis või 80-kohalises suures saalis, mille 
uhkuseks on suur maakividest kamin. 

Muusikute jaoks on olemas lavanurk ning 
ruumi jagub ka tantsimiseks. Väljas on 
võimalik kasutada tseremoonia või mängude 
läbiviimiseks jõeäärset ala või linnust. 

Tseremoonia läbiviimiseks pakume erinevaid 
võimalusi. Näiteks külalised ootavad jõe ääres 
ning pruutpaar saabub sadamasse ehtsa 
viikingilaevaga. 

Tõestamaks oma oskusi perenaisena, 
pakume pruudile võimalust end proovile 
panna. Nimelt peab ta kõigepealt pannkoo-
gitaigna kokku segama ja seejärel õues elava 
tule peal koogi valmis küpsetama. 

Peigmehele pakume oma oskuste proovile 
panekuks jõukatsumuse, kus ta peab ise ridva 

valmistama ja sellega kala kinni püüdma. 
Kui kala käes, siis grillime või suitsutame 
selle vastavalt Teie soovile. Viikingite küla 
linnuses saab kätt proovida vibulaskmises. 
Mõõtu saab võtta ka kirveloopimises ning 
odaheitmises.

Kui jaks saab otsa ja kodu tundub kaugel, on 
kuni 90 auväärsel külalisel võimalik endale 
Viikingite külas ase leida ning sõba silmale 
lasta. Pooled magamiskohtadest asuvad 
peamaja teisel korrusel. 

Lisaks on valminud  uued metsamajad, mille 
osades tubades on privaatsust ja hubasust 
armastavale külalisele nii kamin kui saun. 
Majakeste kõrval on oma jahisaagiga külali-
sele ka eraldi grillimisplats ja mullitav 
kümblustünn.

Pulmapeo järgsel hommikul on võimalik 
keha ja meeli  turgutada meie koopasaunas, 
kadakasaunas ja soome saunas. Lisaks on 
valmimas ka suitsusaun ning peomaja 50-le 
koos vene ja aurusauna ning uhke majutu-
sega.

Menüü koostamisel arvestame Teie eelistusi 
ja eelarvet. 

Parima pakkumise saamiseks kasutage 
märksõna “Pulmad 2017”.

VIIKINGITE KÜLA

Oleme avatud aastaringselt! 
Kohtumiseni Viikingite külas!

www.viikingitekyla.ee
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Kõikide aksessuaaride disainer ja meister on 
Ilona, kelle töökogemus selles valdkonnas 
on 5 aastat.

Kõik tööd valmivad erilise hoole ja armastu-
sega ja ikka selleks, et Teie pulmapidu saaks 
olema kõige ilusam. 

Võime teha aksessuaare vastavalt Teie 
soovile ja selleks palun kirjutage meile  
info@pulmamaailm.ee.

Meil on hea ja kiire klienditeenindus. Kõik 

tellimused valmistame 1–3 päeva jooksul. 

Kauba kättetoimetamise viisideks on Smart-

post ja Eesti Post.

Tehke oma pulmapäevast meeldejääv 

sündmus ja meie aitame Teid! 

Pulmade ettevalmistustööd algavad alati hästi varakult ja esmalt koostatakse 

nimekiri pulmakülalistest, keda soovitakse näha oma pulmapeol. Kahtlemata tahab 

noorpaar oma lähedasi ja kalleid külalisi kutsuda pulma kaunite ja kenasti vormis-

tatud kutsetega.

Pulmamaailm pakub laias valikus pulma-

kutseid. Meil on olemas originaalsed 

pulmakutsed karbis, mis näevad välja rulli-

keeratud kutsena karbis ja on kaunistatud 

satiinpaela ja muude dekoratiivelementi-

dega. Veel võite leida meilt palju erinevaid 

pulmakutseid ja ümbrikuid, mille disain ja 

kujundus rõõmustab Teie külalisi.

Meil on pulmakutsed ÖKO-stiilis, kus valmi-

misel kasutatakse looduslikku disainipaberit 

ja kutsed on kaunistatud uhkete pitsidega. 

Veel on valikus mitmeid teisi toredaid 

kutseid, mis on rohkem klassikalises stiilis.

Kui pulmakutsed on valmis ja külalistele välja 

saadetud, on vaja mõelda, kuidas soovite 

kujundada oma pulmapidu. 

Ka siin me saame Teile õla alla panna. 

Pulmamaailm soovitab Teil kindlasti pulma-

pidu teha ühes stiilis kutsetega, aga võib teha 

ka täiesti uue kujunduse olenevalt peokoha 

enda stiilist.

Teie Pulmamaailm

info@pilmamaailm.ee 
tel. +372 58 057 037 Ilona 

• kohakaardid

•  bonbonniere 

(kohakaardid- 
karbikesed maiustustega 
külalistele)

• lauanumbrid

• lilleneiu korvid

• roosilehed

• sõrmustepadjad

• sukapaelad

• lauaplaanid

• tordilõikamise 

   komplektid

• pokaalid

• pulmalukud

• ametimärgid

• päikesevarjud

• pulmaküünlad

• pulmalaekad

• tordikaunistused

• fotograveeringuga  
võtmehoidjad

• õhupallid

meie kaup on unikaalne ja eksklusiivne, sest 90% aksessuaare  
on valmistatud KäSiTÖÖnA Eestis. 

meil on suur valik erinevaid pulma aksessuaare ning meie assortimendist võite leida :

Pulmakutsed ja aksessuaarid

www.flor ist.ee     ti ia.tamberg@gmail .com     +372 525 9144
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Pulmad! Üks kõige erutavamaid ja 
maagilisemaid sündmusi armunud 
paari elus! Kuidas kaunistada täht-
päeva, et mälestus sellest säiliks pik-
kadeks aastateks?

Juba iidsetest aegadest toimub liiva- 
tseremoonia Hawaii pulmapidudel, kust 
leidub liiva looduslikes värvides - valge, 
kuldne, punane ja isegi sinine. Ühek-
sakümnendatel sai liivatseremoonia 
pulmades väga populaarseks rituaaliks 
Lääne-Ameerikas, peamiselt Californias.

Viimasel aastakümnel on liivatsere-
moonia alles hakanud kuulsust kogu-
ma. 
Tseremoonia seisneb selles, et abielu-
paar puistab samaaegselt või teineteise 
järel kahte eri värvi liiva dekoratiivsesse 
anumasse. See erakordselt ilus sünd-
mus sümboliseerib kahe inimese elu 
ja südamete ühinemist. Liivatseremoo-
nia on ühtsuse, armastuse ja truuduse 
sümbol!

Liivatseremooniat saab pidada mitte 
ainult pulmades vaid ka muudel pere-
üritustel. See võib olla abielu aastapäev 
või romantiline tähtpäev, lapse sünd või 
isegi armastatud vanaema sünnipäev, 
kui kõik sugulased saavad kokku. Ime-
kaunis tseremoonia, eks ju?! 

mida on vaja liivatseremooniaks: 
Vaja läheb 3 anumat – 2 väikest noor-
paarile ja 1 üldine suletav anum, 2 värvi 
liiva; lehter, et oleks mugavam liiva anu-
masse puistata (sobib ka ilusast paberist 
tehtud koonus). 
Meie pakume valmis komplekti, kus 
kõik vajalikud atribuudid on juba sees. 

Mis on liivatseremoonia?

Lisaks on korvike ja kaunistuselemendid 
(korvitäide, lindid, lipsukesed, - dekoori 
värvivalik harmoneerub liiva värviga). 

Teie valite ise värvitoonid, meie disainer 
kaunistab anumad kooskõlas Teie soovi-
dega. 

Meiega saab ühendust: 
info@sandart.ee,  
tel. 58 066 573, www.sandart.ee

Muutke oma pulmad 
omAPäRASEKS!
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Valmistu pulmadeks loominguliselt, 
ole omanäoline
iga pulmapidu on pruutpaari nägu ja 
see peegeldub igas selle päeva elemen-
dis. ise tehtud või kujundatud erinevad 
detailid on omanäolise pulma osa, olgu 
selleks siis kutsed, lauakujundused, 
pruutkleit, aksessuaarid või meenekin-
gitused külalistele. 

Kutsed kui pulma visiitkaart
Pulmade esmaseks visiitkaardiks on kutsed. 
Lihtsa, omavalmistatud kutse valmistami-
seks ei pruugigi rohkem vaja minna, kui 
tavalisest veidi huvitavamat paberit, teksti 
kirjutamiseks printerit või kalligraafia sulge 
ning fantaasiat paberi kokku voltimisel. 

Kutsete tegemine algab sobiva paberi 
leidmisest. Ja isegi, kui on plaan kutsed tel-
lida käsitöömeistrilt tasub eelnevalt tutvuda 
erinevate võimalustega. Väga efektseid ja 
luksuslike kutseid annab valmistada näiteks 
puuvilla baasil valmistatud akvarellpaberist, 
maalähedasemaid, aga  nepaalipaberist. Ei 
tasu peljata ka suures formaadis lehti, sest 
neid annab trükikojas lõigata sobivasse 
mõõtu. Kutset täiustab sellega kokku sobiv 
ümbrik.

Enne kutsepaberi ning ümbrike valimist 
tasub läbi mõelda terviklahendused. Pul-
madega seoses läheb lisaks kutsetele sa-
geli vaja lauakaarte, menüükaarte, tänukir-
ju, laululehti. Materjalid kõigiks nendeks on 
soovitav valida välja korraga. Paber ei pea 
olema täpselt sama, aga  ühtne teema või 
värvilahendus tekitab läbiva ning meelde-
jääva joone. 

Omanäolisust kutsetele saab lisada  eri-
nevate pitserite, kontuurkleebiste, templite, 
Swarovski kristallide, litrite, ja washi-teipide 
abil. Lisaks juba valmis motiividele võib  kut-
seid varakult ette planeerides tellida endale 
Skizze kaupluste kaudu kvaliteetse pruut-
paari monogrammiga pulmapitsati firmalt 

Manuscript. 
Kui soovid oma ideede teostamiseks 

parimaid lahendusi või alles otsid õiget la-
hendust, siis Skizze kauplustest on võimalik 
kokku leppida konsultatsiooni kalligraafiga, 
kes aitab just teile sobivaima lahenduse. Sa-
mas on võimalik tellida  kalligraafia teenust. 
kui endal kipub käsi kutsete kirjutamisel vä-
risema. 

Sära ja luksust pruudile
Pruut, kes soovib endale tõeliselt imelist 
pulmakleiti võib kaaluda selle valmistamist 
naturaalsest siidist, mis on saadaval erine-
va koe ja paksusega. Kasutades naturaalset 
materjali võib kleidi muuta tõeliseks kunsti-
teoseks kasutades sellel  siidimaalingut. 

Samas saab nii eritellimusel valminud kui 
ka ostetud  kleidile tuua lisasära  erinevate 
Swarovski kristallidega. Ilusa terviku loomi-
seks saab kristalldetaile lisada  kingadele ja 
teistele aksessuaaridele. 

Ühine loominguline hetk
Uuemal ajal on heaks tavaks sõbrannade 
poolt pruudile korraldatav tüdrukute õhtu,  
kus  ühe võimalusena võib  seda korraldada 
mittetraditsionaalselt loomingulises õhk-
konnas. 

Skizze kaupluste juures asuvad stuu-
diod pakuvadki seda toredat või-
malust, et kogu seltskond valmistab 
üheskoos midagi eriti lahedat, mida 
saab pulmade ajal kogu pulmarahva ees 
presenteerida, olgu selleks siis Swarovski 
kristallidega ehted, nägus mälestusalbum 
või saladustelaegas ning miks mitte ka ühi-
selt näiteks pulmalaudadele küünalde val-
mistamine.

Loomingulisi hetki soovides,

Teie Skizze kauplused

kaeralill.ee, 5641020 

Aitame lilledega teie imeilusa päeva 
veelgi kaunimaks muuta!
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masha lillesalongis töötavatel floristidel 
on pea kõikidel üle 15 aastane kogemus,  
kuidas kaunistada tähtsal päeval tsere-
mooniakohti, kirikuid ja pidulaudu. 

Pruudikimbud ja pulmakaunistustused päl-
vivad erilist tähelepanu, sest pulmapäev on  
2 inimese jaoks väga eriline ja kordumatu 
päev ning lillekaunistused peavad looma 
ainukordse miljöö, mida naudib noorpaar ja 
nende külalised ning mis saab jäädvustutud 
pulmafotodele.

Aastate jooksul on mul ja meie mees-
konnal olnud õnne teha hulganisti erinevas 
stiilis pulmatöid ja täna tahaksin Teile jagada 
mõned oma aastate jooksul kogutud tähe-
lepanekud.

Mõned lihtsad näpunäited Teile tähtsa 
päeva kordaminekuks:
1.   näe tervikut. Pane paika üldkontsept-

sioon ja alles siis keskendu detailidele. 
Vastupidiselt toimetades ei pruugi lõpp-
tulemus olla sündmuse vääriline.

2.   usalda floristi. See võib olla sinu esime-
ne ja viimane pulm, kuid kindlasti ei ole 
see seda õppinud floristile. Anna teada, 
mis sulle meeldib ja ole avatud soovitus-
tele.

3.   vali kleit ja siis alles kimp. Kimp on ak-
sessuaar ja see peab sobima kleidiga. Kui 
vahetad kleiti, anna sellest teada floristile.

4.   Kahtle floristi kogemustes ja oskustes kui 
pakutud pruudikimbu hind on tunduvalt 
soodsam kui teistel. Näiteks klassikalise 
roosikimbu tegemiseks ja viimistlemi-
seks kulub õppinud floristil ca 1-1,5 tundi 
ja 20-30 roosi, mistõttu võiks eelarveks 
arvestada vähemalt 50-60 eurot.

