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Tähtvere Elu
TÄHTVERE  KUUKIRI

Täname kõiki vastajaid! Linna-
valitsuse avalike suhete osakond sai 
küsitlusest head tagasisidet, millega 
Tähtvere kuukirja välja andes edas-
pidi arvestada. Oleme seda meelt, 
et leht võiks välja näha kaasaegsem 
(värvitrükis) ja kajastada rohkem 
kohaliku elu sündmusi. Selleks tuleb 
meil aga arvestada eelarve võimalus-
tega. Praegune kuukirja eelarve pole 
eriti suur, kattes ära vaid trüki- ja 
laialiveokulud. Kuna küsitlusest ilm-
nes, et Tähtvere maapiirkonna ini-
mesed ajalehte loevad ja see on nende 
jaoks oluline infoallikas, siis anna-
me enda poolt parima, et lähiaastail 
kuukiri sisukamaks ja värvilisemaks 
muutuks. 

Küsitlusele vastas kokku 109 inimest. 
Üle poole vastanutest (62) loeb läbi 
kogu lehe. Umbes kolmandik vasta-
nutest loeb vaid kohalikku Tähtverega 
seotud infot, üle kümnendiku vasta-
nutest loeb eeskätt kuulutusi.

Kõige enam oodatakse lehest kohalik-
ku elu kajastavaid artikleid ning tea-
teid kultuuri-, spordi- ja muude vaba 
aja veetmise sündmuste kohta. Ligi 
kolmandik vastanutest ootab lehest ka 
Tartu uudiseid. Ligi 20 protsenti soo-

viks lehest lugeda ka nõuandvaid ja 
õpetlikke materjale. Kõige vähem on 
Tähtvere lehe lugejad huvitatud amet-
likest teadetest.

Lehe sisuga olid rahul peaaegu poo-
led vastanutest (52 vastajat) ja üle 
kolmandiku (38) olid enam-vähem 
rahul. Rahul ei olnud 19 vastanut – st 
alla viiendiku.

Ligi 70 protsenti (74 vastajat) pidas 
Tähtvere Elu enda jaoks oluliseks in-
fokanaliks, 26 inimesele ei ole leht 
oluline infokanal.

Tähtvere piirkonda puudutavat in-
fot saadakse kõige rohkem Tähtvere 
kuukirjast (85) ja Facebooki grupist 
Tähtvere külad ja alevikud (66), oluli-
sed infoallikad on ka Tartu Postimees 
(43) ja Tartu linna koduleht ja 
Facebook (kokku 46).

Kuukirjale on valmis kaastööd tegema 
20 inimest, võib-olla vahest teeks 43 
vastanut ja 46 vastajat ei soovi kaas-
tööd teha.

Ettepanekute seas sooviti infot ka-
latiikide piirkonnas toimuva kohta, 
ristsõna ning seda, et leht võiks jõuda 
postkasti kuu esimestel päevadel. Üks 
vastaja arvas ka, et paberil lehte poleks 

vaja, piisaks veebis olevast.

Küsimusele, kuidas võiks Tartu linna 
infokanalites nimetada Tartuga lii-
tunud endise Tähtvere valla piirkon-
da, vastas 43 inimest, et neile sobibki 
endine Tähtvere vald, 38 inimest pi-
das paremaks Tähtvere maapiirkon-
da. Üheksale vastajale meeldis Tartu 
linna maaline piirkond ja seitsmele 
Tartu maapiirkond. Lisaks pakuti veel: 
Tähtvere piirkond, Tartu laiendus, 
Suur-Tartu, Tähtvere maaosa, Tartu 
linna külade piirkond, Tähtvere kü-
lad ja alevikud, Suur-Tähtvere; Vana-
Tähtvere jmt.

109 vastanust enamik (81) olid naised. 
Kõige rohkem oli vastajaid vanuses 
30-40 (29) ja 60-70 (21), ligi 20 vasta-
jat olid 40-50aastaste ja 50-60aastaste 
grupis, 70-80-aastaseid oli kümme ja 
20-30-aastaseid kuus, kaks vastajat oli 
üle 80 ja üks alla 20.

Enim oli küsitlusele vastajaid 
Ilmatsalust (22), Märjalt (17), 
Rahingelt (16) ja Haagelt (13). Alla 
10 jäi vastajate arv Rõhu, Kandiküla, 
Pihva, Tüki, Vorbuse, Kardla ja 
Tähtvere külas.

