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kestab järgmise suveni
Puhkuselt naasnud tartlaste meelehärmiks meenutab liiklus Riia ja Ilmatsalu ringide vahel pigem
sõitu kuumaastikul kui
maanteel.
Toimetus käis kohapeal uurimas, mis tempos ehitustegevus
kulgeb ning millal kitsikustele
leevendust on oodata?
„Ehituse lõpptähtaeg on järgmise aasta juunis,“ andis lugeja
saadetud laiahaardelisele küsimusele „Millal see jama ükskord ära lõppeb?“ alustuseks
sootuks ehmatava vastuse Tarvi Kliimask. Mees, kelle juhitav
GRK Infra AS rekonstrueerib
peatöövõtjana enam kui 2-kilomeetrise lõigu läänepoolset
ringteed ehk üht Tartu ümbersõidu suurima liiklusega osa.
„Ilmatsalu ringi linnapoolsed harud soovime aga liikluseks uuesti avada juba selle kuu
lõpus,“ täpsustas Kliimask viiv
hiljem, et eriti pikalt sõitjail
siiski kõigis lõikudes vaevelda
ei tulegi.

Betoon seab tingimused
„Oleme töödega graafikus.
Minu poolt juba ette kiidu- ja
tänusõnad töömeestele, kes sel
ajal kui teised rannamõnusid

Lääneringtee ehituse pealik Tarvi Kliimask lubab Viljandi ringil
lahedamat liikumist niipea, kui projekti ühe keerukama sõlme,
jalakäijate tunneli betoonitööd seda võimaldavad. Ilmselt ei
juhtu see siiski enne septembri lõppu. 
Rasmus Rekand

naudivad, rassivad 30-kraadise
palavusega ka nädalavahetustel.“
Kui Ilmatsalu poolt koolidesse tulevad jütsid võivad kergendunult ohata, siis Viljandi suunast tulijaile ei terenda lohutust
enne septembri tagumist poolt.
Sealse ringristmiku ümberehituse teeb ajakulukamaks tunneli rajamise protsess. Et tulevikus saaks jalakäijad ohutult tee
alt läbi, tuleb lihtsalt ära oodata, mil betoonkarp paika valatakse ning selle taheneminegi

võtab oma kindlalt ettemääratud aja.
Just tunneli ehitust peab Kliimask ulatusliku projekti kõige
keerukamaks etapiks. Mitte et
teede täielik ümberehitus ülearu lihtne oleks – alles jääb vaid
endine muldkeha ning sedagi tuleb mitmes kohas oluliselt
laiendada. Lisaks rajada kergliiklusteed ja sadevee torustik,
mis ulatub lõpuks otsaga Jänese
kraavideni välja.
Uued ristmikud lahendatak-

Et liiklusummikuid vältida, tasub alternatiivse marsruudina
Ringtee asemel kaaluda marsruuti piki Ravila tänavat.
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Telli ja igal neljapäeval on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 9 €
6 KUUD = 18 €
1 AASTA = 36 €

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

Klaasitud rõdu
Parim põhjamaises

Tel 53 003 717, 776 9307
FERREST METALL OÜ
Välja 12, Soinaste, Tartumaa.

www.olly.ee

Päris neljarealiseks aga kogu
trass ei kujune – mitmes kohas
jääb lahendus 2+1 variandile.
Tulevikustsenaarium näeb ette
veel paari projekti, millest loodetavasti järgmine puudutaks
ala Raja tänava otsast Variku
viaduktini. Siis saaks oma tunneli jalgratturid (Raja tänava
otsa) ning eri tasandis ülekäik
tuleb jalakäijatele ka Riia ringi
juurde.
Käsil oleva tee-ehituse kogumaksumus on 4,28 miljonit
eurot, töö tellijaks maanteeamet. Kuigi GRK Infra jaoks
on see esimene töö Eestis, pole
kogemuste puudust karta. Tegu
on Soome tuntud ehitaja Graniittirakennus Kallio OY mullu
asutatud tütarettevõttega.
„Täitsa mõistan, et inimesed
on praegu pisut häiritud,“ saab

Kliimask sõitjate pahameelest
aru. „Aga siiski oleme suutnud
hoida ühe sõidurea mõlemas
suunas lahti ning liiklus toimib, ehkki aeglasemalt. Meie
seisukohast oleks töid loomulikult lihtsam, odavam ja kiirem
teha nii, et sulgeda kogu trass,
aga peame leidma kompromissi. Loodan, et siis kui uued ristmikud ja teed on valmis, on kõigil hea meel.“
Rasmus Rekand

SEINTELE JA KATUSTELE, OTSE TOOTJALT

HIND 4,98 €/m²
(KM-ga)

Rõduklaasid ja -piirded

• hind otse tootjalt
Terrassiklaasid
• üle 15 000 müüdud katuse
Klaasvarikatused
• uusimad seadmed
kliimas
• 15 aastat kogemust
Klaasvaheseinad
Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

www.olly.ee

• hind otse tootjalt
• üle 15 000 müüdud katuse
• uusimad seadmed
• 15 aastat kogemust
Tähe 110, Tartu
tel 5344 3900, tartu@olly.ee

Uued etapid tulekul

TRAPETSPROFIILPLEKK

SUVISED HINNAD!

LT!

se nö turboringide põhimõttel,
kus Ringtee poole läheb ringile
ja ringilt maha mõlemas suunas
kaks sõidurada.

on nüüd ka
PÄRNUS,
Rüütli 39!

www.malmerkklaasium.ee

Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee

Ülikooli 2, III korrus, SEB pangahoones.
Sissepääs pangahoone kaudu E-R 11-18
Vanemuise pargi poolt lahtioleku aegadel.

HIINA, NEPAALI JA TAI TOIDUD
E-N 11-22, R-L 11-23, P 12 - 21

SÜNNIPÄEVANÄDALA PAKKUMINE

11.-17.
august

Põhirooga tellides on lisand (riis või nuudel) 10% soodsam (ei kehti koju tellides).
P 17.08 toidu kõrvale TASUTA Himaalaja mangojook!

747 7093, 5691 4817 • kam296@hotmail.com • www.vagamama.weebly.com

OSTAME:
-metsakinnistuid
-põllumaad
-raieõigust
-vanasid talukohti
TEL 5191 7912
metsaost@hot.ee
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Maasikakemplus proovipäeval
Suve hakul suure hurraaga Annelinna turule
maasikaid müüma tõtanud naine sai kibeda
õppetunni kirjaliku töölepingu sõlmimise
vajalikkusest.
Pikaajalise töötu Elena tähelepanu köitis juuni alul portaalis
Soov.ee ilmunud kuulutus, kus
otsiti müüjat marjaletti. Hansa
Hoovis peetud töövestlusel pakkus tööandja esindaja Annika Elena sõnul talle piisavalt motiveerivat tasu: 20 eurot päeva eest pluss
5% müügitulust.