5.   ole valmis kompromissiks. Hooaja-
välised lilled on kallimad ja samuti võib 
nende kvaliteet olla sobimatu pulmasea-
detes kasutamiseks. Leppige floristiga 
kokku sulle sobiv lillealternatiiv.

6.   ära karda kalleid lilli. Hortensiad, orhi-

Alati Teiega ja valmis aitama!

Ahti Lyra

Lillesalong Masha florist 
Eesti esindaja Word Cup’il 
Silver Leaf 2014/2015 võitja

Elu läbi lillede ehk kõik 
pulmalilledest

deed ja pojengid võivad küll hinnaklassilt 
kulukad olla, kuid arvestades õie suurust 
on nad seadetes efektsemad.

7.   mõtle läbi värvivalik. Veendu, et valitud 
värvigammas on olemas lilli, mis sulle 
meeldivad. Ära usalda internetis leiduvaid 
pilte, sest tihti on fototöötluse abil lillede 
loomuliku värvi muudetud. Rusikareegel 
on, et heledate lilledega seaded mõjuvad 
suurematena.

8.   Pea piiri tugevalt lõhnavate lilledega. 
Hästi ventileeritud ruumis ei ole problee-
mi, kuid soojal suvepäeval telgis võib tugev 
lillelõhn mõnele külalisele vaevusi põhjus-
tada.

9.   hooli lilledest. Maini floristile oma  
päevaplaani: millal on pildistamine, re-
gistreerimine ja pidu. Palu temalt vas-
tavalt päevakavale soovitusi kimbu eest 
hoolitsemiseks, et see soovitud aja vastu 
peaks. Arvesta ilmastiku tingimustega. Nii 
pakase kui leitsaku puhul ole valmis telli-
ma 2 sarnast kimpu.

10.   Kasuta seadeid 2 korda. Suured tse-
remooniakoha seaded sobivad hiljem 
peokohta kaunistama.

11.   harjuta pruudikimbu kandmist. Te-
gemist on kaunistuse, mitte ostukotiga.

12.   Kaasa inimesi pulmade korraldami-
sel. See on töö ja kogemused tulevad 
kasuks. Parim on palgata kogenud pul-
makorraldaja, kes aitab kokku hoida 
aega, leiab sobivaid lahendusi igas hin-
naklassis, on toeks kui liigne ärevus või-
must võtab ning lahendab ootamatuid 
olukordi, mis võivad tekkida pulmapeo 
käigus. 
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Kihlasõrmuse ajalugu ulatub ii saj.ema Rooma keisririiki, kus esialgselt kasutati selleks 
otstarbeks rauast sõrmuseid. Abielusõrmuste kandmist neljandas sõrmes ehk nimeta 
matsis, seostatakse iidse usuga, et eriline soon jookseb sellest otse südamesse.

Olen astunud sisse Tallinnas Mustamäe teel 
asuvasse Eks Kaubamajja, et täpsemalt uurida 
kihla ja abielusõrmuste kohta. Mati Lomp, kes 
peab siin omanimelist salongi, on lahkesti 
nõus aastatega kogunenud tarkust minuga 
jagama.

Sisenedes ei jää märkamata suur sära nii 
poes kui teie enda silmis. olete te kokku 
lugenud, kui mitme erineva näidise vahel 
teie kliendid valida saavad?
mL: Mati Kullaäri tegutseb juba aastast 
1996. Meie salongis saab valida üle 2000 
erineva abielusõrmuse näidise vahel ning on 
esindatud 7 erinevat Saksa tootebrändi.

Kuna meie tootevalik on nii suur, siis rõõmu 
teebki, et me saame teenindada ka kõige 
nõudlikumat klienti.

milline on kõige populaarsem kihlasõrmus 
mida ostetakse?
mL: Kõige levinum kihlasõrmus on ikka 
teemantiga, mille suuruse määrab ostja enda 
eelarvelised võimalused. Teemantiga kihla-
sõrmus, kui kõige tugevama kiviga sõrmus on 
vastupidava ja särava armastuse sümboliks. 
Kui kihlasõrmus jääb pruudil hiljem abielusõr-
muse juurde, siis on tore, kui need sõrmused 
saavad olema ühesuguse joone ja stiiliga. 
Erineva stiiliga sõrmuseid võiks kanda erinevas 
käes. 

Kui pikalt peaks noorpaar ette planeerima 
abielusõrmuse ostmist ja tellimist? 
mL: Esimene soovitus on meil valida näidiste 
seast, selle ostu saab ka kohe sooritada. Kui 
aga noorpaaril on oma kindel nägemus ning 
sõrmus tuleb tellida, siis Mati Kullaäri pakub 
teenust, kus klient saab spetsiaalse programmi 
abil disainida endale ainulaadse sõrmuse. Selle 

programmi nimi on „sõrmuste disainer“ ning 
seda saate kasutada salongis kohapeal kui ka 
kodus. Eritellimustööna valmivate sõrmuste 
tähtaeg olenevalt tootjast on kuni 4 nädalat

Soovitan Teil broneerida aeg Mati Kullaäris, 
kus pakume omapoolset professionaalset abi 
sõrmuste valimisel ja disainimisel.

milline on trendikas sõrmus?
mL: Levinuim sõrmuste materjal on ikkagi 
kuld, aga tõusvad trendid on plaatina, pallaa-
dium ja karbon koos kullaga. Väga populaarne 
on erinevat värvi kulla ja teiste materjalide 
omavaheline kokku sobitamine. Klassika-
liste abielusõrmuste pooldajad on kogu aeg 
olemas olnud ja see kehtib ka tänasel päeval. 
Ka klassikalisi sõrmuseid saab „sõrmuste disai-
neri“ abil teha omapärasemaks, lisades naiste 
sõrmustele teemante. Suurt populaarsust 
on kogunud ka minu enda poolt disainitud 
mudelid.

Viimastel aastatel on eelistatuimad olnud 
siiski individuaalsed tellimused, kus noorpaa-
rile valmistatakse just neile ainulaadsed 
sõrmused.

Teie äri äärmiselt laiast tootevalikust saab 
ka kõige nõudlikum ning hinnatundlikum 
klient endale sobiva sõrmuse?
mL: Oleme oma tootevaliku just selliselt kujun-
danud, et siit ei peaks ükski huviline lahkuma 
ilma talle meeldiva sõrmuseta. Hindadest veel 
ka niipalju, et nimelt saksa tootebrändid on 
meil Eestis ainukesena -25%! Nii et siit saab 
kauni sõrmuse igal juhul ja vastavalt igale 
rahakotile. 

Intervjueeris Südamemaja perenaine

Tiia Tamberg

Sydamemaja.ee

Kogu tõde sõrmustest
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Lühidalt ehetest

Pulmapäeva ehted on erilised, maagili-
sed, mälestus kogu eluks. Traditsiooniliste 
laulatussõrmuste kõrvale pakume erilisi: 
neile kujundatakse õnnemärke ja teisi soo-
vitud sümboleid. Nii saab ainult teile valmis-
tatud toote. Huvipakkuvaks on osutunud 
teemandite paigutamine sõrmusesse nii, et 
igal aastal pannakse üks juurde ja kui ring 
täis saab tuleb uus sõrmus. Reljeefsete ni-
medega ja zodiaagimärkidega sõrmused on 
ka järjest populaarsust kogunud ikka ainu-
laadsuse tõttu.

Kindlasti soovitame käsitöö-ehteid, neis 
on hing, olles sündinud ilusast mõttest ja 
tule müsteeriumist; just kandjaile mõeldes 
on pärandatavad põlvest põlve. Pulmapäe-
val kandke vaid teile valmistatud või kingitud 
ehteid, mitte laenatud või komisjonipoest 
ostetud.

Ei ole häid ega halbu, õnne ega õnne-
tust toovaid kive, olete teie, kellele sobib ja 
meeldib üks või teine kivi teatud hetkel teie 
elus. Kunagi tellis üks klient meilt laulatus-

sõrmusesse loodusliku aleksandriidi ja vaa-
tamata igasugustele müütidele elab õnne-
likult. Nii on paljude kividega läbi sajandite 
juhtunud, kurja suu müüte ei tasu tõsiselt 
võtta. Poolvääriskive soovitame lasta lihvida 
kumerdatuks sõrmuse järgi.

Läbi elu kandke palju ehteid, need anna-
vad jõudu ja see energia on vajalik ka mees-
tele. Väeehted hoiavad ära halva energia 
mõju teile, üks kivike mehe pintsaku revääril 
kaelakee või pross naisel on praeguses kii-
res maailmas hädavajalik. Vajate nõu ja abi 
– tulge meie väikesesse butiiki Nõmmel.

Kuldehteid peab pesema vähemalt iga 
nädal, kividega ehteid isegi iga päev, soovi-
tavalt nõudepesuvahendiga ja hambaharja-
ga ning loputada jooksva vee all kausi kohal. 
Paljud ehted vajavad puhastamisel kullasse-
pa abi. Ehete puhastamise kohta saate roh-
kem infot meie konsultandilt ja kodulehelt.

Viktoria Lukats

OÜ Nõmme Kullassepp

See oli aastaid tagasi üks ilus suvine reedeõhtu, kui meie salongi tulid noored ini-
mesed, küsides kas meil on laulatussõrmuseid. müügil ei olnud, aga me võime neid 
teile valmistada, oli optimistlik vastus. noorte näod ei olnud just vaimustuses. Tuli 
välja, et kogu pulmade ettevalmistuse saginas olid nad sõrmused üldse unustanud 
ja pulmad on homme ja kuna pruudil on nii väike sõrm, et kauplustest ei leitud 
parajat ja.... me teeme teile.... homseks. Praegu tellivad laualatussõrmuseid meie 
klientide lapsed. 

Asume Nõmmel, Raudtee 64 
(Nõmme Põhikooli kõrval )
Avatud T - R 15:00 - 18:00
Kokkuleppel võtame vastu ka
teistel kellaaegadel ja päevadel

Telefon: +372 56 857 896
e-mail : nommekullassepp@gmail.com

EESTI MEISTRITE VALMISTATUD 
KORDUMATUD KÄSITÖÖ EHTED!
SOOVITE ISE VALMISTADA LAULATUSSÕRMUSEID?
SEDA SAAB TEHA MEIE KULLASSEPA MEISTRIÕPPEKLASSIS

Nõmme Juveeli- & kunstibutiik
Eesti kullaseppade käsitöö

40 
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www.catering.ee
info@catering.ee
Tel. 66 11 025

www.lillepaviljon.eu
info@lillepaviljon.eu
Tel. 601 47 78

LILLEPAVILJON

lummava merevaatega 
Eesti populaarseim peokoht

alates aastast 1990!

Täiuslikke elamusi erilisteks hetkedeks 
aitab luua OÜ CATERING SERVICE

Pakume teenust kõikjal  Eestis!
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Südamemajas 
saab korraldada 
erinevaid koosolekuid, 
seminare, väikseid pulmi, 
juubeleid

www.sydamemaja.ee
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Ilus Idee - Pulmašokolaad

Pulmad on unustamatu ja väga eriline 
sündmus ning meie pakume ühte võimalust, 

kuidas külalistele väikese kingituse näol muuta 
pidu detailirohkemaks!

noorpaarid otsivad sageli erinevaid 
võimalusi, kuidas üllatada oma külalisi. 
Selleks on meil olemas ülivahva toode – 
Pulmašokolaad, mis on täiesti omanäo-
line ja maitsev üllatus nii väikestele kui 
ka suurtele. 
Pulmašokolaadi saab teha pulmavärvides 
ja  ümbrispaberi kujundamine on küll  väga 
suurte võimaluste maa – sinna võib noor-
paar panna oma pildi, või kirjutada hoopiski 
külalise nime ja siis täidab Pulmašokolaad 
juba nimesildi rolli. Pulmašokolaad võib olla 
ka kutsena üritusele või on tänukingitus lä-
hedastele erinevate sündmuste puhul.

Pulmavärvides pulmašokolaadi võib ase-
tada  peosaalis iga külalise taldrikule, aga võib 
neile tekitada ka eraldi laua, kust iga külaline 
võtab selle peo lõppedes kaasa, kui ilusa 

mälestuse kaunist pulmast. Meil on lai valik 
nii väikseid kui ka su remaid šokolaaditahv-
leid, maitsvaid šokolaadikomme,  erinevas 
suuruses kinkekarpe, šokolaadiga pulma-
kutseid ja palju erinevaid võimalusi ülla- 
tada külalisi. 

Meie disainerid suudavad luua kordumatu 
kujunduse just Teie pulma stiilis, kasutades 
Teie valitud värve, pilte, teksti ja kaunistusi. 
Kinkige kordumatuid magusaid elamusi oma 
külalistele ja kasutage võimalust muuta pul- 
mašokolaadiga oma pidu detailirohkemaks!

Tatjana Sinajeva

šokolaadikingituste  
disainstuudio “Shokobox”
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Kihla- ja abielusõrmused Saksamaalt, 
Prantsusmaalt, inglismaalt või Põh-
jamaadest! või eelistate hoopis erilisi 
sõrmuseid indiast – see kõik on Kuld-
kroonis võimalik. Samas saame valmis-
tada Teile ka kõige ulmelisema ehte 
teie enda disaini järgi! 

Oma valiku täiustamiseks oleme rän-
nanud mööda ilma, leidmaks head too-
tevalikut, mis vastaks ka kõige nõud-
likuma kliendi vajadustele. Sõrmused 
süsinikust, eluaegse garantiiga ning ta-
suta iga-aastase hooldusega, ka see on  
võimalik. 

meie mudelite valik küündib tuhandeteni.
Tänu 20-aastasele kogemusele ehete, 

kihla- ja abielusõrmuste alal on meil tekki-
nud kindlad partnerid, kelle kvaliteedis võib 
alati kindel olla. 