Kokkuvõte Tähtvere Elu kohta tehtud küsitlusest

Rahinge Maaparandusühistu 
ja Jänese Maaparandusühistu 
ootavad liikmetelt ettepanekuid 
tegvuskava koostamiseks.
Ühtlasi paalume kontrollida, kas 
olete tasunud 2021 aasta arve.
Juhatuse liige Anu Lepist.
Kontaktid; telefon: 5126469
rahingemaaparandus@gmail.
com, 
janesemaaparandus@gmail.com

Linnavalitsus ootab kandidaate õpetaja elutöö auhinnale
Tartu linnavalitsuse haridusosakond ootab 30. aprilliks kandidaate õpetaja 
elutöö auhinnale.
Tunnustus on mõeldud pedagoogidele, kes on silma paistnud pikaajalise ja 
tulemusliku õpetajatööga Tartu õppeasutuses. Auhind antakse välja neljas 
kategoorias: lasteaiaõpetaja, üldhariduskooli õpetaja, huvikooli õpetaja ja 
kutseõppeasutuse õpetaja kuni viiele õpetajale.
Auhinna suurus on 10 000 eurot ja see antakse üle 30. septembril 2022 
Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänuüritusel.
Rohkem infot elutöö auhinna kohta leiab https://www.tartu.ee/et/aasta-
opetaja
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Riigimetsa Majandamise Keskus annab teada plaanitavast sanitaarraiest Tiksoja matkaraja ja lõkkekoha piirkonnas.
Raie eesmärk on eemaldada üraskikahjustustega vanad kuused ja tagada, et üraskikahjustus ei leviks edasi Tähtvere met-
sa praegu veel elujõulistele kuusikutele. 
RMK Tartumaa metsaülema Toomas Haasi sõnul sõltub kuuse-kooreüraski tõrje edukus värskelt asustatud puude või 
püünispuude kiirest ja õigeaegsest ülestöötamisest. 
Raietööd viiakse läbi enne lindude pesitsusaega. Raiutud alale istutab RMK uued puud.
Lisainfo: 
RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas 
toomas.haas@rmk.ee, 515 5090

RMK plaanib Tähtvere metsas teha üraskitõrjeks sanitaarraiet
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Teisipäevast, 5. aprillist algasid taas 
eakate kõnniringid, mis toimuvad 
kuni 29. detsembrini koostöös per-
sonaaltreeneriga, kellega on võimalik 
vestelda nii argistel teemadel kui ka 
saada nõuandeid treeninguks ja füüsi-
lise aktiivsuse tõstmiseks.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul 
on eakate kõnniringid saanud väga 
populaarseks. "Sel korral võib oodata 
põnevat lisandväärtust meie kõnni-
ringidele personaaltreenerilt, kes teeb 
eakatega läbi turgutavaid ja kasulikke 
harjutusi," ütles Lees.

Iga kõnniringi saadab kõnnijuht, kel-
leks on personaaltreener Egert Erm.

Kõndide graafik 5. aprillist - 29. det-
sembrini:

T  kell 10.00 Tammelinna 
harukogu (Suur kaar 56)
K  kell 10.00 Annelinna harukogu 
(Kaunase pst 23)
N  kell 10.00 Tartu 
Linnaraamatukogu peamaja 
(Kompanii 3-5)

Kõnniringe ei toimu 15. juulist 15. au-
gustini.

Kõnniringid on osalejatele tasuta. 
Rajad on 3-4 km pikad ja kõnnitem-
po on pigem aeglasem. Kõndima 
tulles palutakse riietuda vastavalt il-
male. Kõndijaid saadab rajasaatja. 
Kõnniringidele võivad tulla ka noore-
mad inimesed, kes tunnevad puudust 
suhtlemisest ning soovivad lõimuda 
eakatega. Arvestama peab vaid selle-
ga, et kõndimise tempo valitakse ea-
kate järgi.

Eakate kõnniringe korraldatakse 
Tartus alates 2020. aasta novembri lõ-
pust ning need kutsuti ellu, et vähen-
dada eakate üksindustunnet koroo-

napiirangute ajal. Tartu linnavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuosakond on kõn-
niringide korraldamisel varasemalt 
koostööd teinud Tartu linnaraamatu-
kogu töötajatega, Tartu hingehoiukes-
kusega ning MTÜ Jututaja noortega 
ehk jututajatega. Eesmärgiks on ol-
nud tuua eakatele lähemale kasulikke 
teenuseid ning tutvustada võimalusi 
vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks.
Lisainfo: abilinnapea Mihkel Lees, tel 
7361 210, 5564 1996;  tervisespetsia-
list Riin Saaremõts, tel 7361 322, 5309 
9138.