Segadus käibega
Nii löödi käed ja juba järgmisel
hommikul avastas Elena end Kalda tee Maxima ees asuvalt turuplatsilt maasikakuhja tagant. Esimese päeva käibeks saavutas värske tööline enda väitel pisut alla 50
euro – ent ei saanud müügitulust
enda taskusse sentigi. „Annika
ütles selle peale, et ma pean müüma vähemalt 50 euro eest,“ meenutas Elena.
Teisel katsel ületaski sooritus
50 euro maagilise piiri, ent müüja
osaks langes lisatasuna 150 eurost
vaid viis eurot. „Siis ütles Annika mulle, et kui ma müüks ka 300
euro eest, siis saaksin jällegi iga
100 euro pealt vaid viis eurot juurde,“ märkis Elena.
Annikal on suulisest kokkuleppest teine arusaam. „20 eurot
sai müüja päevas kindlasti kätte, ükskõik kui suur oli tema kassa,“ lausus ta. „Ja kui kassa ületas 300 eurot, siis sai müüja viis
eurot juurde iga saja pealt, mis
300 ületas. Tema ei saanud 300
eurot kordagi täis, aga teisel päeval andsime talle viis eurot lihtsalt preemiaks peale. Ja nüüd rää-

gib, et pole tasu
saanudki!“
Töötaja
nurina peale
m ä rk i nud
Annika
aga, et see
pole tema
mu re,
sest tema
pole ülemus. „Ta
l i sa s, et
nad ostavad kaasl a s t e ga maasikaid ja teist
kaupa talumeeste käest
ja müüvad kaks
korda kallima hinnaga,“ meenutas Elena. „Midagi
ise nad ei kasvata: müüvad maasikaid, vaarikaid, kukeseeni, kartulit, tomateid, kurke.“
Annika toonitaski omalt poolt,
et tema polnud tööandja, vaid lihtsalt inimene, kes Elenat juhendas.
„Lihtsalt kaitsesin tööandjat heast
tahtest,“ sõnas ta. „Ei töötanud ka
mina tol hetkel ametlikult kellegi all.“
Karm kahepäevane töömurdmine lõppes Elena haigestumisega, millest ta tööandjaid ka SMS-i
teel teavitas. Järgnes vaikus, kuni
viimaks andis Annika Elenale e-kirja teel teada, et viimasega
töösuhet jätkata ei saa. „Põhjust
ei kirjutatud,“ väitis Elena. „Miks
inimesed ostavad kaupa odavama

Lastekeskus remonti
Linnavalitsus andis loa riigihanke korraldamiseks Akadeemia
2 asuva kesklinna lastekeskuse
rekonstrueerimiseks. Tellitud
ekspertiisi kohaselt olid lasteaia
hoone vahelaed ja põrandad
suures osas amortiseerunud.
Eelarves on kesklinna lastekeskuse rekonstrueerimiseks kavandatud 600 000 eurot. Ehitustööde
perioodiks prognoositakse 8
kuud ning ehitustööde eeldatav
vahemik on oktoober 2014 kuni
mai 2015. a.

Nimetu töövõtja

Tänavale uus kuub

Miks aga probleemide vältimiseks kohe alguses kirjalikku lepingut ei sõlmitud? Annika sõnul
küsiti Elenalt dokumentide koopiaid, ent viimane keeldus nende
esitamisest. „Ütlen ausalt: ei teadnud tema perekonnanimegi,“ tunnistas ta. „Kõik rahad sai ta päeva
lõpus kätte, kuna ta ei olnud meil
veel ametlikult tööle vormistatud.
Ma ei saa inimest müüjaks ju võtta, kui ma teda ei katseta.“
Elena märkis, et nõustus mustalt töötama, sest tasuks lubati
head palka. „Aga miks ma peaksingi rohkem pingutama, kui saan
ikka sama raha?“ küsis ta.
Kaur Paves

Tähtvere tänav saab 15. augustiks
uue, värskelt ülepinnatud, parandatud ja tasandatud katte Kroonuaia-Kauna lõigus. Riigihanke
võitis Kommunaal Grupp OÜ
pakkumus hinnaga 29 043 eurot.

Rege rauta suvel
4. augusti hommikul ilmnes kurb
tõsiasi, et Tartu vallas Tila külas
asuvast autoaiast on varastatud
neli valuvelge talverehvidega.
Vargusega tekitatud kahju on 200
eurot.
Kaja Tamm

Arengud Sepa tänavas
Avalikule väljapanekule on jõudnud Sepa 19 krundi detailplaneering, mille kohaselt olemasolevad

kolmapäevast
pühapäevani
6.-10.08.2014

LINDEX
MOSAIC

Vaata kõiki pakkumisi
www.eeden.ee

Shuur lisaallahindlus.
Hooajakaupade lõpumüük kuni

-60%
Allahindlus kuni -70%
Hooajakauba allahindlus kuni -80%

Laupäeval kell 11 jagab Jardini
aianduskeskuses näpunäiteid
aiandusagronoom ja aiatark
Väino Eskla. Jutuks tulevad nii
ajakohased tööd marjaaias kui
viljapuude-marjapõõsaste lõikamine, taimehaigused ning kahjuritõrje.

Mõisaparki
meisterdama
Pühapäeva südapäevast on Luke
mõisaparki oodatud kõik pered,
et üheskoos veeta lõbus meisterdamise perepäev. Üritus on tasuta ning kestab kella 16ni.

TTK sisenes moeärisse
Tartu Tarbijate Kooperatiiv, kes
seni on peamiselt tegutsenud
jaekaubandusettevõttena, omandas hiljuti 100% osaluse A&G
Kaubanduse AS-is, kes figureerib
moeäris kaubamärkidega Esprit,
Vero Moda, Jack&Jones ning
A&G.

Jaht armastusele
tARTuFFi ja ERMi koostöös valmib
10. augustini armastuse kaart:
mistahes Tartu kohas palutakse
nutitelefoni kasutajatel soojemate tunnete olemasolust Twitterisäutsuga #armastan teada anda.

SÄHVATUS
SÄHVATUS

lil on terviseameti veeanalüüsi
tulemused ning rannakülastajaid
hoiatatakse suuliselt.
Soolte enterokokkide hulk vees
ei ületa lubatud piirmäära väga
suurelt. Lubatud piirsisalduse 100
(PMÜ/100 ml) asemel on Emajõe
linnaujulas 158 ja vabaujulas 167.
Uued proovid võtab terviseamet
11. augustil. Terviseameti kodulehel oleva info kohaselt hinnatakse suplusvee kvaliteeti kahe mikrobioloogilise indikaatori alusel:
soole enterokokkide ja Escherichia
coli bakterite esinemise hulga alusel.
Lilian lukka

remonditöökoda-kontor, ladu ja
alajaam lammutatakse ja asemele
kerkib kuni viis äri-, büroo- ja laohoonet. Suurimaks ehitusaluseks
pindalaks määratakse 4160 m²
ja absoluutkõrguseks 57 m.

Aiatark avitab

eurot eraldas linnavalitsus reservfondist, et Tartu Oskar Lutsu
nimeline linnaraamatukogu saaks
asendada võrguseadmed, mille
äike ootamatult läbi kärsatas.

Terviseamet andis täna Tartu linnavalitsusele teada, et Emajõe
supelrandadest 4. augustil võetud
veeproovid ei vasta lubatud normidele. Randadesse paigaldatakse
ujumist keelavad punased lipud.
Anne kanali 4. augustil võetud
suplusvee näitajad vastavad normidele.
Terviseameti võetud proovi järgi olid Emajõe suplusvee mikrobioloogiliste uuringute tulemused normidest kõrgemad soolte
enterokokkide osas. Rannavalve ja
heakorrateenuste osutaja AS G4S
Eesti paigaldas randa ujumist keelavad punased lipud, teabetahv-

SHU

Sündimus languses

2675

Jõerannas vohab soolebakter

Kaubandus- ja Vabaajakeskus Eeden, Kalda tee 1c, Tartu

lausega

Tartumaal registreeriti juulis 175
sündi ja 147 surma. Aasta tagasi
olid samad näitajad vastavalt 191
ja 136. Abielusid sõlmiti mullusest
üks vähem ehk 136.

hinna
eest, müüvad kallilt ja
oma töötajaid
petavad?“

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

NII JA NAA: Rocki mullust mängujuhti Augustas Peciukeviciust,
kes vahepeal pidas tagasi Leetu kolimise plaane, on taas Emajõe
ääres muskleid voolimas nähtud. Küsimusele, kas Rocki särk jääb
pikemaks ajaks selga, mees selget vastust anda ei tahtnud või ei
osanud. 
August Lumm

Eedeni Maksimarketis
Pakkumised ei kehti soodushinnaga toodetele. Pakkumised ei kehti hulgiostjatele.