Tihti öeldakse, et kihla- või abielusõrmu-
se valikul tuleb eelkõige lähtuda hinnast. Et 
palju plaanite ehtele kulutada. Meie soo-
vitame siiski lähtuda toote disainist. Leida 
just see sõrmus, mis teid täielikult rahuldab. 
Seejärel saame kaaluda, kuidas valitud ehe 
ka eelarvega kokku sobiks. Et saame sama 
sõrmust pakkuda väga erinevast materjalist 
(kuld prooviga 375/-, 585/- ja 750/-, palla-
dium prooviga 500/- ja 950/- ning plaatina 
prooviga 600/- ja 950/-. Erineva vääris-
metalli valik võib sõrmuse hinda mõjutada 
kuni 3,5 korda.

Toome siin lihtsa näite ühe ilma kivideta 
abielusõrmusele:
Kui see sõrmus kullast prooviga 585/- (kõi-
ge levinum valik) maksab näiteks 100 €, siis 
vastavalt 15. oktoobril väärismetallide maa-
ilmaturu hinnavõrdlusele saaks sama sõr-
muse kullast prooviga 375/- 60 € ja proo-
viga 750/- 145 €.

Sama sõrmuse saaks palladiumist proo-

Sten Marten Nõlvak

Müügijuht 
51 92 1025 

stenmarten@kuldkroon.ee

Kihla- ja abielusõrmused

viga 500/- hinnaga 60 € ja prooviga 950/- 
hinnaga 105 €. Sama sõrmuse plaatinast 
saaks prooviga 600/- hinnaga 135 € ja 
prooviga 950/- hinnaga 210 €. Seega 
sama sõrmuse hind võib olla kas hin-
naga 210€ või 60€ sõltuvalt valitud vääris-
metallist. Arvestada tuleb, et väärismetalli-
de maailmaturu hinnad kõiguvad pidevalt 
ja toodud näide on vaid ühe hetke seisuga.
Väike hinnavahe tuleb ka val-
ge- ja kollase kulla valikust. Kah-
juks kasutavad Eesti kullassepad val-
gest kullast toodete valmistamiseks 
sulamis enamasti niklit, mis võib allergiku-
tel põhjustada probleeme. 

meie tootjad kasutavad sulamis eran-
ditult pallaadiumi, mis puhas plaatina 
rühma väärismetall. Kui aga tuua lisaks 
ka tihti naise abielusõrmuses kasutatava-
te teemandite hinna kõikumised sõltuvalt 
puhtusest ja värvist, võime saada veelgi 
suurem hinna erisuse. Seega, head kihlu-
jad ja abiellujad! Esmane valik tehke ikka 
toote disaini järgi!

Kuldkroon OÜ kasutab tarnijatena vaid 
tootjaid ning ei kasuta vahendajaid või 
hulgimüüjaid. Teemantid tarnime otse 
Antwerpeni teemantibörsi liikmetelt. See-
ga saama alati pakkuda parima hinna! 

mEiE KRoonimE TEiE hEA mAiTSE 
Tule veendu selles ka sina! 

www.kuldkroon.ee   info@kuldkroon.ee .

Avasime uue kihla- ja abielusõrmuste keskuse
Tartu mnt. 56, City Residence, Tallinn

Sõrmused Teile kuni 25% soodsamalt
www.kuldkroon.ee

info@kuldkroon.ee
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Tallinnast vaid  10km kaugusel ro-
helusse peitunud Saku mõis on suu-
repärane koht pulmade tähistamiseks.

Mõisa kõrval looklev Vääna jõgi annab 
suursugusele majale ja väärikale mõisa-
pargile veelgi romantilisema ilme, mis 
lausa kutsub seda ilu erilise sündmusega 
tähistama.

Saku mõisa peahoone, kus tänapäeval 
on külalistel võimalik tähistada erinevaid 
sündmusi, pärineb 1820. aastast. Mõis 
oma rikkaliku dekoori ning 19.sajandist 
pärinevate laemaalingutega on omalaad-
setest Eesti üks kaunimaid. 

Klassitsistlik Ballisaal (90m2)  suurte 
sammaste ja saaliga ühendatud kahe sa-
longiga (36m2 ja 37m2) on ideaalne koht 
pidulike sündmuste tähistamiseks. Lisa-
võimalusi pakub ka Ballisaali kõrval aset-
sev Palmisaal (65m2). Saku mõisa Balli-
saal mahutab ümarlaudades istuma kuni 
100 inimest, väiksemate seltskondade 
puhul mahub saali ka tantsuansambel 
ning võimalik on pidada pidu ühes saa-
lis. Suuremate seltskondade puhul saab 
tantsuks kasutada Palmisaali ning ümar-
laudu on võimalik paigutada ka salongi-
de osasse.

Saku mõisa II korrusel asuvad seminari-
ruum koos eesruumiga ning 11 omanäo-
list ja eripärase kujundusega numbrituba, 
sh ka sviit noorpaarile. Mõisa mahutub 
majutuma kuni 42 külalist. Hommikust 
virgutust pakub mõisa keldrikorrusel aset-

Linnalähedane 
kuninglik privaatsus

sev saun ning mõnusa kehakinnituse eest 
hoolitsevad mõisa suurepärased kokad.

Suvisel ajal on kujunenud kombeks ka-
sutada maksimaalselt ära mõisa võrratuid 
terrasse ning erinevaid võimalusi pakku-
vat mõisaparki. Terrassid on ideaalseks 
kohaks vahuveini ja hõrkude suupiste-
te nautimiseks. Mõisapargis asuvad hiig-
laslikud tammed on pruutpaaride meelis-
kohaks tseremooniate läbiviimisel. Mõisa 
ümbrus ja ruumid annavad vaba voli kõi-
ge imelisemateks ideedeks, mis on suu-
res osas teostatavad just ruumide suuru-
sest ja avarusest lähtuvalt.

Saku mõisa poolkeldri-korrusel asuvad 
mõisa köök ja mõisa restoran Von Sac-
kenmeck, kus serveeritakse võrratuid a la 
carte roogasid. Mõisa köögis valmivad ka 
suurepärased road pulmakülalistele ning 
pruutpaari eelistustest lähtuvalt valmista-
tud uhke pulmatort. Menüüd sisaldavad 
nii kana, kala, liha kui taimsete roogade 
valikuid külma ja sooja lauana. 

2016. aastast pakub Saku mõis partne-
rite abiga kõikidele peokülalistele lisaks 
mõisa halduses olevatele teenustele ka 
lisalahendusi nii valgus- kui helitehnika, 
dekoratsioonide, muusikute ja esinejate, 
floristide, fotograafide jms osas. 

Just Saku mõisast saate täislahenduse-
ga imelise pulmapeo!

 
Ines Arna 

Saku Mõisa tegevjuht

Saku mõis Tallinnast vaid 11km kaugusel
Tseremoonia ja fotosessioon mõisas või pargis
Suursuguse miljööga Ballisaal (90m2) kuni 120-le 
külalisele
Palmisaal (65m2) ja kaks ilusat salogi 
Restoran von Sackenmeck (55 kohta) ja saun
Majutus väärika ajalooga majas (kuni 42 in, 11 tuba)
Maitsvad piduroad ja meeldiv teenindus
Hõrgud pulmatordid mõisa kondiitrilt
Terviklahendused unistuste pulmadeks 
(sh esinejad, heli-, valgus-, erilahendused jms)

Lisainfo ja broneerimine
www.sakumois.ee
e-mail: info@sakumois.ee

Juubelitammede tee 4
75501 Saku,; Harjumaa
Tel +372 5226068

Tallinn:
Tel. 600 3390 | Pronksi 3 

Tartu: 
Tel. 734 1149 | Riia 10, Tartu

info@veronique.ee

www.veronique.ee
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Pulm on üks tähtsamaid sündmusi ini-
mese elus ja üldjuhul on ka pulmapidu 
üks osa sellest.
Et pulmapidu sujuks laitmatult ja noorpaar ei 
peaks muretsema toidulaua ja joogipoolise  
eest, soovitame kasutada catering-firmat. 
Ettevõtteid, kes antud teenust pakuvad on 
mitmeid ja igal ühel on oma käekiri. Antud va-
likut tehes tasuks kindlasti kuulata ka sõprade- 
kolleegide soovitusi, kes on sama teenust 
varem kasutanud. 

Catering-ettevõttega tasuks ühendust 
võtta võimalikult varakult, eriti kui soovitak-
se, et toitlustaja pakuks välja ka peokoha. 
Nõutuimad peopaigad broneeritakse juba 
aastajagu ette.

Selleks, et saada toitlustajalt Teie ootuste-
le vastav pakkumine, tasuks hinnapäringus 
välja tuua kindlasti peo toimumiskoht ja 
kuupäev, orienteeruv algus- ja lõppkellaaeg, 
külaliste arv ja  kas tegemist on püstijala vas-
tuvõtuga või istutakse laudades. Kui antud 
andmed on teada, siis koostab kogenud 
toitlustaja kõiki neid detaile arvesse võttes 
just Teile sobiva pakkumise.

Mis puudutab menüüd, siis selle serveeri-
miseks on ka mitmeid erinevaid mooduseid.
Juhul, kui on tegu laudades istumisega, ei 

pea serveerima toitu alati buffee-stiilis, vaid 
võib ka teha nii, et külmad toidud on juba 
kohe laudkondades ja soojad toidud ser-
veeritakse vaagnatega lauda. Teine moo-
dus on aga pidulik õhtusöök, kus kelnerid 
serveerivad personaalsed portsjonid igale 
külalisele. Antud juhul on juba vajalik ka 
kokkade kohalolek, kes annavad kohapeal 
toidule viimase lihvi. Kui on tegu piduliku 
õhtusöögiga ja pidu kujuneb pikemaks, on 
soovitatav veel eraldi serveerida ka suupis-
telaud, kus külalised saavad õhtu jooksul 
keha kinnitada.

Tänapäeval ei ole catering-ettevõte pel-
galt toitlustaja vaid partner, kes pakub täis-
teenust alustades mööbli ja telkide rendist, 
lõpetades floristiteenusega. Seega tasub 
alati uurida, mis lisavõimalusi ettevõte pa-
kub. 

Oma ala asjatundja abi kasutamine olulise 
sündmuse korraldamisel tagab teile kind-
lustunde ja teadmise, et saate ka ise seda 
erilist päeva täiel rinnal nautida.  

Rohkelt meeldivaid elamusi, 
Kuldar Kruup

Event Catering 
müügijuht

Event Catering
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juba kaks aastat on inimestel olnud 
võimalus nautida kaunist jäägri villat 
järvamaal.
Vanast mõisavalitseja hoonest on voolitud 
pilkupüüdev kaunitar, millele annavad lisa-
väärtust kõrval laiuv iidne mõisapark ning 
jõega ääristatud maitsekalt haljastatud ter-
ritoorium. Loodud on kõik tingimused unus-
tamatute elusündmuste läbiviimiseks.
Meile on ühtmoodi erilised  kõik meie kü-
lalised: noored või vanemad, lähedalt või 
kaugelt, jalgsi või autoga, rõõmus või ker-
ges hingenukruses.

Üha sagedamini leiavad meie juurde tee 
inimesed, kes on otsustanud oma elud 
ühendada. Oleme olnud tunnistajateks 
nii nelja inimese pulmale kui ka 70 inime-
se omale. Nii, nagu on erinevad inimesed, 
on erinevad ka nende nägemused unistus-

Teie õnneliku elu algus 
jäägri villas

te pulmadest. Meie jaoks ei ole võimatuid 
unistusi, on lihtsalt teostatavad ja keerulise-
malt teostatavad unistused ;)

Noorpaari soovi korral ning ühes koos-
tööpartneritega on meie inimesed meelel-
di valmis pulmades kaasa lööma juba nen-
de planeerimise staadiumist alates. Lõppa-
kordiks imelised pulmatseremoonia ja –pi-
du  Jäägri Villas.

Vahest keset ööd ma mõtlen,
et kuidas on see nii,

et käia sinu kõrval
tundub lihtne lõpuni,

et olla sinu juures
ei ole iial olnud vaev,

vaid nagu kõnniks mööda pilvi taevalael
( Alen Veziko )

 Jäägrivilla, Albu küla
Albu vald, Järvamaa
Tel. +372 5885 6955
e-mail: info@jaagrivilla.ee

Põdra sviit

Suur saal
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Kaasaegne ilukabinet -  
marju Karini ilukliinikus
ootame kõiki kliente, kes soovivad särada oma elu kõige tähtsamatel momentidel, 
milledeks võivad olla näiteks pulmad, juubelid, vastuvõtud jms, aga miks mitte 
lubada endale head enesetunnet ka lihtsalt igapäevaelus. 

Ilukliiniku külastamist saate Tallinnas sobivalt 
valida kas Haabersti uues tervisekeskuses või 
Pärnu mnt.17. 

Ilusüstide protseduuride läbiviimist olen 
õppinud Londoni ilukliinikutes ja Moskva 
ning Peterburi arstide käe all. Täiendan end 
sellel alal mitu korda aastas uute tehnikate ja 
materjalide osas.

Kas välimus on oluline?
Arvan, et välimus on oluline nii naiste kui ka 
meeste jaoks. Siin ei mängi niivõrd rolli klas-
sikaline iluideaal, vaid see, kas inimene hoo-
litseb enda eest. Hoolitsetud välimus näitab 
tihti ka sotsiaalset staatust ning soodustab 
inimestevahelist suhtlust.

Inimene vananeb ja tihti tapab elu meie 
unistused. Haigused, stress, pettumused ja 
loomulikult ka elukombed võivad meie vä-
limust laastada. See ei tähenda, et ideaaliks 
peaks olema elu lõpuni 18-aastaseks jäämi-
ne. Kõike saab teha mõistlikult, loomulikult ja 
oma eale vastavalt. Ilusüstidega peaks alus-
tama juba siis, kui tekivad esimesed nähtavad 
kortsud, et oma nooruslikkust hoida ja kort-
sude edasist teket ennetada.