Aprillis alustavaid eakate kõnniringe hakkab juhendama 
personaaltreener

Spordiklubi AK Rahinge lepingut 
pikendati
Linnavalitsus pikendas MTÜga Spordiklubi AK Rahinge 
2009. aastal sõlmitud maa tasuta kasutamise lepingut 
kuni 1. märtsini 2025. a. 
Lepingusse lisatakse punktid, mis kohustavad maa ka-
sutajat igal aastal tegema kinnistul paiknevate rajatiste 
parendustöid 5000 euro väärtuses. Lisaks tuleb ohutuse 
tagamiseks täielikult  lammutada vettehüppemäe konst-
ruktsioon ja utiliseerida see vastavalt kehtivale korrale 
hiljemalt 31. detsembriks  2022. a. Alates 2023. aasta tal-

veperioodist tuleb maa kasutajal võimaldada tasuta tali-
suplust soovijatele koos riietusruumi kasutamisega.
Samuti peab kasutaja tagama, et kinnistu kasutamisest 
tulenev müra ei ületaks kehtestatud müranorme. 
Tartu linn leiab, et mittetulundusühing  Spordiklubi AK 
Rahinge tegevus peaks kinnistul jätkuma, kuna kinnistul 
paiknev ekstreempark on vajalik noortespordi arenda-
miseks aga samuti ka noorte huvitegevuse ning vabaaja-
veetmise võimaluste avardamiseks. Samas peab Tartu 
linn oluliseks, et ümbruskonna elanike elamistingimused 
oleksid elamisväärsed ning kooskõlas kõikide normide-
ga. Sellest tulenevalt täiendati spordiklubiga sõlmitud 
lepingut.
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Ilmatsalu Lepatriinu Lasteaias kuulutas Õnnetriinude rühm välja naljaluuletuse võistluse. 
Luuletused said aga nii vahvad, et soovime neid leheveergudel jagada.

Liina Järvsoo
SÜNDINUD MA SEPTEMBRI KUUL

NAERATUS MUL OLI SUUL
NIMEKS MULLE RONJA SAI

OLEN PERELE KUI PEHME PAI

JOOKSEN, HÜPPAN, TRENNI TEEN
VAHEST VIHAST LAUSA KEEN.

SUUR ON AGA MINU SÜDA
JA SINNA SÕPRU MAHUB SADA.

KODUS PALJU RÕÕMU TOON
JA TIHTI MÕNE NALJA LOON.
LAULAN, TANTSIN, RÕÕMUST 

HÜPPAN
TERVE PERE NAERUST RÕKKAB.

Ronja Värno emaga (Rõõmutriinud)

ÄMBLIK VÕRKU KOOB
SELLEKS PALJU NÖÖRI TOOB

VÕRK SEE SUUREKS SAAB
PUTUKAID NÜÜD PÜÜAB KA
ÄMBLIK HÜPPAB ÜLES-ALLA

TRILLA-TRALLA
LASEB LAULU VALLA

Madis Pill isaga (Õnnetriinud)

KIRJATÄHED TEGID NALJA,
MUUTSID TÄHTI NIMEDES,

NÜÜD ON SIIL, KASS JA NINASARVIK,
HOOPIS KIIL, KAKK JA NINAKARVIK.

LISAKS NEILE UUED NIMED,
SAID KA KANA, KULDNOKK, KONN,

OH MIS NALJA, OH MIS IMET,
NÜÜD NAD KALA, KULDLOKK, KOLL.

AGA MIS KÜLL MESIKÄPAL JUHTUS,
TEMA TÄHT SEE ÜLDSE HAIHTUS,

PEHMEL SUUREL KARUKESEL,
NIMEST ALLES AINULT ARUKENE.

Karoliine Kamber emaga 
(Rõõmutriinud)

JÄNKU HÜPPAS METSA ALL,
LÕBUS TUJU OLI TAL.

ÜHESKÄES PORGAND, TEISES HÖÖVEL
VASTU KÕNDIS MERERÖÖVEL.

JÄNKU ÜTLES, MUL ON UUT KODU 
VAJA

MERERÖÖVEL MAINIS, ET EHITA MU 
PAADIST MAJA.