Neljapäeval

7.08
Reedel

8.08
Laupäeval

9.08

Pühapäeval

10.08
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Jäätised
Grill-liha ja grillvorstid
Tööstuskaubad
v.a ajakirjad, ajalehed, tubakatooted, kõneaeg, panditaara

Kommid, küpsised, šokolaadid

-25%
-25%
-25%
-25%
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tartuekspress
Eakas väärib ka võimalust
arvamus
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Vastupidiselt paljude firmade juhtide
või personalispetsialistide hulgas levivale arvamusele, et üle viiekümneaastasest töölesoovijast ei saa enam väärt töötajat, saab paljudest vanemaealistest tihti
pikaajalisem, firmale lojaalsem ja korralikum alluv kui noorest diplomeeritust, kes
astub iseseisval eluteel alles esimesi arglikke samme.
Tööandjate keskliidu konverentsil
„Tuulelohe 2014: Kasv vähemate töökätega“ tõdeti, et aasta-aastalt väheneb Eestis töötavate täistöövõimeliste inimeste
hulk. Peamiseks põhjuseks tuuakse tavaliselt negatiivset iivet. Samas on teada, et
paljud eestimaalased siirduvad tööpuudusest või madalast palgatasemest tingituna tööle välismaale, osa töötajatest jäävad pensionile, osa aga osaliselt või täielikult töövõimetuks. On neidki, keda ei
võeta tööle vale vanuse tõttu.

CV prügikasti
Tööandjate tööjõupuuduse nurinaga
saaks nõustuda siis, kui Eestis töötuid ei
oleks. Paraku on, ja mitte vähe. Piiratud
mõttemaailmaga tööandjatel on alati hea
märkida, seda ise uskudes, et Eesti peamiseks probleemiks on kvalifitseeritud
(diplomiga) tööjõu puudus. Peaaegu igale vähegi asjalikule töökohale uue töötaja
otsimisel nõutakse kõrgharidust.
Kõrgelt haritud, kuid oma nooruse tõttu veel väheste elukogemustega firmajuhtide või personalispetsialistide silmis
ei maksa potentsiaalse uue töötaja mitmekülgsed töö- ja elukogemused mitte
midagi. Samas peaksid just need näitama,
et vanemaealine töölesoovija tuleb pärast
juhendamist edukalt toime paljude erinevate töödega.
Tööandjad täidavad ühiskonnas heaolu
loojatena ning töötajate potentsiaali realiseerijatena olulist rolli. Paraku valitseb
meil olukord, kus riik tõstab pensioniiga,
kuid tööandjad, keda paljudes ettevõtetes
esindavad uute töötajate esmasel valikul
personalispetsialistid, pelgavad vanemaealisi töötuid tööle võtta. Mida vanem on
töölesoovija, seda kindlam on, et tema CV
tõstetakse rämpsuhunnikusse. Sünniaeg
peab õige olema!

Noorte ebakindlus
Mihkel Lees

MTÜ Liigutame juhatuse liige

Alati ei aita vanemaealist töötut ka töötukassa koolitused ega tööandjale suuna-

tud toetused. Tööandjad ei tule selle pealegi, et töö- ja elukogemused on vanemaealistele inimestele õpetanud erinevaid
tarkusi palju enam, kui koolitustel pakutakse. Siinkohal on muidugi erandiks kitsalt piiritletud väga spetsiifilised koolitused.
Vanemaealised tööotsijad on märganud, et hüppa CV ja kaaskirja kirjutamisel
kas või pükstest välja, mitte miski ei aita.
Võib-olla pelgavad ebakindlad noorepoolsed haritud juhid vanemaealise alluvaga
koos töötada, sest selline vähese haridusega „vanake“ võib mõnes asjas temast
arukamgi olla.
Ent pelgus on täiesti asjatu. Keha pole
ehk vanemaealisel enam nii painduv kui
noorel, kuid selle puudujäägi kompenseerivad kogemused. Samas on neil noortest
enam hingejõudu. Elatud aastatega tõuseb oluliselt ka sotsiaalne suhtlemisoskus. Noortest paremini suudetakse mõista, mis on oluline ja mis mitte. Mistahes
ametis tarvilikke praktilisi oskusi on suhteliselt lihtne omandada just töökohal,
mitte koolipingis diplomit taotledes.

Ülepaisutatud nõudmised
Üks asjaliku firma tegevjuht märgib
näiteks meediaväljaandes, et „firma laieneda ju võiks, raha taha see ei jääks. [See
tähendab, et vajadusel saaks töötajatele ka praegusest suuremat palka maksta.] Aga ei ole inimesi, keda tööle võtta“.
Vaatasin siis selle firma töökuulutust. Selgus, et firma pakub arenemisvõimalusi,
head töökeskkonda arenevas ettevõttes,
nüüdisaegseid töötingimusi ja -vahendeid
ning konkurentsivõimelist ja motiveerivat tasu. Nagu ikka. Samas ei anta mit-

te kuidagi mõista, kui suur või väike konkurentsivõimeline motiveeriv töötasu on.
Lisaks on nõuete poolel kirjas, et kandideerija peaks olema nii kutse- kui
keskharidusega. Kandideerija peaks olema hea pingetaluvusega ja suutma töötada meeskonnas. Tegelikkuses ei ole
antud ametikohal keskharidus oluline,
piisab ainult kutseharidusestki. Vajalikke tööoskusi saaks omandada ka otse
töökohal. Tuleb tunnistada, et taolisi
liialdatud nõuete näiteid võib tuua kuhjaga. Lihtne on siis öelda, et töötajaid
pole mitte kusagilt võtta.
Tööandjate keskliidu konverentsil leiti,
et ettevõtetele vajalik tööjõud tuleb üles
leida, soodustada nende arengut ning
nende tööd hästi juhtida. Praegu ei tohiks
Eestis, vähemalt statistiliste andmete järgi, veel tööjõupuudust olla. Nii mõnegi ettevõtte juhil oleks kurtmise asemel
mõistlik peeglisse vaadata ja veidi mõelda.

Tööjõudu kuhjaga
Minu senine tööotsimise kogemus näitab selgelt, et ettevõtete juhtidel tuleks ka
personalispetsialistidesse veidi kriitilisemalt suhtuda. Pole ju loogiline arvata, et
noorepoolne, kuigi eeskujuliku haridusega inimene tunneb ära eakama töölesoovija tegelikud väärtused. On teada-tuntud tõde, et kõige tulemuslikumalt tegutsevates töökollektiivides on esindatud
töötajate kõik vanusegrupid.
Ainuke töötajate vanusegrupp, mis
2030. aastani kasvab, on just üle 50-aastased. Kõik muud vanusegrupid vähenevad. Eestis veel eriti kiiresti, sest „paremaid jahimaid“ otsivad põhiliselt just
noored.
Meie suhteliselt madal palgatase on
kivi tööandjate kapsaaias. Oma osa on
selles muidugi ka riigil, aga praegu võib
miinimumpalka maksvaid ettevõtjaid julgelt nimetada saamatuteks või saamaahneteks. Nii mõnigi tõsine ettevõtja on näiteks avalikult tunnistanud, et temal on
häbi madalat palka maksta. Selline eluterve suhtumine näitab kvaliteeti.
Kindlasti on tarvis osata ära kasutada
vanemaealiste töötajate elukogemustest
tulenevaid plusse, mis kompenseerivad
vanusega kaasnevad miinused kuhjaga.
Vanemaealised töötajad on lojaalsemad
ning neid ei ahvatle eriti ka tõus karjääriredelil. Samas huvitab karjäär noori.
Raivo Feldmann

tartuekspress
Mis vaevab annelinlase südant?
Neljapäev, 7. august 2014

26. augustini kestva konkursi raames püüab linnavalitsus mõtestada ja parandada Annelinna majadevahelist ruumi. Pärisime meiegi arvukaima linnaosa
Sten Sang
rahvalt, mille järele tänavapildis enim puudust tuntakse.

RAHVA HÄÄL
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Palametsa
pajatused
296.