Meie ilukliiniku hubane keskkond ja äär-
miselt sõbralikult toetav meeskond aitab 
Teid kõiges, mis teid enda välimuse juures 
viimasel ajal on hakanud häirima.Meie ütle-
me, et kõik on võimalik ja koheselt saame 
aidata pea kõikidel juhtudel, aga kõik toimub 
koostöös kliendiga ja kliendi võimalustega.
Pulmad on pika ajaplaneeringuga sündmus 
ja selleks palume aeg broneerida meie juures 
vähemalt 2 kuud ennem, et saaksime võima-
likult parema tulemi. 

Oleme oma töös eesmärgiks seadnud selle, 
et aidata igat klienti  ning leida ka kõige kiirema-

tel ajahetkedel võimalused protseduurideks. 
Meie meditsiiniharidusega spetsialistid paku- 
vad suurt valikut protseduure ja teenuseid:

•	  Silmaümbruse värskendamine
•	  Kortsude ennetamine
•	 Krobelise lõua korrigeerimine
•	 Kaela korrektsioon
•	 Higistamisvastased protseduurid
•	 Kortsude leevendamine ja täitmine
•	 Asümmeetria korrigeerimine
•	 Huulte täitmine ja tõstmine
•	 Dekolteepiirkonna korrigeerimine
•	  Käte korrigeerimine ja vananemise tun-

nuste vähendamine
•	 Veenilaiendite korrektsioon
•	  Naiste genitaalpiirkonna mittekirurgiline 

korrektsioon
•	  Mesoteraapia tselluliidi, vananemise või 

juuste väljalangemise vastu

Pakume täisteenust, mille hulka kuulub tasu-
ta konsultatsioon ja dokumenteeritud nõus-
tamine. Püsiklientidele kehtivad aastaringselt 
kuni 50% soodsamad hinnad. Püsikliendiks 
saab registreeruda marjukarin.ee. Soovi kor-
ral pakume teenustele ka järelmaksu võima-
lust.  

Kõike, mida pakun oma klientidele, ka-
sutan või olen valmis kasutama ise. Kui ma 
ei usuks ise oma teenustesse, ei julgeks ma 
neid ka meie Eesti naistele pakkuda! 

Marju Karin

Marju Karin OÜ ilukliiniku omanik 
info@marjukarin.ee 

+372 565 09270

Marju Karin OÜ Ilukliinik aitab Teid särada 

Teie elu kõige kaunimal päeval, 
pulmapäeval!

Püsiklientidele kehtivad aastaringselt kuni 50% soodsamad hinnad! 
Broneeri aeg soovitud teenusele või tasuta konsultatsioonile 
marjukarin.ee/broneering/, kas Ehitajate tee 137 IV korrusel, 
kabinetis 451, Haabersti uues tervisekeskuses või Pärnu mnt 17.
Tervishoiuameti tegevusluba L03798

Püsiklientidele kehtivad Püsiklientidele kehtivad Püsiklientidele kehtivad Püsiklientidele kehtivad aastaringseltaastariaastaringseltaastaringselt
Broneeri aeg soovitud teenusele või tasuta konsultatsioonile Broneeri aeg soovitud teenuseleBroneeri aeg soovitud teenusele või tasuta konsultatsioonile Broneeri aeg soovitud teenusele või tasuta konsultatsioonile 
marjukarin.ee/broneering/, kas Ehitajate tee 137 IV korrusel, marjukarin.ee/broneering/, kas Ehimarjukarin.ee/broneering/, kas Ehitajate tee 137 IV korrusel, marjukarin.ee/broneering/, kas Ehitajate tee 137 IV korrusel, 
kabinetis 451, Haabersti uues tervisekeskuses või Pärnu mnt 17.kabinetis 451,kabinetis 451, Haabersti uues tervisekeskuses või Pärnu mnt 17.kabinetis 451, Haabersti uues tervisekeskuses või Pärnu mnt 17.kabinetis 451, Haabersti uues tervisekeskuses või Pärnu mnt 17.Haabersti uues terviskabinetis 451, Haabersti uues tervisekeskuses või Pärnu mnt 17.kabinetis 451, Haabersti uues tervisekeskuses või Pärnu mnt 17.
Tervishoiuameti tegevusluba L03798Tervishoiuameti tegevusluba L03798Tervishoiuameti tegevusluba L03798Tervishoiuameti tegevusluba L03798

marjukarin.ee
marju.karin
info@marjukarin.ee
+372 5650 9270
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Pulma planeerimisel soovitan mõelda 
muusikale kolmes etapis: muusika re-
gistreerimisel/laulatusel, muusika ak-
tiivsel pulmaajal ja muusika hilisööl, kui 
pidutsema jäävad viimased külalised. 

muusika registreerimisel/laulatusel
Paljudes ametlikes kohtades, nt Õnnepa-
lees, on kohapealt võimalik tellida muusi-
kuid või lasta muusikat plaadilt. Kirikus saab 
korraldada orelimängu või kutsuda kohale 
sobivad muusikud. Ka mõnes muus pruut-
paarile olulises kohas (looduses, mõnes 
muus ruumis) saab muusika valikul kasuta-
da erinevaid variante. Igal juhul on ilus, kui 
tseremooniat saadab mõni naturaalpilli(de)
ga muusik, duo või trio. Või on kaunil het-
kel teie poolt valitud laule laulmas solistid 
või üksikartistid. See meeleolu, mis sellistel 
hetkedel tekib, jääb meelde elu lõpuni teile 
endale, kui ka külalistele. Võib-olla on teie 
sõprade seas muusikaandega inimesi, kes 
saaksid sel tähtsal hetkel teid muusikaga 
rõõmustada? Kui elavaks muusikaks võima-
lust ei ole või seda ei soovi, siis sobib lasta 
teie lemmiklaulu või mõnda muud olulist 
muusikapala ka plaadilt. Igal juhul on va-
riante palju ning erinevaid – arutlege koos 
pulmaisaga, milline on teile sobivaim ja 
meeldivaim kombinatsioon.

muusika pulmapeol
Esmalt otsustage, kas peol mängib ansam-
bel või DJ. Olles ise mänginud rohkem kui 
400 pulmas, julgen öelda, et enamasti tõm-
bab ansambel peo paremini käima. Ent kui 
soovite pulmas väga laia ampluaaga muusi-
kat, soovitan võtta väga hea DJ. Oluline on 
meeles pidada, et hea ansambel või DJ tu-
leb broneerida sama varakult kui pulmaisa, 
peokoht ja fotograaf. Kokkuleppeid sõlmi-
des tasub üle täpsustada, kas esinemistasu 
katab ka transpordikulud, kes hoolitseb he-
li-ja valgustehnika eest, kui pikad (ja mitu) on 
ansambli muusikablokid ja millal ansambel 

Lugupidamisega

Andres Visnapuu

pulmaisa ja ansamblite „Projekt“ 
ning „Wõro Velled“ liige 

tel 506 8712 
andres@visnapuu.eu

Pulmamuusika
heliproovi teeb. Isiklikult soovitan alati 100% 
live-muusikat mängivat ansamblit, kes ei ka-
suta sissemängitud muusikapõhjasid. Sellis-
te ansamblitega on mõnikord võimalik jõu-
da kokkuleppele, et nad teevad just mõne 
teie sooviloo või saavad vajadusel saata 
pulmakülalist, kes ehk tahab pruutpaari 
mõne lauluga üllatada. Live-ansamblites on 
vähemalt kolm või oluliselt rohkem inimesi 
(kuni orkestriteni välja), vähemate liikme-
tega kooslused kasutavad pea alati sisse-
mängitud muusikat. Kui võimalik, siis käige 
väljavalitud ansamblit kuulamas või uurige 
soovitusi neilt, kelle pulmas on bänd män-
ginud. Väga oluline on ansambli ja pulmaisa 
omavaheline koostöö. 

muusika hilisööl ehk aftekas
Sõltuvalt, mis kellani ansambel või DJ män-
givad (enamasti nt kella 1-2ni), võib vaja 
minna ka lisamuusikat, sest peosaali jääb 
külalisi, kes tahaksid veel edasi lustida. Kui 
teate, et pulmarahvas on väga tantsuhi-
muline, siis on soovitav ansamblilt juba 
kokkuleppeid tehes uurida, kas nad saavad 
vajadusel mängida ka kauem (seejuures 
leppige kokku aeg ning lisatasu suurus). Kui 
eelarve kannatab, siis võib pärast ansamblit 
jätkata DJ. Enamasti on peale bändi või dj 
lõpetamist olemas noorpaaril endal tehtud 
playlist, mille järgi saab tantsu lüüa varajaste 
hommikutundideni.
Lähtuge muusika valikul oma soovidest ning 
rääkige need läbi pulmaisaga, kes oskab nõu 
anda, mis erinevates olukordades kõige pa-
remini toimib. Igal juhul soovin kõigile heli- 
sevat pulma ning head tantsulusti.  
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Kui üks tulevastest 
abikaasadest on 
välismaalane?

Armastus ei küsi vanust, maailmavaadet 
ega ka rahvust. Kui abielluvad Eesti koda-
kondsusega noored, on üsna selge, mida 
oma abielu seadustamiseks tuleb teha.
Tänane maailm on aga väga avatud ja nii 
on viimastel aastatel tõusev trend, et abielu 
seadustamine toimub Eestis, aga üks abi-
ellujatest on välimaalane. Esineb ka sellist 
olukorda, kus Eesti kodanik soovib abiel-
luda välismaal ja  siis peab täpselt teadma, 
milliseid dokumente ootab riik, kus abielu 
sõlmitakse.

Nendel juhtumitel peab teadmis- 
te pagas olema hoopis laiem, mida hea 
meelega siinkohal tutvustame, sest see on 
meie büroo igapäevatöö.

Abiellumiseks välismaalasega peab välis-
maalasest pool esitama abieluvõimetõendi 
– selle kohmaka nimetuse taga on tõend, 
mille väljastab abielluja elukoha- või koda-
kondsusriigi pädev asutus ning mis kinnitab, 
et abiellujal puuduvad tema elukoha- või 
kodakondsusriigi õiguse järgi abiellumist ta-
kistavad asjaolud. Tõend väljastatakse reeg-
lina väljaandjariigi keeles, kuid Eestis tuleb 
see perekonnaseisuametnikule esitada kin-
nitatud tõlkena. 

Siinkohal saab appi tulla Multilingua Tõl-
kebüroo. Meie hoolitseme selle eest, et 
tõlge vastaks kõigile esitatud nõuetele –  
pakume nii vandetõlgi kinnitusega tõlkeid 

kui ka notariaalselt kinnitatud tõlkeid neis 
keelekombinatsioonides, milles Eestis veel 
vandetõlke vannutatud ei ole. 

Samamoodi saame olla kasulikud, kui 
eestlane soovib abielluda välismaalasega 
väljaspool Eestit– siis väljastab meie pere-
konnaseisuamet sarnase abieluvõimetõen-
di ja Multilingua saab olla abiks selle tõlki-
misel koos vandetõlgi kinnitusega vajalikku 
võõrkeelde.

Ametlikust asjaajamisest ei pääse ka juhul, 
kui olete sõlminud abielu väljaspool Eestit ja 
soovite nüüd oma abielu legaliseerida kodu-
maal. Selleks tuleb välisriigis väljaantud abielu-
tunnistus väljaandja maa vastavas ametkon-
nas ka apostilliga kinnitada või legaliseerida 
ning Eestisse saabudes see eesti vene või ing-
lise keelde tõlkida välja arvatud juhul, kui do-
kument on vene- või ingliskeelne. Tõlge peab 
olema vandetõlgi tehtud või tõlke õigsus 
peab olema notariaalselt kinnitatud. 

Legaliseerimise ja apostillimise kohta täp-
semalt loe siit 
https://www.hcch.net/en/instruments/
conventions/authorities1/?cid=41

Alati valmis Teid aitama!

Võtke meiega julgelt ühendust:

Anneli Agasild
Multilingua Tõlkebüroo

6408544
multilingua@multilingua.ee

Tantsukool “Reveranss”

Pulmatantsu lavastamine. 

Me realiseerime selles tantsus
kõik teie unistused ja soovid!

Teeme üheskoos väikse
meistriteose, mis jääb kauaks
meelde teile, teie sugulastele ja
sõpradele - te võlute kindlalt 

kõike!

Kui Te pole kunagi koos 
tantsinud - tulge kindlasti, me 

õnnestume üheskoos!

Tel.+372 566 11 568 Kristina
E-mail: tkreveranss@gmail.com
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Pulmatort
Pulmatordi ajalugu kandub antiikae-
ga, kus serveeriti maiustusi või ka 
muid hõrgutisi, kas siis küllusesarvena 
serveerituna või ka siis kõrgeks kuh-
jaks kujundatuna, sümboliseerides 
viljakust.Kaasaegne pulmatort  võtab 
eeskuju Inglise ja Prantsuse traditsioo-
nidest.  Taanis on veel praegugi levinud 
nn. Cornuscopia Cake ( küllusesarve ku-
juline), mis on valmistatud martsipanist 
küpsetatud  ja sarveks kokkukleebitud 
rõngastest, mis on täidetud maitsvate 
trühvlite või minikoogikestega
Levinud on erinevad kujud ja ka erinevate 
aluste kasutamisest võimaldatud eriilme-
lised pulmatordid.

Pulmade planeerimises on pul-
matordi tellimine olulisel kohal, 
kuna pulmatordi serveerimine 
on kujunenud pulma ametliku 
osa lõpetamise tseremooniaks.
Pruutpaar lõikab koos tordist esi-
mese tüki ja kooselu alustami-
se märgiks serveerivad seda 
teineteisele.
Pulmatordi tellimisel on vaja 
silmas pidada pruutpaari 
maitse-eelistusi ja ka seda, 
et torti serveeritakse suurele 
hulgale inimestele, seega ka 
külaliste maitsemeeltele so-
bivust.