TOREDALT NAD ELASID,
KOOS HÜPPASID JA MÄNGISID.

Lara Laineste emaga (Kaisutriinud)

KEVAD KÄES JA PÄIKSEKIIRED, VAATA 
IMET SEDA -

LUME ALT ON VÄLJA TOONUD 
LASTEAIA REHA.

LIIVAKASTIS MUDILANE VETT JA JÄÄD 
SEAL SEGAB,

MÕNI LAPS ON MUDASEM, KUI TEINE, 
MIS SIIS TEHA.

Aada Jaska - Triibutriinude õpetaja

SIIS KUI KÄTTE JÕUDIS MÄRTS
ÜLLATASIN PERET PLIRTS JA PLÄRTS

KOLMAS ÕDE- PESAMUNA,
KOOLI SAAN MA MINNA KUNA?

RONJALT, LENNALT ÕPIN PALJU.
OMA ÕIGUST KAITSEN NAGU KALJU.

RÄÄGIN NAGU OLEKS TURUL,
NAUDIN AEGA AGA ÕUES, MURUL.

KUI TUNDUB, ET MUL KIIRE,
MÄNGUDELE EI SEA MA PIIRE.

OLEN PERE VÄIKE PÄIKE,
KUI ETTE MÕTLEN UUSI KÄIKE.

Marta Värno emaga (Kaisutriinud)

MINA OLEN ARMAS LENNA
SÕBRAKS MUL ON VÄIKE JENNA

TEMAGA MA KODU MÄNGIN
VAHEL MÄNGUVÄLJAKUL KA HÄNGIN

LASTEAIAS SÕBRAKS ON MUL 
MAILEEN

TEMAGA MA ROHKELT PULLI TEEN
OHTRALT LAULAME JA TANTSIME

PÄRAST VÄSINULT VOODISSE 
VANTSIME

KODUS ON MUL EMA, ISA
JA VEEL ÕED KES TEEVAD KISA

KUIGI VAHEL PAHANDAN
SIIS KÕIKI PALJU ARMASTAN

Lenna Värno emaga (Õnnetriinud)

APRILLIS TEEME NALJA
JA JOOME RÕÕMSALT KALJA
VÄLJAS VARSTI LUMI LÄIND

MINA NALJAMEEST EI NÄIND

Grit Hindrikson isaga (Rõõmutriinud)

ESIMENE APRILL METSAS
 

METSAST KOSTUS TRILLI-TRALLI
LOOMAD TEGID ESIMEST APRILLI.

JÄNES NOOLIS MESITARU
NIIDUL KEPSLES LÕBUS KARU.

 
ORAV LAULU KRAAKSUTAS

JA VARES PÄHKLEID KRÕMPSUTAS.
REBANE END SISSE SEADIS 

LINNUMAJAS,
KULDNOKK KANU TAGA AJAS.

 
SUSI SOOS SÕI KUREMARJU

VIHMAUSS TÕI VÄLJA PRILLID JA 
PÄIKESEVARJU.

MÄGER RONIS MÖÖDA KASKE,
ILVES PUUKOORT MAITSMA LASKE.

METSKITS KURJALT URISES
NING PÕDER KIIRELT PÕGENES.
KASK KÄBISID VEEL KIIGUTAS,
KUUSK ITSITAS JA HIIREKÕRVU 

LIIGUTAS.
 

MUTTKI KUULIS SEDA TRILLI-TRALLI
VÄLJUS URUST NING TEGI KÜMME 

KUKERPALLI.
 

Ats Joonas Jaanimets isaga 
(Rõõmutriinud)
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Tartu Noorte 
Töömalev  otsib 
tööandjaid
 
Tartu Noorte Töömalev otsib tööand-
jaid, kes sooviksid noortele pakkuda 
ägedat suvist töökogemust.

Töömaleva eesmärgiks on pakkuda 
13-19aastastele koolinoortele võima-
lust suvevaheajal oma aega arendavalt 
veeta. Malevanoored töötavad rüh-
maga koos üks kuni kolm nädalat, ol-
les abilisteks aia- ja põllutöödel, hea-
korra- ja haljastustöödel, poodides ja 
paljudes muudes kohtades.

Sel aastal pakutakse töökogemust ka 
Ukrainast Eestisse saabunud noortele. 
Lisaks on plaanis luua malevarühm 
lisavajadustega noortele, kus juhenda-
jaks oleks vajalike teadmiste ja oskus-
tega inimene.