1914. a põuasest suvest
See suvi 100 aastat tagasi oli erakordselt kuum ja põuane. Laialdaste rabade ja metsapõlengute suits vaevas nii maa- kui linnarahvast.
Keskpäevane päike kumas otsekui läbi punakaspruuni loori. Vanemate inimeste arvates tähendas see lähenevat häda ning hukatust.
Ja paraku oli neil sedapuhku õigus.
Püstolilasud Sarajevos vallandasid algul diplomaatilise, siis juba
militaarse kriisi. Mehi kutsuti käsu korras lippude alla, ultimaatum
järgnes ultimaatumile ja siis oligi suur Euroopa sõda käes. Mis mõne
aja pärast muutus juba maailmasõjaks.
Tsaaririiki haaranud kroonupatriotismi lainest ei jäänud kõrvale ka
Tartu. Siin Aia tänaval asusid 95. Krasnojarski jalaväepolgu ja 18. armeekorpuse staabid – mõlemad praeguses Tartu rahu majas. Puiestee tänava kanti jäid polgu kasarmud. Nii et pagunikandjaid jagus 50 000-lise
Jurjevi kohta küllaga. 18. juulil Vanemuise suveaias toimunud sümfooniakontsert muutus sõjakaks meeleavalduseks. Pärast Tšaikovski „Slaavi marssi“ nõuti riigilaulu, mida pasunakoor mitu korda mängis. Publikum kuulas hümnust paljapäi seistes. Vägevad hurraa-hüüded täitsid
õhku. Mõned ohvitserid tõsteti üles ja hüüti ka neile hurraa.
Pärast seda mindi rongis suveaiast Barclay platsile. Kõige ees kanti kätel kaht ohvitseri. Suure väejuhi kuju juures peeti sütitav kõne ja
lauldi uuesti riigilaulu. Edasi liikus järjest kasvav rahvahulk raekoja
ette, sealt piki Rüütli uulitsat puusillale, kust tuldi mööda Peterburi uulitsat üle Kivisilla jälAia tänaval asusid 95. le raekoja ette. Oli kuulda
„Maha Austria!
Krasnojarski jalaväe- hüüdeid:
Elagu Serbia! Elagu Venepolgu ja 18. armeemaa!“
Nii kirjutas kohalik ajakorpuse staabid.
leht järgmisel päeval ja lisas
Puiestee tänava kanti mõne aja pärast, et Peterlõhutavat peatänavajäid polgu kasarmud. buris
tel saksakeelsete siltidega
kaupluste vitriine ja purustatakse saksa kohvikuid. Paleeväljakul
tõotas hiiglaslik rahvamass ustavust tsaarile ning karjus kadu Wilhelm II-le ja Saksamaale. Veelgi enam – mustasajalised ründasid
koguni Saksa saatkonda ja süütasid selle põlema.
2. augustil pannakse Tallinnas ja selle ümbruses, Peeter Suure
merekindluse alal maksma piiramisseisukord. Kitsendatakse liikumis- ja kogunemisvabadust, kehtestatakse sõjatsensuur. Võimude
käsul suletakse baltisaksa ajalehti ning seltse. Keelatakse üldse saksa keele kasutamine avalikes kohtades. Samal ajal viiakse läbi üldmobilisatsioon, mille kordamineku huvides piiratakse järsult viina
müüki. Propagandasõda käib täie hooga. Kinnitatakse, et mõne kuu
pärast on Vene väed Viinis ning Berliinis. Ja jõuluks olla sõtta saadetud mehed võitjatena kodus tagasi. Mis sellest, et sakslased tungisid
läbi neutraalse Belgia kiiresti Kirde-Prantsusmaal edasi ja Saksa ajalehed avaldasid värsse:
Suur-Saksamaa su tee
Viib läbi põrgu paradiisi.
Me täna Belgias veel oleme,
Kuid juba homme jõuame Pariisi!
Millele tsaariväe eesti soost laulumehed vastasid rõkatavalt:
Saks, Austria ja Türgimaa
Meid tahtvad puruks tallata,
Kuid seda unustavad nad,
Et meil on poisid tugevad.

JK Light
L E D VA L G U S T I D

Led sise- ja välisvalgustid, ribavalgustid,
plafoonid, terrassi valgustid, prozektorid,
led- valgusreklaamid, valvekaamerad jpm.
Telefon 5629 9576

www.jklight.ee

Kauplus Tartus, Riia 24
E–R 9.30–18
L 10–16
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tARTuFF lööb keskväljaku
KÕRTSID KAHTE LEERI
Kui mõnele Raekoja platsi
toidukohale pakub nädala
lõpuni vältav armastusfilmide festival tARTuFF
tasuta videoprogrammi,
siis teistele jääb WC-de
koristamise rõõm.
Laupäevani kestev festival peetakse sedapuhku kahes kohas:
dokumentaalfilmide programmi
näeb tänavu Elektriteatris, kus
peale tõsielufilmidele näidatakse
Briti Filmiakadeemia poolt auhinnatud lühifilmide kogumikku.
Seal tuleb visuaalse elamuse eest
lunastada ka pilet.
Ent festivali tuumaks on muidugi traditsiooniline hiigelekraan
raekojaplatsil, mille asetus 1600
prii istekoha ees on festivali peaprodutsendi Caspar Lootsmanni
sõnul küll uuenenud. „Kui varasematel aastatel seisis ekraan raekoja ees, siis nüüd on võimalik filme
vaadata näoga Emajõe poole. See
annab võimaluse kinosaali avardada ning muudab külastajatele filmivaatamise Eesti suurimas kinosaalis mugavaks,“ lisas Lootsmann.

Istekohad põrandal
Platsil välikohvikuid pidavate
söögikohtade esindajate arvamused lähevad festivali korraldusele
hinnangute andmises aga lahku.
Näiteks Cafe Truffe juhataja Alena Oja rõhutas, et asutuse positsioon ekraani suhtes on väga hea
ja seetõttu ollakse ürituse lõpuni
broneeritud.
„Meile toob festival kindlasti kliente juurde. Võrreldes eelmise aastaga tundub hetkel, et käive tuleb suurem,“ sõnas Oja. „Kahjuks istekohtade puuduse tõttu
istuvad inimesed isegi kohviku
terassi põrandal ja treppidel, seetõttu kannatab kindlasti mitte
meist olenevatel põhjustel teeninduskvaliteet.“
Pierre’i müügijuht Mihkel Tammaru tõi välja pikaajalise koostööpartnerluse ja märkis, et filmipeo

Osa festivalikülastajaid ei pea paljuks ka
ümbruskaudsetele kohvikutele käivet teha,
teised aga lasevad hea maitsta kaasavõeMarek Metslaid
tud söögil-joogil. 

tulek on Tartule laiemalt kasulik. „Meie toitlustajana saame võimaluse oma püsikliente ja Tartu külalisi võõrustada ning filmi
juurde toidu- ning veinielamust
pakkuda. Vabu kohti õhtuks on
keeruline leida, kuigi reserveerime
vaid poole oma terrassist,“ tõdes
ta. „Teisel poolel on kõigil tulijatel võrdsed võimalused laud saada. Lisaks tõstame maja ette hulgaliselt lisalaudu ja toole. Festivalipublik on lojaalne ja positiivne.“
Et esimest korda kasutatakse filmielamuse suurendamiseks
platsi loomulikku kallet, ongi
uuendusena sel aastal võimalik filme vaadata paljude kohvikute laudadest. Ent mitte kõigi, sest välikohvikuid katvad päevavarjud piiravad vaatevälja.