Pulmatordi kujundus 
sõltub tavaliselt, kas siis 
pulma teemast, pulma-
värvidest, vahel ka pul-
mapeo pidamise kohast 
ja muidugi ka pruutpaari 
soovidest.
Kõik see tuleb paika 
panna koostöös tordi-
valmistajaga , kes saab 
anda omapoolseid ettepanekuid 
ja soovitusi. 

Kondiitri valik on üsna keeruline ja 

seda aitavad otsustada nii pulmakorralda-
jad, pulmakohad, sotsiaalsuhtlusvõrgusti-
kud ja muidugi ka suust-suhu liikuv info. 
Arvestama peaks ka kondiitri nn. käekirja-
ga. Abiks tulevad  kondiitri eelnevalt val-
mistatud tortide pildigaleriid.

Pulmatordi valmistajal kulub tordi val-
mistamiseks sageli nädalapäevad, kuna 
dekoori valmistamine on tõepoolest 
väga ajamahukas, kuna on vaja küpseta-
da tordipõhjad, valmistada kreemid-täidi-
sed ja  see siis lõpuks kokku seada tordiks. 
Vähetähtis pole ka see, et kondiiter peaks 
torti panema sisse oma hinge ja valmista-
ma torti armastusega.

Niisiis – koostöö on väga olu-
line ja läbi selle peaks sündima 
pulmapeo tipphetke kaunis-
tav maitsev  meistriteos!
 Õnnestunud pulmatordi ser-
veerimiseks pulma tipphetkel 
on samuti oluline ka selli-

ne esialgu vähemtähtsana 
tunduv detail, nagu tordi 
transport ja hoidmine enne 
serveerimist, aga kui kõik 
asjaolud on selged ja info 
vahetatud pulmakoha, 
pulmakorraldaja, pruut-
paari ja kondiitri vahel, siis 

ei peaks olema min-
geid takistusi meel-
dejääva, maitsva ja 
imeilusa mälestuse 
tekkimisel.

Olen valmistanud 
läbi aegade paarsa-
da pulmatorti ja läbi 
nende saanud rikka-
maks nii kogemuste 
poolest, kui rahul-

olust kordaläinud 
töödest.

Urmas Jalakas
Tordimeister  

aastast 1993.a.
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Lucca Restoran asub Tiskres, endise 
Lucca suvemõisa ja pargi lähistel. 

Selle Itaalias Toskaana piirkonna Lucca 
linnalt nime saanud mõisa rajas omal ajal 
prantsuse parun Arthur Girard de Soucanton, 
kes 19nda sajandi teisel poolel Eestis ärielus 
olulist rolli mängis, olles raehärra ja Tallinna 
bürgermeister. 

Pakutav toiduvalik on ehedalt itaaliapärane. 
Valikus leidub erinevaid antipasti’sid, värskeid 
mereande, traditsioonilisi liharoogi, käsitsi 
valmistatud pastasid ja muidugi kultuskook 
Tiramisu.

Lastega pered on meile eriti olulised ja 
lastele paremate tingimuste loomiseks 

Lucca Restoran - Itaalia köögi 
maitsenaudingud

oleme sisustanud mängutoa, mis on 
Eesti restoranidest kõige suuremate 
mänguvõimalustega. 

Lucca on valitud gastronoomiakonkursi 
‘Hõbelusikas’ poolt kahel korral parimaks 
pererestoraniks ja nominendina on esile 
tõstetud suisa seitsmel korral. Ühtlasi kuulub 
Lucca ka ‘Eesti 50 Parima Restorani’ sekka.

Restoran Lucca on neile, kes soovivad 
eemal olla südalinna saginast ja tunda 
ennast mõnusalt linnaäärses hubases 
trattoria’s sõprade või pereseltsis nautides 
traditsioonilist itaalia kööki koos armastusega 
valminud veinidega.

Tere tulemast!
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Südamega korraldatud pulm 
Südamemaja abiga!

just nagu kunstniku paletil, on meie elus üksainus värv, mis 
annab elule ja kunstile mõtte. SEE väRv on ARmASTuS. 

(marc Chagall - Prantsuse kunstnik)

ja armastuse kroonimise kõige tähtsamaks päevaks on  
PuLmAPäEv!

Olen pulmakorraldajana peoteeninduse- ja dekoratsioonifir-
mat juhtinud 14 aastat ja täpselt niipalju aastaid on kogunenud 

minu kontole ka pulma-ja peokorralduskogemusi. 
See töö on äärmiselt huvitav, väljakutseterohke, sest 

iga noorpaar nagu iga pulmapidu või tseremooniagi 
on ju oma olemuselt kordumatud !  

Võta aega ja tule SÜDAMEMAJA agentuuri kuld-
sele diivanile hea kohviga peoplaani pidama ja meil 
on Sulle üllatused :

 Meie kingime Sulle Eesti ühe parima söögiko-
ha, Põhjaka mõisa -10% allahindlusega kinke-

kaardi, millega saad nende juures sööke-joo-
ke nautida. 

Südamemaja ii korrusel on ilus 
peoruum ca 25le külalisele ja 

ruumikas õueala abielutse-
remoonia korraldamiseks. 

Pakume 100% -list pul-
makorraldusteenust, 
aga saame õla alla 
panna ka ainult sellele 
peo  segmendile, kus 
on kõige rohkem abi 
vaja.

Ühendades Teie 
pulmakorraldus-
soovid ning deko-
ratsioonide loo-
mise võimalused, 
loome õdusa 
õhkkonna pulm-
peo kulgemiseks. 
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Tule jaga meiega oma soove ning me 
aitame Sul leida parima, maitsva 

ja meeldejääva pulmaveini!

Lõõtsa 5, Tallinn, Ülemiste City
fi newine.ee

E-R 10:00 - 18:00

Pulmaveinid
Finewine ateljeest

Finewine sommeljee abiga on pulmaveini 
valimine mugav ja lihtne.

Lisaks ei pea Sa muretsema järelejäänud 
joogivarude pärast, sest Finewine ateljee 

ostab need joogid tagasi.

Kõikidele pulmakorraldajatele 
on ostud Finewine ateljees 

15% soodsamad.

tähelepanu! tegemist on alkoholiga. alkohol võib kahjustada tervist.



isa jaanus
ema janne
johanna 15a
joonas 14a
joonatan 8a
johann Andreas- 5 kuud

PEREKond LASS 
03.08 2016.a

Foto: diana unt
www.dianaunt.com

Südamemajas 
saab korraldada erinevaid koosolekuid, 
seminare, väikseid pulmi, juubeleid
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Pikkus

Sünniaeg

Kaal

Kell

TALLINNA PEREKONNASEISUAMETI 

VASTUVÕTUAJAD:

ESMASPÄEV 8.15 – 18.00

TEISIPÄEV 13.00 – 17.00

KOLMAPÄEV, NELJAPÄEV 8.15 – 17.00

REEDE 8.15 – 13.00
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Lapse nimi
Lapse sünd toob vanematele kaasa olu-
lise valiku ja otsuse tegemise, et leida 
isikupärane ning väärikas eesnimi. 
Isikunimi, mis koosneb ees- ja perekonnani-
mest, moodustab tähtsa osa inimese iden-
titeedist.

Lapse nimi peab vastama nimeseadusele.  
Nimeseaduse eesmärk on tagada, et iga laps 
saaks soole vastava, eesnimena tunnustatud 
ja õigekirjutusreeglitele vastava väärika nime. 
Eesnimena ei tunnustata halvatähenduslikku 
sõna, numbreid ja numbriühenditega nime-
sid. Vähetähtis pole ka ees- ja perekonnani-
me koosmõju.

Eesti nimes kasutatakse eesti tähestikku. 
Võõrapärane, mõne muu maa või rahva poolt 
kasutatav nimi peab vastama nime päritolu- 
maa õigekirjutusreeglitele. 
Valitud nime vastavust nimeseadusele on 
võimalik riigiportaalis testida. Päringule 
vastab jaatava või argumenteeritud eitava 
vastusega perekonnaseisuametnik. Vastus 
antakse riigiportaalis. Täpsemad nime and-
mise reeglid on ära toodud nimeseaduses.

Perekonnanimeks võib anda:
vanemate ühise perekonnanime
kui vanematel on erinevad perekonnani-

med, siis ühe vanema perekonnanime, välja 
arvatud juhul kui ühe vanema perekonnani-
meks on abiellumisel saadud kahest nimest 
koosnev perekonnanimi

 kui ema on üksikema, siis ema perekon-
nanime

Eesnimeks võib anda:
kuni kolm eraldi üksikut eesnime  

    (Mari Ann Mai)
ühe kahekordse sidekriipsuga ühendatud    

    eesnime (Mari-Ann)

Eesnimi peab vastama:
eesti õigekirjutuse reeglitele
headele kommetele
võõrkeelse eesnime korral vastava keele  

    reeglitele

Eesnimeks ei või anda:
numbreid (Peeter I)
mittesõnalisi tähiseid (@)
üksiktähti (Peeter P)
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Abielust sündinud lapse sünni registreeri-
miseks esitab lapse vanem ühe kuu jook-
sul lapse sündimise päevast arvates pere-
konnaseisuasutusele isiklikult sellekohase 
avalduse.
Kui lapse vanemate abielu ei ole registreeri-
tud Eestis, tuleb esitada ka nõuetele vastav 
välisriigis registreeritud abieludokument.

Abielus olevad vanemad saavad esitada 
sünni registreerimise avalduse ka elektroo-
niliselt eesti.ee kaudu, kui meditsiinilise sün-
nitõendi andmed on sünnitusmajas eelne-
valt kantud rahvastikuregistrisse.

Abielus mitteolevad lapsevanemad tule-
vad lapse sündi registreerima koos, et sa-
maaegselt sünni registreerimisega esitada 
isaduse omaksvõtu avaldus.

Kui vanemad ei saa mõjuvatel põhjustel 
koos perekonnaseisuasutusse tulla, võib 
isaduse omaksvõttu tõendada notariaalselt 
kinnitatud avaldusega, mis sisaldab ka lap-
se isikunime ja hooldusõigust puudutavat 
otsust. Abielus mitteolevate vanemate lap-
sele võib valida ühe perekonnanime: kas 
ema või isa perekonnanime, lapsele ei saa 
valida perekonnanimeks liitnime.

Sünni registreerimiseks esitatakse:
•	 sünni registreerimise avaldus
•	 meditsiiniasutuse tõend lapse sünni 

kohta, juhul kui puudub elektrooniline 
sünnitõend rahvastiku registris

•	 vanemate isikut tõendavad dokumendid
•	  abieludokument, kui see ei ole kan-

tud registrisse  (kui sündi registreerib 
üks omavahel abielus olevatest vane-
matest, siis peab kaasas olema teise 
vanema avaldus lapse nime soovist) 
isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult 
kohale ilmudes või notariaalselt tões-
tatud vormis.

Sünni registreerimisel väljastatakse va-
nematele soovi korral sünnitõend. Sünni 
registreerimine ja sünnitõendi esmakordne 
väljastamine on riigilõivuvaba. 

Lapse sündi ei registreerita Eestis, kui 
sünd on juba registreeritud välisriigis. Välis-
riigis registreeritud sünni andmete kandmi-
seks rahvastikuregistrisse esitatakse eesti, 
vene või inglise keelde tõlgitud ja legali-
seeritud või tunnistusega (apostille) kinni-
tatud dokumendid maavalitsusele või Eesti 
konsulaarasutusele välisriigis. 
Perekonnaseisuasutus registreerib sünni 
hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul sünni 
registreerimise avalduse saamise päevast 
arvates.

Sünni registreerimisel antakse lapsele 
isikunimi ja rahvastikuregistrisse kantakse 
isikukoodiga uus isik. 

Eesti kodakondsuse omandab sünniga
•	 laps, kelle sündimise ajal vähemalt üks 

tema vanematest on Eesti kodakond-
suses

•	 pärast isa surma sündinud laps, kelle 
isa oli surma hetkel Eesti kodakond-
suses

•	 Eestis leitud laps, kelle vanemad ei ole 
teada, tunnistatakse lapse eestkostja 
või eestkosteasutuse taotlusel kohtu 
korras Eesti kodanikuks juhul, kui ei ole 
tõendatud, et laps on mõne muu riigi 
kodakondsuses

Sünniga võib laps omandada korraga 
mitu kodakondsust, kui tema vanemad on 
erinevas kodakondsuses. 

Kuna Eesti kodanik ei või olla samal ajal 
mõne muu riigi kodakondsuses, siis peab 
18-aastaseks saanud isik 3 aasta jooksul 
loobuma Eesti või mõne muu riigi koda-
kondsusest.

Lapse sünni registreerimine
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Rasedus- ja sünnituspuhkus
naisel on õigus saada rasedus- ja sünni-
tuspuhkust 140 kalendripäeva.
Haigekassa maksab sünnitushüvitist rasedus- 
ja sünnituspuhkusel olevale naisele, hüvitisele 
on õigus vaid enne rasedus- ja sünnituspuh-
kusele jäämist töötanud kindlustatud nai-
sel. Rasedus- ja sünnituspuhkusele jäädakse 
30—70 päeva enne eeldatavat sünnitamise 
kuupäeva (30—36 rasedusnädal) ning sünni-
tuslehe vormistab arst, kelle juures on naine 
rasedusega arvel (günekoloog või perearst). 
Kui jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele vähe-
malt 30 kalendripäeva enne arsti poolt määra-
tud eeldatavat sünnituse tähtaega, makstakse 
hüvitist kõigi 140 kalendripäeva eest, kui aga 
minna rasedus- ja sünnituspuhkusele hiljem, 
arvutatakse hiljem mindud päevade arv 140 
kalendripäevast maha.

uus sünnituspuhkus lapsehoolduspuhku-
se ajal
Lapsehoolduspuhkusel viibiv naine, kes soo-
vib võtta uut rasedus- ja sünnituspuhkust ning 

saada selle eest sünnitus hüvitlst, peab lapse-
hoolduspuhkuse katkestama. Selleks tuleb 
esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuh-
kuse katkestamlseks vähemalt 14-päevase 
etteteatamlsega (kui poolte vahel pole kokku 
lepitud teisiti).
Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse 
lõpetamise kuupäevaks rasedus- ja sünnitus-
puhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei 
pea naine vahepeal tööle minema. Avaldus 
tuleb tööandjale esitada enne sünnituspuh-
kuse algust piisava ajavaruga (vähemalt 15—
30 päeva varem), et tööandja ja haigekassa 
jõuaksid kindlustuse õigeaegselt vormistada.
Ravikindlustuse seadus annab kindlustus-
kaitse rasedatele, kelle rasedus on arsti poolt 
tuvastatud. Tööandja on kohustatud andma 
rasedale arsti otsuses näidatud ajal vaba aega 
sünnitus- eelseks läbivaatuseks, mis arvatakse 
tööaja hulka.
Tööandja ei või töölepingut üles öelda põh-
jusel, et töötaja on rase või töötajal on õigus 
saada rasedus- ja sünnituspuhkust.