Aga miks ikkagi võtta noori enda 
juurde tööle? Sellepärast, et just noo-
red on meie tulevased tööandjad, et-
tevõtjad, maksumaksjad ja ühiskonna 
aktiivsed liikmed. Kui noorte töökas-
vatusega alustada varakult, siis saavad 
neist suurema tõenäosusega tööturul 

aktiivsed osalejad ja ettevõtlikud ini-
mesed. Lemmatu Marjatalu juht Kärt 
Karhunen, kes on aastaid malevlasi 
tööle võtnud, kinnitas samuti noorte 
töölevõtmise kasulikkust nii noorele 
endale kui ka tööandjale. Tema sõnul 
on noortele esmase töökogemuse and-
mine vajalik ning lisaks võib noortest 
kujuneda välja potentsiaalne nende 
kauba tarbija. Muuhulgas saab ettevõ-
te maleva abil ka ennast esile tõsta.

Kõigil tööandjail, kel soov suveks 
noortele töökohti pakkuda, palutak-
se võtta ühendust Cerda Männistega, 
e-post cerda.manniste@raad.tartu.ee, 
tel 5598 5994.

Helen Toomsalu
Tartu Noorsootöö Keskus

Projektijuht
+372 53998333

Taastuvad lennud 
Tartu ja Helsingi 
vahel
Alates 28. märtsist lendavad Tartu ja 
Helsingi vahel taas Finnairi lennukid. 
Lennud toimuvad viis korda nädalas, 
pakkudes võimalusi nii äri- kui ka 
puhkusereisideks.

Lennud toimuvad esmaspäevast ree-
deni, pakkudes kahel päeval näda-
las päevaseid ja kolmel päeval õh-
tuseid väljumisi. Päevased lennud 
tagavad mugavad jätkuühendused 
Finnairi Euroopa liinivõrguga ning 
Ameerika Ühendriikide ja Aasia suu-
nal. Õhtused lennud võimaldavad 
saabumist erinevatest sihtkohtadest 
Tartusse ning väljuval suunal jätku-
lende Finnairi hilisõhtusesse lainesse 

Aasia, Skandinaavia ja Soome siseriik-
likele liinidele. Sobivaid jätkulende 
saab otsida Finnairi ajaplaanist.

"Finnair pakub paindlikku lahendust, 
mis annab täna võimalusi nii äriklien-
dile kui ka turistile. Täname Finnairi 
ja Tallinna lennujaama stabiilse koos-
töö eest, tänu millele on Tartus taas 
rahvusvaheline lennuühendus,“ ütles 
linnapea Urmas Klaas.

Tartu-Helsingi liinil hakkab lendama 
Finnairi 70-kohaline lennuk ATR-72. 
Lennuaeg on 45 minutit.

 Visit Tartu lehelt saab vaadata täpset 
graafikut tulevase perioodi kohta.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 
7361 221, 513 5145.
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Kolmapäev ja pühapäev kell 19.00
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V E E D A  R E E D E N E  Õ H T U  M E I E G A !

13. mai 2022

Pääsme hind 8 eurot
Pääsmeid saab osta ainult eelmüügist Mai käest, 

Ilmatsalu raamatukogust ja Rahinge poest kuni 10. maini
Lisainfo 53300049 Mai

Ilmatsalu Motelli alumises saalis

Kel l 19.00-00.00

Laua katame ise!

õhtu
sisustab

ansambel
Kruiis

22. aprill 2022

Pääsme hind 8 eurot

Ilmatsalu Motelli alumises saalis

KELL 19.00-00.00

Oodatud on nii endised kui ka uued laudkonnad!
Igal laudkonnal oma nimi! Laua katame ise.

Lisainfo 53300049

Dj. Marek Peterson

Pääsmeid saab osta ainult eelmüügist 
Ilmatsalu raamatukogust, Mai käest ja Rahinge poest kuni 20.aprillini

Külaline Pühaste pruulikojast

Lõuna-Eesti variandis
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Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna  Tel   551 0131
e-post  aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

KLUBI

28. aprill 2022

Padise klooster 
Arvo Pärdi Keskus 

Keila - Joa loss

Lisainfo 53300049 

Osalustasu: 25 eurot MTÜ Tähtvere Ühistegevuse Seltsi liikmetele, 
teistele osalustasu 35 eurot!