Piiratud vaateväli
„Meil tehti hästi palju laua broneeringuid juba nädalaid varem,
mis kõik tühistati pärast seda, kui
korraldajad väitsid, et Pierre ei pea
oma varje sulgema ning kliendid,
kes tulid kohale, said suure pet-

LAO

TÜHJENDUSMÜÜK
Kauburi 3. korrusel,
Riia 26

s

d alate

2€

Hinna

NELJAPÄEVAL JA REEDEL,
7. ja 8. AUGUSTIL
11.00 - 16.00

tumuse osaliseks,“ märkis lokaali
Suudlevad Tudengid ja pubi Sõprade Juures tegevjuht Sirle Sõstra.
„Iseenesest on tARTuFF väga tore
üritus ja me oleks olnud väga meelitatud, kui korraldajad ka meie
klientidele oleks võimaluse andnud filme terrassil vaadata. Varem
on ekraan olnud raekoja poolel
ning meie oleme oma varjud ka
teiste kohviku klientide huvides
kokku pannud.“
Sõstra lisas, et kuigi filme kohvikust ei näe, kasutatakse tualette päris ohtrasti. „See paneb veidi
imestama küll, et kui selline rahvaüritus korraldatakse, siis tualettide peale ei mõelda. Ka pole
korraldajad sellel teemal meiega
ühendust võtnud,“ märkis ta. „Eks
kuumad ilmad ning teadmine, et
nüüd võib ju avalikult kõiki jooke
tarbida, soodustavad nende tarbimist kenasti.“
Teema tõstatamist kiitis ka Kapriisi haldava OÜ Markinseni juht
Mike Lõhmus. „Pigem on ikka nii,
et tahavad oma napsi juua,“ lausus
ta. „Aga saame hakkama.“
Kaur Paves
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Volvovaarid vuravad taas külla
Laupäeval täitub Tartu kesklinn taas nostalgilise urinaga, kui südalinnas seavad
end ritta trobikond väärikat
Volvot. Vanim neist vuras
tehaseuksest välja enam kui
60 aastat tagasi.
„Kui Savisaare kaosest elus ja tervetena läbi pääseme, hakkame reede pärastlõunal kolonnina Tartu
poole liikuma,“ muksus Volvo-tuuri korraldaja Kari Eronen telefonis
naerda. Just tema eestvedamisel
võtavad uunikum-Volvod Maarjamaa teed rataste alla juba 11. korda.
Miks küll?
„Seda ma tõesti ei tea. Hirmus
haigus, ent ravimatu!“ jätab Eronen
küsimuse vastuseta, ent kostitab
iseennast lohutu diagnoosiga. „Sain
isalt oma esimese Volvo teismelisena. Nüüd, pea pool sajandit hiljem
keeran ikka Volvo, 1961. aasta Duetti
rooli. Tegelen vanade autode restaureerimise ja taastamisega. Lootus
paranemiseks on nullilähedane!“

Peatusi mitmes paigas
Just Duetti, seda muhviautode
vaarisa, peabki Eronen Volvo vabri-

ku läbi aegade kaunimaks tütreks.
Eesti ringreisile tuleva 17 auto seas
võib kohata veel PV544, mille nõuka aja sohvrid hindaks esmapilgul
legendaarse Pobeda olevat. Rivis
on ka mitmeid bondilikke Amazone, voolujoonelisuselt kummutiga
samasse kategooriasse kuuluvaid
140-seeria esindajaid
ning trimmis musklitega sportauto P1800.
Põhjanaabritele pakub seltsi ka üks
Eesti uunikum. Muuseumi registrinumbrit
A035 kandva Volvo P210
Duett omanik on kohalik mees Margus Guitar.
Parim hetk neile pilk
peale visata on laupäeval südalinnas – Küü-

ni tänaval peatutakse 13.30–14.30.
Eroneni kinnitusel saab autoomanike lahkusest olenevalt peale silma
nuumamise ehk ka salongi piiluda
või viisaka küsimise korral ehk sissegi istuda.
Öömajaks on soomlaste Volvo klubi valinud Põlva hotelli Pesa
ning laupäeval peale Emajõe ääres
promeneerimist pööratakse ninad
taas kagu poole, et pärastlõunal
maanteemuuseumi külastajaid
legendiks kujunenud sõidukitega
rõõmustada.

Nõudlik hobi
Sellest, kuivõrd taoline hobi rahakotile tuld annab, võiks Eronen
pajatada tunde. Tunnistades teisalt, et peale saab hakata ka üsna

mõistliku summaga. „Oleneb kõik
kui „originaaliks“ tahta asja ajada.
Ja mis seisus on algmaterjal. Mõne
tuhande euro eest võib üles vuntsida masina, mis mahub ilusti mõiste „vana Volvo“ alla. Aga leidub ka
sõidukeid, mille müügihind ületab
20 000 euro piiri.“
Oma Duettiga põristab Eronen
igal suvel läbi vähemasti 10 000
kilomeetrit ning eakas sõiduvahend
pole peremeest hätta seni kordagi
jätnud. Põhjus võib peituda ka selles, et ise sõidukite restaureerimisega iga päev tegelev mees hooldab
„vanurit“ tunduvalt paremini, kui
praeguse aja masinaid kombeks.
„Õlivahetus iga 3000–4000 kilomeetri järel ja muud nipet-näpet
tihedaminigi. Kõik need „vanakesed“ on ükshaaval täiesti juppideks
võetud ja siis isu ning hoolega kokku pandud. Muidugi nad kestavad.
Nad on loodud kestma!“ põrutab
mees, kelle hinnangul õigete Volvode tootmine lõppes enam kui
kümnendi eest ning ainus võimalus mälestust väärikalt elus hoida,
on üha rohkem vanu masinaid taastada.
Mõttekaaslastest ei näi tal puudust tulevat ning ka Eestimaal tuuritamine ei ole seltskonna jaoks
rutiiniks muutunud. Tänavugi on
kambas vaid üks uus sell, kõik teised on ettevõtmises kaasa löönud
varem ja korduvalt.
Tagasitee läheb Volvode reisiseltskonnal pühapäeval mööda Piibe maanteed ja pikem peatus on
plaanis Nelijärvel. Tulles on pausi kohaks valitud Adavare tuulik.
Neisse paigusse on uudistajaid teretulnud.
Rasmus Rekand

www.judent.ee
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Kino

anekdoodid

Suure firma direktor kutsub enda
juurde asetäitja:
„Leidke ja palgake tööle üks noor,
andekas, helge mõistusega ja aus
inimene, kes võiks mind mõne aasta pärast asendada.“
„Ja kui see on tehtud?“ uurib asetäitja.
„Niipea, kui ta on tööle võetud,
vallandage ta otsekohe!“
***
Dialoog puupüsti täis bussis:
„Te võiksite ikkagi oma vihmavarju minu ribide vahelt välja tõmmata!“
„See pole võimalik, sest mulle
pressitakse igast kandist peale.“
„No siis pange ta vähemalt kinni!“
***
Vanahärra pöördub hotelli administraatori poole:
„Ma unustasin vist oma vihmavarju 718. tuppa. See peaks olema
kamina kõrval. Lift ei tööta, mul on
süda haige. Vaadake, palun, kas see
on ikka seal?“
Kümne minuti pärast tuleb portjee seitsmendalt korruselt alla ja
lausub higi pühkides:
„Jah, härra, vihmavari on seal,
kus te ütlesite. Kas toon ära?“
***

Blondiin tuleb sõidueksamilt ja
kurdab sõbrannale:
„Ei teinud ära...“
„Millega siis puusse panid?“ küsib
sõbranna. „Teooriaga? Praktikaga?“
„Autoga...“ vastab blondiin kurvalt.
***
„Küll see maailm on ikka väike!“
räägib naine mehele. „Ma sain eile
teada, et sinu kolmas naine ja minu
teine mees veedavad mesinädalaid
minu esimese mehe suvilas koos
sinu teise naisega!“
***
Kolm filosoofi arutavad, millal
algab elu.
Esimene: „Elu algab sünnist.“
Teine: „Minu arvates algab elu
juba eostamise momendist.“
Kolmas: „Ei, mehed, elu algab
siis, kui naine koos lastega suvilasse
sõidab!“
***
Pilves narkomaanid omavahel:
„Poisid, mis see kell meil olla
võiks?“
„Neljapäev...“
„Ah sa raisk, varsti on suvi käes!“
***
Kaks kantpead omavahel:
„Miks sa leinariideid kannad?“
„Eile suri mu vend.“