Millist lapsevankrit valida?
Lapsevanematel on võimalik valida põhi-
osas kahe vankritüübi vahel: 
•	 duo Combi tüüpi lapsevanker, kus ostu- 

komplekti kuuluvad vankrikorv ja samale 
alusraamile kinnituv jalutuskäru iste. 

•	 ainult jalutuskäru, millele saab lisaks osta 
vankrikorvi või kandekorv-kookoni. Sa-
muti kinnitada turvahälli.

Lapsevankri valikul peaks kindlasti lähtu-
ma järgmistest aspektidest: 
•	 kas kasutate vankrit linnas või maal, kas 

peab mahtuma lifti jne., 
•	 kas jalutate palju või olete väga tihe auto 

kasutaja jne. 
•	 tuleb arvestada ka sellega, et kasutate 

lapsevankrit nii suvel kui talvel ja suure-
malt jaolt mitte ainult ühe hooaja vältel. 

•	 tähelepanu tuleks pöörata ka rataste 

suurusele ja tüübile. Suuremate rataste-
ga on parem läbitavus näiteks lumes või 
looduses mõnel muul pehmel pinnasel. 
Väikeste ratastega kärudel on tavaliselt 
pöörlevad rattad, et nendega oleks pa-
rem manööverdada ja need võtavad 
kokkupandult vähem ruumi.

•	 tähelepanu võiks pöörata vankrikor-
vi soojustusele ja tuulekindlusele, sest 
elame ikkagi põhjamaises kliimas! Just 
nende omaduste tõttu ongi Rootsi firma 
Emmaljunga vankrid väga populaarsed, 
sest vankritesse on kõik need omadused 
sisse ehitatud.

•	 Vastsündinud beebi jaoks soovitame va-
lida vankri, millel on esialgu suur ja avar 
vankrikorv ja mida saab kasutada alates 
sünnist ajani, mil laps seda vajab (ca. 6-9 

kuud) ja mille alusraamile kinnitub ka is-
teraam, kus laps hiljem (6 kuud kuni 2-3 
aastat) saab nii istuda kui ka magada. Siin-
kohal võib hea näitena tuua Emmaljun-
ga duo Combi lapsevankrid.

Müügil on ka “Travel System” komplektid, mis 
koosnevad ühele alusraamile kinnituvast kol-
mest osast: vankrikorvist, jalutuskäru istest ja tur-
vahällist. Näitena võib tuua Quinny ning maxi 
Cosi jalutuskärud koos vankrikorvidega ja sama-
le raamile kinnituvate maxi-Cosi turvahällid. 

Soovitame kindlasti osta lapsevanker poest, 
mitte internetist, just seepärast, et oleks või-
malik enne ostmist teha kaupluses ka lühike 
“proovisõit” või proovida vankrit käsitseda, 
kokku panna jne.

Tähtis on ka toote hind. Enamasti on lapse-
vankrite puhul hinna ja kvaliteedi suhe paigas, 
kuid on ka erandeid. Parim viis selle kohta uu-
rida on teiste kogemused ja järelturu müügi-
portaalid. 
Ideaalne lahendus oleks korralik suurte ratas-
tega vanker-käru koju ja lapsega õues jalu-
tamiseks ning kerge, kompaktne ja mobiilne 
jalutuskäru turvahälli sõidutamiseks autosse!

Ants Jaakson 
Beebikeskus Tallinn

Müügiboksi rent

1 NÄDAL- 
10 EUROT

Rohkem infot: 
www.facebook.com/lastekirbukas
Boksi broneerimiseks saada kiri:
info@lastekirbukas.ee või kirjuta meile 
FB postkasti
Helista: 56867227

Broneerides boksi korraga 
4 nädalaks, anname enda poolt 
juurde ühe tasuta nädala!!!

Kadaka tee 84a, Tallinn. 
T- R 11.00- 18.00 L 11.00- 16.00 E, P Suletud

Tule ostma või rendi boks 
ja too meile müüki koju 
seisma jäänud 
lastekaubad!
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Vanemahüvitis ja isapuhkus
vanemahüvitisele on õigus Eesti alalisel 
elanikul, Eestis tähtajalise elamisloa või 
tähtajalise elamisõiguse alusel elaval vä-
lismaalasel.
Vanemahüvitise taotlemiseks tuleb esitada 
elektrooniline vanemahüvitise taotlus riigi-
portaalis või pöörduge sotsiaalkindlustusa-
meti piirkondlikku klienditeenindusse.
Hüvitist hakatakse maksma päev pärast sün-
nitushüvitise või lapsendamishüvitise maks-
mise perioodi. Neile, kes sünnitushüvitist ei 
saa, makstakse vanemahüvitist alates lapse 
sünnist.

•	 Vanemahüvitist saavale vanemale 
ei maksta lapsehooldustasu
•	 Vanemahüvitiselt peetakse kinni 
tulumaks

hüvitise suurus
Enne lapse 70 päeva vanuseks saamist on 
õigus hüvitisele last kasvataval emal, pärast 
seda võivad vanemad kasutada õigust hü-
vitisele kordamööda. Hüvituse suurus on 
100% ühe kalendrikuu keskmisest tulust 
ning arvutatakse hüvitise õiguse tekkimise 
päevale eelnenud kalendriaasta tulude põh-
jal. Vanemahüvitise maksimaalne suurus on 
kolmekordne keskmine palk, mille kinnitab 
Vabariigi Valitsus.
Kui eelmise aasta sissetulek oli alla Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, 
siis on vanemahüvitise suurus võrdne kuupal-
ga alammääraga. Kui sotsiaalmaksuga mak-
sustatavad tulud puudusid üldse, siis võrdub 
hüvitise suurus hüvitise määraga. Isikule, kes 
tulu ei ole saanud, tagatakse hüvitise määra 
(2017. aastal 320 eurot) suurune sissetulek.

vanemahüvitise saamise periood
Õigus vanemahüvitisele algab rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõpupäevale järgnevast 
päevast. Kui ema ei saanud rasedus- ja sün-
nituspuhkust, tekib õigus vanemahüvitisele 
alates lapse sünnist.
Õigus vanemahüvitisele lõpeb, kui rasedus- 
ja sünnituspuhkusele jäämisest on täitunud 

575 päeva.
nB! Alates 01.01.2013 sündinud lapse 
vanem saab alates lapse sünnist 6 kuu 
jooksul taotleda täiendavate sissemak-
sete tegemist kohustuslikku kogumis-
pensionisse — pensioni II sambasse .

isapuhkus
Isapuhkust saavad isad võtta kahe kuu jook-
sul enne arsti või ämmaemanda määratud 
eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu 
jooksul pärast lapse sündi. Isal on õigus saa-
da kokku kümme tööpäeva isapuhkust, mida 
võib võtta ka osade kaupa. Alates 1. jaanuar 
2013 arvutatakse isapuhkuse tasu isa kesk-
mise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui 
on kolmekordne Eesti keskmine brutopalk 
üle-eelmises kvartalis.
Tasustatud isapuhkuse jõustumine on seo-
tud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 
2011— 2015 pere- ja tööelu ühitamise või-
maluste edasiarendamisega, mille raames 
on ette nähtud tasustatud isapuhkuse taas-
tamine.

vanemahüvitise maksimaalne suurus 
Sotsiaalkindlustusamet arvutas Eesti keskmi-
se sotsiaalmaksuga masustatava tulu ja vane-
mahüvitise maksimaalse suuruse perioodiks  
1. jaanuar - 31. detsember 2015. Arvutused 
tehti 2013. aasta isikustatud sotsiaalmaksu 
pensionikindlustuse osa keskmise suuru-
se alusel. Eesti keskmiseks sotsiaalmaksuga 
maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuru-
seks kinnitati 849,65 eurot. Sellelt tulult ar-
vutatakse täiendav sissemakse II pensioni-
sambasse kuni kolmeaastast last kasvatavale 
isikule. II pensionisambaga liitunud inimesele 
tehakse täiendavaid sissemakseid alates 1. 
jaanuarist 2013 sündinud laste kasvatamise 
eest. Riik maksab II sambasse 4 % Eesti kesk-
misest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe 
kalendrikuu tulust.
2016. aasta ühe kalendrikuu vanemahüvitise 
maksimaalseks suuruseks kinnitati 2724,36 
eurot.

vanemahüvitise maksmise periood
Vanemahüvitise maksmist alustatakse sünni-
tus- või lapsendamishüvitisele õigust andva 
sünnitus- või lapsendamislehe lõpupäevale 
järgneval päeval ning hüvitis määratakse hü-
vitisele õiguse tekkimise päevast arvates 435 
päevaks.
Kui lapse emal ei olnud õigust sünnitushü-
vitisele, siis makstakse vanemahüvitist lapse 
sünnist kuni tema 18 kuu vanuseks saami-
seni. Kui rasedus- ja sünnituspuhkusele või 
sünnitushüvitisele õigust omav ema ei kasu-
ta õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele või 
sünnitushüvitisele, arvutatakse hüvitise suu-
rus esimese 70 päeva eest eraldi ja hüvitist ei 
maksta ühes kalendrikuus esimese 70 päeva 
eest rohkem kui kuupalga alammääras.

Vanemahüvitis määratakse tagantjärele 
alates hüvitisele õiguse tekkimise päevast, 
kui hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumen-
did esitatakse kuue kuu jooksul nimetatud 
päevast alates. 

vanemahüvitist makstakse igas kuus eel-
mise kalendrikuu eest.
Tallinna ühekordset lapse sünnitoetust saab 
taotleda lapse sünni registreerimisel Tallinna 
Perekonnaseisuametis või pärast seda rii-
giportaali kaudu või oma linnaosa valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakonnas. Selleks on 
vajalik esitada tõend rasedusega õigeaegselt 
arvelevõtmise kohta (enne 12 nädalat)

Tallinna imikuhoolduspakk antakse
•	 lapse vanemale tingimusel, et lapse mõ-

lemad vanemad on rahvastikuregistri 
andmetel Tallinna linna elanikud enne 
lapse sündi ning vähemalt üks lapse va-
nematest on rahvastikuregistri andmetel 
elanud Tallinnas vähemalt ühe aasta va-
hetult enne lapse sündi

•	 lapse hooldajale perekonnas hooldami-
se lepingu alusel, kui laps on rahvasti-
kuregistri andmetel Tallinna linna elanik 
lapse eestkostjale, kui laps ja eestkostja 
on rahvastikuregistri andmitel Tallin-
na linna elanikud. Teenust osutatakse 
sünnitusmajas. Kui laps on sündinud 
mujal, saab lapsevanem, hooldaja või 

eestkostja imiku hoolduspaki Lääne- 
Tallinna Keskhaigla naistekliinikust lapse 
sünnitõendi esitamisel. Kui lapse emal 
ei olnud õigust sünnitushüvitisele, siis 
makstakse vanemahüvitist lapse sünnist 
kuni tema 18 kuu vanuseks saamiseni.

Kui rasedus- ja sünnituspuhkusele või sün-
nitushüvitisele õigust omav ema ei kasuta 
õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele või 
sünnitushüvitisele, arvutatakse hüvitise suu-
rus esimese 70 päeva eest eraldi ja hüvitist ei 
maksta ühes kalendrikuus esimese 70 päeva 
eest rohkem kui kuupalga alammääras.

Vanemahüvitis määratakse tagantjärele 
alates hüvitisele õiguse tekkimise päevast, 
kui hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumen-
did esitatakse kuue kuu jooksul nimetatud 
päevast alates. 

vanemahüvitist makstakse igas kuus eel-
mise kalendrikuu eest.
Tallinna ühekordset lapse sünnitoetust saab 
taotleda lapse sünni registreerimisel Tallinna 
Perekonnaseisuametis või pärast seda rii-
giportaali kaudu või oma linnaosa valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakonnas. Selleks on 
vajalik esitada tõend rasedusega õigeaegselt 
arvelevõtmise kohta (enne 12 nädalat)
Tallinna imikuhoolduspakk antakse

•	 lapse vanemale tingimusel, et lapse 
mõlemad vanemad on rahvastikuregist-
ri andmetel Tallinna linna elanikud enne 
lapse sündi ning vähemalt üks lapse va-
nematest on rahvastikuregistri andmetel 
elanud Tallinnas vähemalt ühe aasta va-
hetult enne lapse sündi
•	 lapse hooldajale perekonnas hool-
damise lepingu alusel, kui laps on rah-
vastikuregistri andmetel Tallinna linna 
elanik
•	 lapse eestkostjale, kui laps ja eest-
kostja on rahvastikuregistri andmetel 
Tallinna linna elanikud. Teenust osuta-
takse sünnitusmajas. Kui laps on sündi-
nud mujal, saab lapsevanem, hooldaja 
või eestkostja imiku hoolduspaki Lääne- 
Tallinna Keskhaigla naistekliinikust lapse 
sünnitõendi esitamisel
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Lapsehoolduspuhkus
õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse 
emal või isal kuni lapse kolmeaastaseks 
saamiseni.
Lapsehoolduspuhkuse õigust ei ole, kui va-
nemalt on vanemaõigused ära võetud või 
kui laps elab hoolekandeasutuses.
Lapsehoolduspuhkust võib vanema asemel 
kasutada lapse tegelik hooldaja. 