EKSKURSIOON

Maksta hiljemalt 14. aprilliks Mai kätte või tasuda MTÜ Tähtvere Ühistegevuse Seltsi 
arvelduskontole EE822200221072211389, selgitus: Ekskursioon Padise. 

Kellel pole selle aasta liikmemaks 10 eurot tasutud siis palun tasuda
 teisele MTÜ kontole EE942200221070169420, selgitus: 2022 liikmemaks. 

NB! Kes pole kirjas, helistage kas kohti on.

Väljasõit kell 7.30, ühine lõunasöök kell 13.00 
Arvo Pärdi Keskuse kohvikus

29. aprillil 2022 kell 19.00 
Ilmatsalu Motelli kaminasaalis, Järve tee 15

Ilmatsalu III karikavõistlused mälumängus

Eelregistreerimine tel 53300049 kuni 25. aprill

Mängujuht Kalev Mõru

Ilmatsalu Mälumängu korraldab:

Alates 1. aprillist tõuseb pensionide indekseerimise tu-
lemusel 44-aastase tööstaažiga inimese pension 595,35 
euroni kuus ja rahvapensioni suurus kasvab 275 euroni. 
Indekseerimise tulemusel tõusevad tänavu pensionid kesk-
miselt 7,9%.
Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Katre Pall 
ütles, et oluline on meeles pidada, et kõigi inimeste pension 
on individuaalne ja nii on ka pensionitõus erinev. „Igale 
inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv 
individuaalne pension. Indekseerimisega tõuseb pensioni 
baasosa kõigil inimestel 255 euroni. Ühesuurune on ka 
uus aastahinne – 7,718 eurot. Aastahindega korrutatakse 
läbi kõik teised pensioni komponendid, mis põhinevad 
tööstaažil ja makstud sotsiaalmaksul. Mida rohkem on ini-
mesel kogunenud tööstaaži, seda rohkem tõuseb ka tema 
pension. Enda pensioni suurust on kõige mugavam alates 
1. aprillist vaadata portaalist eesti.ee rubriigist „Pensioni, 
toetuste ja hüvitiste vaatamine“.“
Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse osakonna ju-
hataja Liis Mesi paneb inimestele südamele, et võimalusel 
kontrollida oma pensioni suurust just riigiportaalis 
eesti.ee, sest Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustel 
on hetkel tavapärasest suurem koormus. „Kuna 1. aprillist 
jõustub ka mahukas vanemahüvitiste reform, on inimestel 
selle kohta palju küsimusi. Samuti pöördub igapäevaselt 
meie klienditeenindusse sadu Ukraina sõjapõgenikke nii 
toetuste taotlemiseks kui nõu saamiseks. Seetõttu on meie 
klienditeenindustes ootejärjekord tavapärasest oluliselt pi-
kem. Samuti on meie infotelefon pidevalt hõivatud ja lii-
nile pääsemine võib seetõttu olla aeganõudvam,“ selgitas 
sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse osakonna juht-
aja Liis Mesi.  Ta kinnitas, et ükski inimene, kes klienditee-
nindusse pöördub, teenindamata ei jää, ent kindlasti tuleb 
pöördunutel varuda kannatust.
Ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.
Taust: 
              Suurus pärast indekseerimist 
Rahvapensioni määr 275,34
Pensioni baasosa 255,7562
Aastahinne 7,718
Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 15 
aastat

371,53

Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 30 
aastat

487,30

Vanaduspension pensioniõigusliku staažiga 44 
aastat

595,35

• Erakorraline pensionitõus jõustub 1. jaanuarist 2023, 
mil pensionite baasosa ja ka rahvapensioni tõstetakse 
20 euro võrra.
• Sel aastal tõuseb ka üksi elava pensionäri toetus 115 
eurolt 200 eurole.

Aprillist tõusevad pensionid 
keskmiselt 7,9%

• 2023. aasta 1. jaanuarist rakendub pensioniealistele 
inimestele keskmise pensioni ulatuses ka tulumaksuva-
bastus.
• Sotsiaalkindlustusameti poole saab pöörduda läbi ise-
teeninduse (http://www.iseteenindus.sotsiaalkindlustu-
samet.ee), infotelefonitsi 612 1360, meililtsi info@sot-
siaalkindlustusamet.ee või tulles meie kontoritesse, mis 
asuvad üle Eesti.

 Kontakt:
Mona Sõukand, kommunikatsioonispetsialist, 53333 5149, 
mona.soukand@sotsiaalkindlustusamet.ee