„Kas loomulikku surma?“
„Jah, nuga seljas.“
***
Turvafirma otsib valvureid.
„Kohtu poolt karistatud olete?“
„Ei ole. Pole kätte saadud.“
***
Hobune astub baari, läheb leti
juurde, koputab baarimehele kabjaga õlale ja tellib:
„Üks topeltviski, palun!“
Baarimees annab hobusele topeltviski ja pöördub järgmist
klienti teenindama. Hobune pole
nii vähese tähelepanuga rahul ja
koputab talle uuesti kabjaga õlale:
„Vabandage, kas see teile pisut
imelik ei tundu, et hobune tuleb
baari ja tellib topeltviski?“
„Mis siin imelikku on?“ imestab
baarimees. „Eks minagi võtan vahel
klaasikese.“
***
Kaks meest zooloogiamuuseumis:
„Mul tilgub süda lausa verd neid
vaeseid piiritusse pistetud loomakesi nähes!“
„Mis sa nüüd, seal on ju ainult
kolm pisikest konnakest!“
„Vaat just! Ainult kolm pisikest
konnakest, aga piiritust on vähemalt kümme liitrit!“

sudoku
sudoku

Cinamon

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
8.–14.08 kell 14.45, 19
Eyjafjallajökull
8.–10., 14.08 kell 12, 16; 11.,
13.08 kell 12, 14; 12.08 kell
14, 16 Teismelised ninjakilpkonnad

8.–12.08 kell 15.30, 18, 20,
22.30; 13.08 kell 13.10, 16.30,
22.30; 14.08 kell 15.30, 18,
19.50 Seksivideo
8.–14.08 kell 16.45, 21.45
Tüdrukute seeliku all
8.–14.08 kell 21 Ja nii see
läheb

8.–12.08 kell 13.10, 19.45,
22.15; 13.08 kell 15, 22.15;
14.08 kell 13.10, 17.30, 22.15
Galaktika valvurid
8.–14.08 kell 11.30, 12.30,
13.45, 16.15, 18.30 Khumba
8.–14.08 kell 11.15, 13.30
Kuidas taltsutada lohet 2
(eesti keeles)
8.–14.08 kell 18.15 Herakles
8.–14.08 kell 20.30, 22 Tormi
silmas

8.–10., 13.08 kell 14 Eellinastus: Lennukid 2

ristsõna

Tüdrukute seeliku all

8.–13.08 kell 11, 17.30; 14.08
kell 11 Keelatud tants 5: Kõik
mängu

8.–14.08 kell 15.45 Ahvide
Planeedi Koidik

Ristsõna
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14.08 kell 20 Esilinastus:
Lucy
14.08 kell 22 Esilinastus: Palgasõdurid 3
13.08 kell 19.15 Meesteõhtu:
Palgasõdurid 3
12.08 kell 10.45 Põnnihommik: Lennukid 2

Elektriteater
7.08 kell 19 tARTuFF 2014:
Roheline prints (2014, USA,
Suurbritannia, Island)
8.08 kell 19 tARTuFF 2014:
Kas pikk mees on õnnelik?
(2013, Prantsusmaa)
9.08 kell 19 tARTuFF 2014:
Instanbul United (2014, Türgi, Tšehhi, Šveits)

Teater

Hansa hoov

8.08 kell 22 Günf

8.08 kell 21 Regatt

9.08 kell 22 Erich Krieger

Jaani kirik

12.08 kell 22 Jüri Homenja

9.08 kell 20 kontserdisari Eliitkontserdid: Iris Oja
(metsosopran) ja Ulla Krigul
(orel)

13.08 kell 22 Tauri Anni

12.08 kell 21 Tornimuusika
2014: Astrid Nõlvak (laul,
kandled, karmšoka) ja Eike
Vellend (viiul, laul)

16.08 kell 22 Härra Kuu

15.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Jose Antonio Ramirez
(trompet) ja Maila Laidna
(klaver)

14.08 kell 22 Säde
15.08 kell 22 Väike Mees

Näitused
Karlova-Ropka
raamatukogu

16.08 kell 20 Õhtu ilu

kuni 14.08 Tähe noortekeskuse mudilaste fotoringi näitus Pildikesed

Luke mõisapark

Linnaraamatukogu

9.08 kell 20 Kõrsikute suvekontsert Tule ja jää

kuni 7.08 näitus 125 aastat
karskusliikumist Eestis

Maarja kirik

kuni 8.08 raamatunäitus Üle
ja ümber Alpide

15.08 kell 20 rukkimaarjapäeva heategevuskontsert Kiida,
mu hing, Issandat!

kuni 8.08 Giulia Landonio
näitus Illustratsioonid
kuni 8.08 Danel Ülperi näitus
Ajarännud

Hansa hoov

Ristiisa pubi

7.08 kell 20 Egon ja Indrek

9.08 kell 21.30 Blueshound

13.08 kell 20 Egon ja Indrek

14.08 kell 21.30 Raen Väikene

Tammelinna
raamatukogu

Tartu laulupeomuuseumi park

Salemi kirik

kuni 30.08 lapitööde näitus
Igaühes meist on vikerkaar

12.08 kell 20 teater NORA
Libahunt

Uus õu
8.08 kell 20 Insener Paaveli
armastuse eesõu

Kontsert
Antoniuse õu
7.08 kell 20 Teistpidi tegelikkus: Bonzo

Genialistide klubi
7.08 kell 22 Indiroonika
suve-ERI: The Irrationals
(FIN)

10.08 kell 19 Ettlingeni ja
Eesti mandoliiniorkestrite
kontsert Klassika kohtub
rokiga

Õlle tare
7.08 kell 22 Eeri Bakhoff

Muu
Linnaraamatukogu
13.08 kell 11 Muinasjutuhommik

tartuekspress
reklaam
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Tagasi koo
li

SINU DIGIPOOD

Parim sülearvuti
pakkumine!
HP Compaq 15

7.

83

-37%

15.6"

4GB

AMD
Dual-Core
E1-6010

Windows
8.1

750GB 7:00 2,42kg

279.449.-

• DVD-kirjutaja • Radeon R2 graafika • WiFi

15.6"

8GB

AMD
Quad-Core
E2-6110

Windows
8.1.

1000GB

Radeon

-33%

Õhuke, kiire ja kompaktne!

13.3"

Intel Pentium
Dual-Core
N3556

6GB

1000GB

R2

2,23kg 6:15

-23%

Windows
8.1.

15.6"

8GB

399.-

• DVD-kirjutaja • WiFi • Bluetooth 4.0
• USB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI

599.-

10X optilise suumiga tood
kauged objektid lähedale!

-46%

Fujifilm
FinePix T400

Acer Aspire V3-331

3

• WiFi • Bluetooth 4.0 • 1xUSB3.0 • 1xUSB2.0 • HDMI

499.649.-

Nutikas elu igaühe jaoks!

-40%

Samsung Galaxy
Pocket Neo

Parima hinnaga hübriid! Tahvel- ja sülearvuti
ühes stiilses kestas!

-12%

Radeon Dual

1000GB R7 M260

TASUTA

Kingituseks arvutimäng!

S TAT

13.49

-21%

S TAT

Windows
8.1.

KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

3

AA

2,27kg 6:45

A
AR NT
AA

10.92

AMD
Quad-Core
A8-6410

II

G

1,49kg 7:00

HP 15-g027no - Must mudel
HP 15-g079no - Punane mudel

Uus võimsa sisuga sülearvuti tööks
ja meelelahutuseks!

A
AR NT

II

Neljatuumalise jõudluse superpakkumine!