LapsehoolduspuhkuAst võib kasutada kas 
ühes osas või vahepeal tööle minna ja see-
järel uuesti lapsehoolduspuhkusele jääda 
enne lapse kolmeaastaseks saamist.
Lapsehoolduspuhkust kasutatakse reeglina 
pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu.
Lapsehoolduspuhkusele õigust omavad isi-
kud saavad kokkuleppel vahetada isikut, kes 
kasutab lapsehoolduspuhkust.
Lapsehoolduspuhkuse ajal makstakse algul 
vanemahüvitist ja pärast vanemahüvitise 
perioodi lõppu lapsehooldustasu.

Kui palju?
Lapsehooldustasu on igakuine toetus, mida 
makstakse:

•	 kuni kolmeaastast last kasvatavale 
ühele vanemale või vanema asemel 
lapsehoolduspuhkust kasutavale isiku-
le ½ lapsehooldustasu määras iga kuni 
kolmeaastase lapse kohta (38,35 eurot)
•	 peres, kus kasvab kuni kolmeaas-
tane laps ja veel kolme- kuni kahek-
sa-aastaseid lapsi, ühele vanemale 
igakuiselt ¼ lapsehooldustasu määras 
(19,18 eurot) iga kolme- kuni kahek-
saaastase lapse kohta
•	 kolme- ja enamalapselises pere-
konnas, kus on kolm või enam vähe-

malt kolmeaastast lapsetoetust saavat 
last, ühele vanemale iga kolme- kuni 
kaheksa-aastase lapse kohta ¼ lapse-
hooldustasu määras (19,18 eurot)

Kui teises ja kolmandas punktis nimetatud 
laps läheb esimesse klassi ja saab jooksval 
õppeaastal kaheksa-aastaseks, makstakse 
selle lapse kohta lapsehooldustasu õppe-
aasta lõpuni.

Lapsehooldustasu ei maksta lapse kohta, 
kelle sünniga või lapsendamisega seoses 
makstakse sünnitus- või lapsendamishüvi-
tist ravikindlustuse seaduse alusel.

Lapsehooldustasu ei maksta ühegi lapse 
kohta ajal, kui vanemale makstakse vane-
mahüvitist.

nB! Alates 01.01.2013 sündinud lapse 
vanem saab alates lapse sünnist 6 kuu 
jooksul taotleda täiendavate sissemak-
sete tegemist kohustuslikku kogumis-
pensionisse— pensioni II sambasse.

Kui kaua?
•	 kõigi kuni 3-aastaste laste eest
•	 kahe lapsega peres makstakse 
lapsehooldustasu ka kuni 8- aastase 
lapse eest kuni noorema lapse 3-aas-
taseks saamiseni
•	 kui peres on kolm või enam 
lapsetoetust saavat last, makstakse 
lapsehooldustasu kõigile lastele kuni 
8-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 
8-aastaseks jooksval õppeaastal, maks-
takse lapsehooldustas õppeaasta lõpuni

Riiklikke peretoetusi makstakse 

õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhi-
kooli baasil kutseõppeasutuses, siis on tal 
õigus saada peretoetusi kuni 19. eluaastani.

Lisaks maksab Eesti Haigekassa sünni-
tushüvitist naisele, kellel on rasedus- ja 
sünnituspuhkusele minemisel tööleping, 
töövõtuleping või kes on FIE. Peretoetuste 
täpsed suurused on Sotsiaalkindlustusameti 
kodulehel.

nB! 1. juulist 2013 kehtivate muudatus-
te kohta riiklike peretoetuste seaduses 
saab täpsemat infot Sotsiaalkindlustus-
ameti kodulehelt.

Nüüd saab kohalikust omavalitsusest 
taotleda vajaduspõhist peretoetust, mille 
maksab välja valla- või linnavalitsus. Tut-
vuge vajaduspõhise peretoetusega. Teised 
peretoetused maksab välja Sotsiaalkindlus-
tusamet.

Toetused 2017. aastal maksmise 
sagedus

Summa 
eurodes

Sünnitoetus:

Igale lapsele Ühekordne 320

Kaksikute korral (igale lapsele) Ühekordne 320

Kolmikute ja enamate laste sünnil (igale lapsele) Ühekordne 1000

Lapsetoetus:

Esimesele ja teisele lapsele Igakuine 50

Kolmandale ja iga järgnevale lapsele Igakuine 100

Lapsehooldustasu:

Kuni 3-aastasele lapsele Igakuine 38,35

Iga 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab  
lisaks kuni 3-aastane laps

Igakuine 19,18

Iga 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab  
3 ja enam 3-8 aastast last

Igakuine 19,18

Üksikvanema lapse toetus Igakuine 19,18

Ajateenija lapse toetus Igakuine 47,95

Eestkostel või hooldamisel oleva lapse toetus Igakuine 240,00

Lapsendamistoetus Ühekordne 320,00

Elluastumistoetus hoolekandeasutuses viibinule ja 
eestkostel või hooldamisel olnud lapsele

Ühekordne 383,60

7- ja enamalapselise pere toetus Igakuine 168,74

•	 Eesti alalisele elanikule 
•	 välismaalasele, kellel on tähtajaline 
elamisluba või elamisõigus

Riiklike peretoetuste hulka kuuluvad
•	 sünnitoetus
•	 lapsendamistoetus
•	 lapsetoetus
•	 lapsehooldustasu
•	 üksikvanema lapse toetus
•	 ajateenija või asendusteenistuja 
lapse toetus
•	 eestkostel või perekonnas hoolda-
misel oleva lapse toetus
•	 seitsme- ja enamalapselise pere 
vanema toetus
•	 elluastumistoetus
•	 vajaduspõhine peretoetus (Uus 
toetus, mida makstakse alates 1. juulist 
2013)

Riik maksab peretoetusi kõigile lastele 
kuni nende 16-aastaseks saamiseni. Kui laps 
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Laps sõimes ja lasteaias

valla- või linnavalitsus peab looma kõigi-
le oma piirkonna lastele võimaluse käia 
elukohajärgses lasteaias või -sõimes. va-
nemad võivad vabalt valida lasteasutusi, 
kui neis on vabu kohti.
Esmajärjekorras eelistatakse samas vallas 
või linnas alaliselt elavaid lapsi, seejärel tee-
ninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. 
Vabadele kohtadele võetakse lapsi ka teis-
test piirkondadest. Lasteaiakoha taotlus tu-
leks esitada lasteaiale võimalikult vara.

Laste vastuvõtu kord lasteasutusse keh-
testatakse valla- või linnavalitsuse poolt. 
Last lastesõime või -aeda panna sooviv 
vanem peab ühendust võtma konkreetse 
lasteasutusega ning selgitama vastuvõtutin-
gimused ja nõutavad dokumendid.
Kohaliku omavalitsuse hallatavates lasteae-
dades (munitsipaallasteaedades) katab lap-
se toidukulu vanem.

Muude kulude (lasteasutuse majandamis-
kulud, personali töötasu jne) katmine toi-
mub valla- või linnaeelarve vahenditest ning 
valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt va-
nemate poolt.

Sõime- ja lasteaiarühmad
Koolieelsed lasteasutused on laste vanusest 
ja vajadustest lähtuvalt:

•	 lastesõim – kuni kolmeaastastele 
lastele
•	 lasteaed – kuni seitsmeaastastele 
lastele
•	 erilasteaed – kuni seitsmeaastas-
tele erivajadustega lastele
•	 lasteaed-algkool – lasteaiaga on 
ühendatud algkool

Lasteasutuste rühmadeks jaotamisel arves-
tatakse laste vanust ja tervislikku seisundit.

Lasteaiarühmad on:
•	 noorem rühm – kolme- kuni 
viieaastased

•	 keskmine rühm – viie- kuni 
kuueaastased
•	 vanem rühm – kuue- kuni seits-
meaastased

Lapsevanemate ettepanekul võib moodus-
tada kahe- kuni seitsmeaastastest koosne-
vaid liitrühmi.

Eralasteaed
Eralasteaia võib asutada eraisik või juriidiline 
isik. Eralasteaed peab omama koolitusluba. 
Eralasteaia õppevahendite ja toidukulu ka-
tab lapsevanem, majandamiskulud ja per-
sonali töötasu kulu kaetakse kohaliku oma-
valitsuse eelarvest. 

Eralasteaia lastel on õigus saada riigi- ja 
kohaliku omavalitsuste antavaid soodustusi 
samadel alustel munitsipaallasteaia lastega.

Alushariduse omandamine lasteasutuses
Kuue- kuni seitsmeaastaste laste päevaka-
va peaks soodustama sujuvat sisseelamist 
kooliellu. Õppe ja kasvatustegevus toimub 
eesti keeles, kohaliku omavalitsuse volikogu 
otsusel võib see toimuda teises keeles.

Alusharidus on teadmiste, oskuste, vi-
lumuste ja käitumisnormide kogum, mille 
laps võib omandada lasteasutuses või ko-
dus. Lasteasutusel on oma tegevus- ja päe-
vakava, mille kinnitab juhataja.

õpetatakse ja kasvatatakse viies vald-
konnas

•	 keel ja kõne
•	 matemaatika
•	 kunst
•	 muusika
•	 liikumine

Lasteasutustes, kus õppe- ja kasvatuste-
gevus ei toimu eesti keeles, lisandub kuuen-
da õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnana 
eesti keel, mille õppimine algab viie- kuni 
kuueaastaselt.

Lasteaiakoha taotlemine  
Tallinnas
Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse 
sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vas-
tuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni 
kolm lasteaia valikut ning koha soovimi-
se aeg.
Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse 
direktorile koha peal või e-postiga, taotluse 
võib täita ka valitud lasteaias direktori vastu-
võtul.

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva 
jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmi-
sest väljatrüki. Lasteaedade järjekorra valikuid 
saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähen-
dab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue 
vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toi-
mub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade 

kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasu-
tusse kogu aasta kestel.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 
võetakse vabade kohtade olemasolul laste-
asutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna hal-
dusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- 
või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõl-
mitud lepingu alusel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib 
Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006.a 
määrus nr 109 “Laste koolieelsesse lasteasu-
tusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.
Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel, 
pöörduge Tallinna Haridusameti alusharidu-
se spetsialistide poole. 

alushariduse osakonna juhataja: 
marika kallas, telefon 640 4582
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Igale peole oma kujundusega 
šokolaad

Pidusid on täiesti erineva iseloomuga- 
sünnipäevad, juubelid, katsikud, ülla-
tuspeod,  poissmeeste- ja pruudi õhtud 
enne pulmapäeva, kihlused, firmade 
tähtpäevad  jne…
Et neid erinevaid sündmuseid erilisemaks 
muuta, oleme tulnud appi ja võtnud oma 
tootevalikusse erinevaid šokolaade, millele 
saab kujundada tähtpäevale vastava foto või 
teksti! 

Teil on hea fantaasia ja lahedad ideed? 
Shokobox viib need kõik ellu! Meilt saab tel-
lida oma disainiga ümbriseid, fotodega pa-
kendeid ja kordumatuid kinkekarpe.
Meie disainerid suudavad luua korduma-
tu kujunduse vastavalt just Teie peo stiilile, 
kasutades Teie valitud värve, pilte, teksti ja 
kaunistusi. 

Lapse fotoga šokolaad sobib vahvasti 
katsikupeole või lapse sünnipäeva peole 
külaliste nimekaartideks või kingituseks. Kui 

peres tuleb korraldada suuremaid tähtpäevi 
nagu ema-isa juubelipidustused, siis ka siin 
on omal kohal näiteks juubilari noorpõlve-
pildi või humoorika pildiga šokolaad.

Vanaemad-vanaisad on teadupärast ääre-
tult maiad ja nende pilt ning armas tekst to-
redate soovidega šokolaadil pere noorema-
telt teeb iga memme-taadi meele härdaks ja 
südame rõõmsaks !

Shokobox on veendunud, et elu koos-
nebki õnnelikest hetkedest ja meeldejää-
vatest momentidest. Pakkuge neid oma 
armsamatele, lähedastele, sõpradele ja kõi-
kidele, kellega elutee kokku viib!
Meie garanteerime, et just fotoga šokolaad 
on maitsev, eriline ja omanäoline üllatus!

Tatjana Sinajeva

šokolaadikingituste  
disainstuudio “Shokobox”

99

Ema ja lapse kimp 
lapse sünni puhul
Ema ja lapse kimp 
lapse sünni puhul

Kimbu säilitus pildiraamis, 
mälestus, mis kestab 
vähemalt 30 aastat
www.florist.ee
tiia.tamberg@gmail.com
tel 525 9144
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Beebikool ja lapsehoid
Inimese areng on seotud vajaduste hierar-
hiaga. Esimesed kolm on füsioloogilised, 
turvalisuse ja kuuluvuse-armastuse vajadus. 
Need tuleb täita, et beebi saaks areneda ja 
tekiksid uued arengueesmärgid.

Turvalisus kujuneb vanema ja lapse va-
helistes varastes suhetes. Beebi on veen-
dunud, et kõik, mis temaga toimub, on hea, 
sest seda soovivad ja põhjustavad tema va-
nemad. Seega saame meie kui lapsevane-
mad luua sobiva arengukeskkonna. See on 
loomulik, kui laps esimesel korral beebikoo-
li suures seltskonnas ära ehmatab. Vanem 
peab olema mõistlik, rahulik ja järjekindel. 
Tal tuleb sel hetkel lihtsalt lapse kõrval olla. 
Beebikool innustab vanemate 
ja laste vahelist emotsioonide 
vahetust. Vanemad tunnista-
vad, et lapsed on pärast seda 
rahulikumad. Ja kui laps on ra-
hus, on ka vanem rahus.