G

• USB3.0 • 2xUSB2.0 • HDMI • VGA

HP Pavilion
15-p048no

14.78
KUUMAKSE ALATES

HP Pavilion 15-p046na - Hõbedane mudel
HP Pavilion 15-p048no - Valge mudel
HP Pavilion 15-p049no - Punane mudel

• DVD-kirjutaja • 2GB graafikamälu • WiFi • Bluetooth 4.0
• 2xUSB3.0 • USB2.0 • HDMI • VGA

549.699.-

Teie nutika elu jaoks 4-tollise erksa ekraaniga!

-42%

Samsung Galaxy
Trend Lite

10.1"

Intel
Quad-Core
Z3745

2GB

Windows
8.1.

32GB
eMMC 1,17kg 8:00

Acer Aspire Switch 10 SW5

• WiFi • Bluetooth 4.0 • MicroHDMI • USB2.0

Office Home
and Student 2013
väärtus 129 €

9.63
KUUMAKSE ALATES

349.399.-

Parima hinna ja võimsuse suhtega nutitelefon!

-50%

Sony Xperia SP

5.77
KUUMAKSE ALATES

85-

59.-

79.-

199.399.-

149.-

99.-

4G

149.-

• 16 MP • 10x opt. suum (28-280mm) • stabilisaator • 3"/7,5cm ekraan • 720p HD
video, videonupp • automaatne panoraamvõte, näo- ja naeratuse tuvastus
• jälgiv autofookus

Ülivõimas tolmu- ja veekindel nutitelefon!
IP57

Sony Xperia Z

-58%

tolmu- ja
veekindel

3"

240x320

4GB

OS.
Cortex A9 Android
0,85GHz 4.1.2.

6h
300h

Tahvelarvuti ja nutitelefon
ühes stiilses kestas!

100g
-37%

HP VoiceTab 6

7.05

8.

34

249.-

299.-

399.-

719.-

4GB

480x800

CortexA9
1GHz

OS.
Android
4.1.2.

8h
350h

Loodud teie jaoks!

126g
-31%

Samsung Galaxy S5

4.6" 8GB

720x1280

14.78
KUUMAKSE ALATES

vaata lisaks:
KLICK.ee/voicetab

42"

SmartTV

FullHD

A+

1920x1080p

3D

549.-

400
Hz
PPR

799.-

OS.
Dual-Core Android
1.7GHz
4.3

10h
635h

155g

Sujuva ja hea pildiga nutiteler!
107cm

KUUMAKSE ALATES

KUUMAKSE ALATES

4"

WiFi

DVB
T/C/S2

-44%

42VLE9372

USB

SALVESTUS

USB VIDEO
MKV DivX HD
MP3 JPG

IP67

tolmu- ja
veekindel

3G

4G
5"

1080X1920

16GB

OS.
Quad-Core Android

1.5GHz

4.4

11h
550h

146g

6" HD IPS
720x1280

16GB

4G
OS.
Quad-Core Android

1.2GHz

4.2.2.

14h
450h

www.klick.ee
osta kodust lahkumata

160g

5"

1080x1920

16GB

OS.
Quad-Core Android

2.5GHz

13.49
KUUMAKSE ALATES

4.4.2.

21h
390h

145g

• Smart TV: veebibrauser, Youtube, Skype jpm
• kaasas 6 paari 3D prille

499.899.-

Tähelepanu: Järelmaks on finantskohustus.
Enne järelmaksu lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
UNO järelmaksu pakkujaks on Kaupmehe Järelmaks OÜ. Krediidi kulukuse määr on 25.56% aastas järgmistel näidistingimustel:
järelmaksu summa 500€, intressiga 10.9%, tagastamise tähtaeg 3 aastat, lepingutasu 24.90€.
Arvutus on ligikaudne ning võib erineda Teile pakutavatest tingimustest. Soovitame tutvuda järelmaksu infoga aadressil www.klick.ee/jarelmaks.

TALLINN: Viru Keskus 6668160 | viru@klick.ee; Kristiine Kaubanduskeskus 6668116 | kristiine@klick.ee; Rocca Al Mare kaubanduskeskus 6668155 | rocca@klick.ee; Ülemiste Kaubanduskeskus 6668159 | ulemiste@klick.ee; Järve Kaubanduskeskus 6668154 | jarve@klick.ee;
Lasnamäe Centrum 6668128 | mustakivi@klick.ee; Mustika Keskus 6668151 | mustika@klick.ee; TARTU: Tasku keskus 666 8163 | tasku@klick.ee; Lõunakeskus 6668153 | lounakeskus@klick.ee; Kaubanduskeskus Eeden 6668164 | eeden@klick.ee;
PÄRNU: Kaubamajakas 6668152 | parnu.papiniidu@klick.ee; VILJANDI: Viljandi Centrum 6668166 | viljandi@klick.ee; JÕHVI: Kaubanduskeskus Tsentraal 6668168 | johvi@klick.ee; RAKVERE: Põhjakeskus 6668177 | rakvere.pohjakeskus@klick.ee;
VALGA: Valga Maxima 6668121 | valga@klick.ee; PAIDE: Ringtee 2, 6668124 | paide@klick.ee; KURESSAARE: Auriga Keskus 6668117 | kuressaare@klick.ee; VÕRU: Kagukeskus 6668173 | voru@klick.ee; RAPLA: Rappeli Keskus 6668174 | rapla@klick.ee;
NARVA: Fama Keskus 6668169 | narva@klick.ee

Kampaania kestab 04.08.2014 - 31.08.2014. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

KUUMAKSE ALATES
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Ehitus

Plaatimistööd, WC-de, duširuumide ja vannitubade remont
ning ehitus. Tel 5633 3258.
Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

1,6 ja 3,2 t ekskavaatorite rent ja
kaevetööd. 80-110 € päevarent
juhita. Tel 511 5786.

16.-24. august
Laupäev | 16.08
14:00 Kreeka vs Tšehhi
16:30 Bulgaaria vs Holland
19:00 Serbia vs Eesti

Neljapäev | 21.08
14:00 Holland vs Kreeka
16:30 Tšehhi vs Serbia
19:00 Bulgaaria vs Eesti

Pühapäev | 17.08
14:00 Tšehhi vs Bulgaaria
16:30 Serbia vs Kreeka
19:00 Eesti vs Holland

Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, haljastustööd. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.

Tartu

A. Le Coq spordihall

Materjal

Esmaspäev | 18.08 Kolmapäev | 20.08
14:00 Bulgaaria vs Serbia
16:30 Holland vs Tšehhi
19:00 Kreeka vs Eesti

14:00 Serbia vs Holland
16:30 Kreeka vs Bulgaaria
19:00 Eesti vs Tšehhi

Laupäev | 23.08

Pühapäev | 24.08

11:30 Poolfinaal 5-8
14:00 Poolfinaal 5-8
16:30 Poolfinaal 1-4
19:00 Poolfinaal 1-4

11:30 Finaal 7-8
14:00 Finaal 5-6
16:30 Finaal 3-4
19:00 Finaal 1-2

Korterid, majad, majaosad Tartus
ja maakonnas. Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Meelis
Karu, tel 742 0656, 511 5949.
Suvila Külitsel (soodsalt, klaaskasvuhoone 50 m²). Tel 5390 0256.

Kinnisvara ost

Betoonitööd. Vundamendi,
seinte, monoliittreppide ja vahelagede ehitamine. Tel 5625 4171,
Vassili.

Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid.
Tel 524 3142, imperialproject.ee.
Fassaadide, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5852 1071.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Maja Tartus. Tel 5340 8335.
Aiavõrgud, -paneelid, -postid,
okastraadid, kinnitustarvikud,
väravatarvikud, väravad, metallaiad, tõkkepuud, väravaautomaatika, garaažiukse automaatika jpm. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.
Killustik, liiv, kruus, täitepinnas
kuni 5,5 t. Tel 513 3920.
Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga LõunaEestis. Tel 5666 7528.
Killustiku, kruusa, liiva ja mulla
müük koos transpordiga Tartumaal. Tel 505 7316.