Kuuluvuse tunne, et me ole-
me üks pere, see tekib läbi lä-
hisuhete, inimestega, kes meid 
igapäevaselt ümbritsevad. Bee-
bile piisab mõnest inimesest ja nende ar-
mastusest. Armastuse väljenduseks on eri-
nevaid viise. 

Kuna beebide jaoks on emotsionaalselt 
väga olulised puudutused, siis päris beebide 
tunnid koosnevadki rohkem silitusharjutus-
test. On oluline, et täiskasvanu, kes osaleb 
lapsega tunnis, oleks aktiivne ja julgustaks ka 
last kaasa tegema. Samas ei tohiks olla käskiv. 

Oluline on, et laps lahkub positiivse 
emotsiooniga. Kui vanem on lapsega koos 
tunnis, siis ta näeb tema pingutust ja oskab 
seda vääriliselt hinnata. Õigesti öeldud kiitus 
innustab last ja sellel on suur mõju lapse mi-
napildile.

Lapsele pühendatud aeg 
Piisab kümnekonnast minutist, kuid see aeg 
peab olema siis tõesti lapsele pühendatud, 

millegi koostegemisele. Beebiklubis käi-
mine on puhas lapse ja vanema vaheline 
kvaliteetaeg – üks-ühele hetkes olemine. 
Tunnis saab keskenduda lapsele ja tema va-
jadustele. 

Tundides areneb beebide tähelepanu, ko-
hanemisvõime, sotsiaalsus. Võimlemistun-
nis on põhirõhk füüsise arendamisel. Samas 
tuleb rõhutada, et võimlemistunnis käimine 
ei kiirenda, vaid toetab lapse individuaalset 
arengut. 
Muusikatunnis areneb kõne, keelelised os-
kused, muusikalised võimed. Muusika sti-
muleerib aju ja annab õnneelamuse. Õnne-
lik laps aga õpib palju ja kiiresti.

Kohanemine ja uued tunded
Laste kasvatamisel on oluline 
lasta kogeda erinevaid tun-
deid. Beebikoolis areneb lapse 
emotsionaalne intelligentsus. 
Paneme mõne mängulooma 
magama, laulame talle, tantsi-
me temaga ja teeme talle pai.

See kõik õpetab hoolima ja 
märkama kaaslast oma kõrval. Tunnis on 
palju mängulisi momente, kus me peame 
millestki loobuma, midagi jagama, teiste 
laste või täiskasvanutega arvestama, vahel 
ka kaotama. Selliseid asju tuleb õppida, et 
osata oma tundeid väljendada. Lapsed ei 
õpi oma tundeid juhtima ja vastavalt käitu-
ma, kui pole kunagi tundnud pettumust.

Kui laps alustab lapsehoius käimist, tuleb 
tal toime tulla mitmete väljakutsetega. Uue 
paigaga kohanemisega aitavad toime tulla 
eelkõige lähedussuhe vanematega ja va-
nemate abi. Eriti oluline protsessi mõjutaja 
on vanemate ja hoidjate koostöö ja omava-
heline usaldus. Et lapsehoiuga kohanemine 
oleks kergem, tuleb taas mõelda vajaduste 
hierarhiale. 1,5a lapsel hakkab kujunema au-
tonoomsus: ise riietumine, söömine, potil 
käimine, magama jäämine.

Lapse arengu toetamine beebikoolis ja lapsehoius 

Ootame lapsi Väike Päike lasteklubidesse  
TALLINNAS  ja HARJUMAAL! 

Kasvav  
ja arenev 

lastekeskne 
organisatsioon - 

7 lasteklubi   
Tallinnas ja 

Tartus

Lastehoid
Beebide ja väikelaste võimlemis-,  
muusika- ja loovusklubi

Füsioterapeut, logopeed 
ja psühholoog

     Lapsevanema kool

Beebide ujutamine ja 
massaaž

KESKLINNA LASTEKLUBI, Tuukri 11 
kesklinn@lasteklubi.ee, 5689 7123 

MUSTAMÄE LASTEKLUBI, Mäealuse 2/1 
aatomikulastehoid@lasteklubi.ee, 5896 9049  

LAAGRI LASTEKLUBI, Valga 10 
laagri@lasteklubi.ee, 5843 9889 

VIIMSI LASTEKLUBI, Kraavi tee 1 
pereklubi@lasteklubi.ee, 625 4986 

PEETRI LASTEHOID, Vana-Veski tee 20 
peetri@lasteklubi.ee, 5389 6800  

13 aastat 
laste ja 

lapsevanemate 
usaldust

Lisainfo: www.väikepäike.ee

Need oskused on abiks lapsehoiuga ko-
hanemisel: ise hakkama saamine tõstab 
enesekindlust. Kui vanemad on valmis lask-
ma oma lapsel maailma avastada, tunneb 
ka laps end rohkem valmis seda tegema.

•	 Turvalisus – andke lap-
sele kaasa tema lemmikmän-
guasi või kaisukas. See annab 
vajaliku turvatunde ja emotsionaal-
se toe. Nii ei tunne laps end võõ-
ras kohas üksi, vaid on koos oma 
sõbraga. On oluline, et lapsevane-
mad on endas kindlad ja positiivselt 
meelestatud lapsehoiu suhtes. Kui 
laps tajub vanemate usaldust hoidja 
suhtes, aitab see ka temal uusi lähedus- 
suhteid luua, kuuluvustunnet kinnista-
da.
•	 Kvaliteetaeg – leidke aega, et olla 
lapsega koos ja päeva pingeid maha 
võtta. Tal on vaja teie lähedust, teie tä-
helepanu: tehke midagi koos.
•	 Julgustamine ja kiitmine – liikuge 
samm-sammult ja tundke koos rõõmu 

väikeste edusam-
mude pärast. Ta-
gasilöök võib tulla, 
aga olge kannat-
lik, jääge rahuli-
kuksja uskuge, et 
laps on võimeline 
kohanema. Ärge premeerige last män-
guasjadega, maiustustega. Lähedus ja 
koosolemine on lapsele olulisem.

Lastegrupiga liitumine ja suhete loomine 
eakaaslastega on järjekordne väljakutse lap-
sele. Beebikoolis kogetud sotsiaalsed osku-
sed on siin vajalikud: asjade ja tähelepanu 
jagamine, järjekorra ootamine, teineteise 
aitamine. 

Grupis olemine on nende esimene sot-
siaalsete oskuste õppimise ja grupiliikmeks 
olemise ning grupi reeglite teadasaamise 
võimalus.

Täiskasvanute abiga on lastel võimalik 
toime tulla kohanemisperioodiga kaasne-
vate emotsioonidega ja saada positiivseid 
sotsiaalseid kogemusi.
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LaitseRallyPargi mängu-
demaja & liikluslinnak...
... koht, kus väikesed saavad  
suureks ja suured olla väikesed!
LaitseRallyPargi mängudemaja näol on te-
gemist 600 m2 majaga, milles võimalusi 
alates beebidest kuni täiskasvanuteni välja.
Kõige väiksematele on olemas eraldi rooma-
misala, mis on aiaga piiratud ja mille sees on  
nii pehmeid mänguasju kui ka võimalusi män-
gimiseks pisut suurematele – neile, kes juba 
käima õppinud. 

Alates 2. eluaastast ja veidi vanematele on 
olemas mängutuba, kus on nukumaja, köögi-
nurk ja lisaks on majas sees sõitmiseks mõel-
dud mänguautosid. Sealt edasi on mängude-
majas kinotuba, väike liumägi ja mängumaja, 
eraldi ala, kus on võimalik kokku panna Le-
gosid, konstruktoreid, vaadata liiklusteemalisi 
raamatuid, värvida, joonistada jne. Samade 
laudade taga korraldab meiepoolne juhendaja 
suurematele ka käelisi tegevusi – meisterdatak-
se helkureid ja liiklusteemalisi pilte. 

Juba suuremad poisid-tüdrukud saavad 
maja II korrusel sõita puldiautodega SlotCar 
rajal, samuti on maja II korrusel Play Station 3 
konsoolid – korraga saab sõita 5 last ja sõidud 
võimalik korraldada ühel samal rajal ja võistlu-
sena. Alates 140 cm ja muidugi ka täiskasva-
nute seas on väga populaarne rallisimulaator 
– tegemist on rallisõitu imiteeriva mehhanis-
miga, millel 3 ekraani ja mis liigub 360 kraadi 
ümber oma telje. Vahva on see, et meie majas 
on palju vaba jooksmisruumi!

Eraldi liiklusklassis viime läbi veel liikluskas-
vatuskoolitusi ja sünnipäevade ajal kinnitatakse 
keha. Sünnipäevapidude jaoks on meil olemas 
eraldi paketid, kus iga laps leiab endale meele-
pärased tegevused ja põnevad mängud, mida 
koos juhendajaga mängitakse. Mängudema-
jas ja liikluslinnakus on olemas juhendaja, kes 
vastavalt ürituse iseloomule korraldab juba eel-
pool mainitud käelisi tegevusi ja suunab lapsi 
liikluslinnakus või organiseerib mänge ja võist-
lusi, soovi korral muutub Pipiks või mõneks tei-

seks vahvaks tegelaseks.  
Meie majas on au sees ka erinevad tähtpäe-

vad nagu näiteks isadepäev, kus on olemas 
eraldi paketid nii lasteaia kui kooli gruppidele 
ja  peredele, kes tahavad koos perega midagi 
vahvat sellel toredal päeval teha. Jõulude ajal 
muutub meie maja Jõulumaaks, kus saab tul-
la jõulupidusid pidama, seda nii lasteasutused, 
kui ka firma töötajate laste jõulupeod. Teeme 
piparkooke, meisterdame jõuluehteid ja ega 
heade laste juurde ei jää ka Jõuluvana tulema-
ta. Juba uue aasta alguses tähistame vastlaid, 
emadepäevad, lõpupeod, talve-suvepäevad, 
laagrid. Kõigile midagi. 

Liikluslinnak on kui mini-linn koos val-
gus-fooride, erinevate liiklusmärkide, män-
gumajade jt. võimalustega. Linnakus saab 
vastavalt vanusele ja lapse pikkusele sõita 
elektriautode, jalgrataste, pedaalkartide ja 
bensiinimootoril autodega. Bensiinimootoril 
autode rooli on mõeldud lapsevanem, kes siis 
liikluslinnakus ringi sõites ja last sõidutades talle 
samaaegselt liiklusmärke ja liiklemist õpetada 
võib. Laps saab iseseisvalt, koos vanemaga või 
meiepoolse juhendajaga õppida, mismoodi 
ületada jalakäijana teed, mida erinevad liiklus-
märgid tähendavad ja liikluslinnakul on suur 
osakaal üldise suhtumise õpetamisel, mismoo-
di kaasliiklejatega liikluses arvestada tuleb.

Lasteaiad ja kooligrupid käivad vastavalt va-
litud meie õppeprogrammile liiklust õppimas, 
kus eriline on see, et teooria ja praktika saavad 
olla käsikäes, milles aitavad meid Noorsoopo-
litsei ja Maanteeameti spetsialistid. Mängude-
maja ja liikluslinnak on tõesti koht, kus väikesed 
saavad suureks ja suured olla väikesed!

Annike Maripuu 
LaitseRallyPark 

Mängudemaja ja liikluslinnak 
mangudemaja@laitserallypark.ee

tel. 671 6067 | e-mail: info@laitserallypark.ee | www.laitserallypark.ee

Mängudemaja ja laste                      
                             

liikluslinnak

LaitseRallyPark  
kutsub!
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Beebiraamat – loome koos 
uusi mälestusi!
iga lapse sünd on ime ning tema arengu 
nägemine eriline kogemus. Beebiraamat 
on loodud mõeldes vanematele, kelle jaoks 
on oluline kogeda oma lapse arengut ning 
kasvada koos temaga. 

Raamatust leiab palju ruumi eriliste het-
kede ülesmärkimiseks, tähtsal kohal just 
need esimesed sündmused, mis aitavad 
meie maailma kogeda ja tunnetada. Beebi-
raamatusse saab kleepida pilte ja lisaks on 
tagaküljel asuvasse taskusse võimalik panna 
pisemaid mälestusesemeid, et hoitud saaks 
olulisem. 

Sooneutraalne Beebiraamat on Eesti oma 
asi ja selle autori, Teily Allase inspiratsioo-
niallikateks tema enda kolm imelist last. 
Tänu isiklikule kogemusele on Beebiraamat 
läbi proovitud ning saanud tohutult vastu-
kaja, tänu millele on mälestusraamat muu-
tunud ajaga veelgi kaasaskäivamaks ja kasu-
tajasõbralikumaks. 

viLdiST ÜmBRiS 
Muuda Beebiraamat veelgi erilisemaks lisa-
des personaalne vildist ümbris, mis valmis-
tatud spetsiaalselt mälestuste hoiustami-
seks ning millele soovi korral saab tikkida nii 
nime kui ka sünnikuupäeva. Lisaks sulgeb 
ümbrise kummist kirjutusvahendi hoidja, et 
lemmik vahend kaduma ei läheks ja oleks 
alati hea võtta. 

Armas ja mahedate toonidega Beebiraa-
mat sobib nii poisile kui ka tüdrukule ning 
on südamlik mälestusese, mille väärtus aas-
tatega aina kasvab. 

Beebiraamat on saadaval ka ingliskeelse-
na (Baby Memory Book). 
www.facebook.com/beebiraamat
www.facebook.com/firstbabymemorybook
Tellimused: beebiraamat@mail.ee 