Ostan Tartus remonti vajava 1-2toalise korteri või kööktoa. Eelistatud
on ahiküte. Tel 56 503 503.
Tegus noor lastega abielupaar
otsib armast maakodu Tartumaal
või Põlvamaal. Tel 522 2873.

Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel
5557 9399.

Tartu Maxima XX kauplus
ootab oma meeskonda:
• KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
• SAALITÖÖTAJAID
• LETITEENINDAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel 602 3116

AKNAD OTSE TEHASEST
Aknad, aknalauad, paigaldus,
sisepalede taastamine.

• Järelmaksu võimalus
kuni 6 kuuks (protsendita)
• Paljud valmis aknad kohe
laost saadaval (erinevad
mõõdud).

Tel 736 6886; 5645 2502; 501 6158
tartu@kvaliteetaken.ee

Maalritööd, majade värvimine. Ka
väiksemad tööd. Tel 5820 1334,
maalerdus@gmail.com.
Majade ehitus ja renoveerimine,
energia, kütte, vee, ventilatsiooni
paigaldus. Tel 504 0334,
vasker365@gmail.com.
OÜ paigaldab plekk- ja valtsplekk-katuseid, vihmaveesüsteeme ning teeb erinevaid plekitöid.
Tel 5695 6885.

Piirdeaiad ja väravad. Mõõdud ja
värvid vastavalt kliendi soovidele.
Standardmõõdus väravad kohe
saadaval. Tel 520 7419, mexlem@
mexlem.ee, www.mexlem.ee.

Killustiku, liiva, mulla ja purustatud betooni müük koos transpordiga Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Tel
5356 7062.
Soodsad terrassi- ja välisvoodrilauad, saematerjal, höövelmaterjal. Tel 509 2168, laur.pojad@
gmail.com.

Kinnisvara müük
1-toal ahik kap-remonditud korterid Tartus omanikult. Aed, korralik maja. Tel 5563 9452.
2-toal korter Põlvas (KÜ, keskküte,
parkett, 15 200 €, ka järelmaksuga).
Tel 520 0578.
3-toaline remonti vajav korter
Annelinnas või vahetada uuema
2-toalise vastu kesklinna piirkonnas. Tel 522 8028.

2-3-toal korter. Tel 5561 4114.

Koolitus
Emajõe Keeltekool: uued kursused augustis. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Sõiduõppe ABC - A-, B-, BE-, C-,
CE-kat. Veoautojuhtide ameti- ja
ADR koolitused. Lõppastme
koolitus 85 €. Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee, tel 507 8230.

Küte
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Aasta ringi kvaliteetsed kuivad ja
märjad lõhutud küttepuud. Lepiko talu, tel 5667 5750.

Eramute projekteerimine, kortermajade soojustusprojektid. Tel
524 3142, imperialproject.ee

Haava- ja lepaküttepinnud (3 m
pikad ja tükeldatud). Kojuvedu hinna sees. Tel 5193 8862.

Järveäärne maakodu Tartu lähedal (kallasjoon 60 m, kinnistu ca

Kuiv kütteklots, puitbrikett,
kaminapuu. Tel 5197 8500.

500,02 €

Poolkuiv kuuseküte (50 cm). Ka
väikesed kogused. Tel 5459 4065.
Puitbrikett, kuiv kütteklots (lahtiselt ja pakituna). Tel 528 9398.

Mööbel

1-toal korter. Tel 503 2345.

MÜÜA

Küttepinnud (3 m ja tükeldatud) ja
kütteklotsid (kuivad, võrkudes ja
puistena). Al 16 €/rm. Tel 529 0183,
www.elevus.ee.

Puitbrikett, kaminapuu, kütteklots. Küsi julgelt! Tel 528 9398.

Üürile võtta

Kaevetööd, planeerimistööd ja
lammutustööd ekskavaatoritega.
8 t ja 21 t masinad. Tel 5356 7062.
Korstnad ja korstnapitsid vajalike
plekitöödega. Moodulkorstnad.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Kuivad lepahalud (45 cm) ja kuiv
kask (30 cm), 40 l võrk. Transport.
Tel 501 5591.
Kütteklotsid (haab, lepp) lahtiselt
ja võrgus. Kojuvedu hinna sees. Tel
5193 8862.

1-toal korter. Tel 503 2345.
Aedade, väravate, väravaautomaatika müük, paigaldus, hooldus. Tel 501 6453, www.nr1aiad.ee.

Ehitus- ja katusetööd, puitfassaadid, ehituspuusepatööd, ehitusabi jne. Ehitus Kiirabi OÜ,
tel 5919 8885.

www.volley.ee

1,5 ha, majal 2 korrust, 6 tuba, 2
suuremat kõrvalhoonet, kelder,
keskküte, puurkaev, 3 x 25 A, väga
hea ligipääs, 160 000 €). Tasub
kaubelda! Tel 5560 6858.

Teede ja parklate ehitus, tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ja
väravate paigaldus. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Teeme üldehitustöid.
Tel 5551 4574.

NAISJUUNIORIDE EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSTE
FINAALTURNIIR VÕRKPALLIS
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Sisustuspood müüb kasutatud
mööblit ja võtab komisjonimüüki. Tel 5342 7690, Teguri 30.

Pakun tööd
Arkaadia Puhastuse
OÜ pakub Annelinnas
tööd puhastusteenindajatele. Teeme objektipõhise koolituse.
Info tel 5300 3118,
Jekaterina.
w www.arkaadiapuhastuse.ee
Autoremondilukksepale.
Tel 509 3590 või saatke CV janek@
hoffmann.ee.
Kokale, nõudepesijale.
info@chezandre.ee
Mootorsõidukijuhi õpetajale.
Töötasu 6-14 eurot tund.
Tel 507 8230.
Otsime müügitööst huvitatud
inimesi vanuses 25-45. Eelistatud
vene müügiinimesed. E-R kl 9-18
tel 521 1882.
Spordiklubi asukohaga Ujula tn 4
vajab koristajat õhtusesse vahetusse. Tel 5560 6858.
Tartu lasteaed Ristikhein võtab
tööle sõimerühma õpetaja (asenduskoht). Dokumendid saata 11.08
e-postile ristikhein@post.raad.tartu.
ee. Info tel 736 1601, 736 1602.
Vajame CE-kat autojuhte EestiSoome suunal ning samuti on
võimalus teha Soome sisetööd.
Vajalik on kutsetunnistus. Kasuks

Opel Astra Caravan 1.6, 55kW
Esmane reg: 08/1997
Läbisõit: 360 000 km (hooldusraamat)
Ülevaatus kuni november 2014

Usu või ära usu,
aga autol on
olnud kaks
omanikku.
Saksas naine
ja Eestis alates
2004. aastast
kirikuõpetaja.
Hoitud auto.

Kütusekulu ca 7 l/100 km. Vaata lisainfot Auto24-st.

500,02 €

Tel 511 6923.

tartuekspress
reklaam
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tuleb ADR tunnistus ja soome keele oskus. Autod asuvad Tallinnas.
Tel 5556 6151.
Vajatakse müüjat Sõpruse lihaturgu/lihatoodete letti. Kaarli Coldstore OÜ. E-R kl 9-18, L kl 9-16. Töökoht asub Kalda tee 32. Võimalus
kohe tööle asuda. Töö sobib ka
pensionärile. Tel 5555 0957.

Riided
Jõe butiigis suur kleitide ja retuuside allahindlus! Soola 10 (avaturg), E-R 9-17, L-P 9-16.

Hekkide lõikus. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee.

plekitöödega. Tel 5618 9517,
joosep.sepp@mail.ee.

Hekkide pügamine, viljapuude
suvine lõikus (puu paraneb kiiresti,
vesivõsusid ei tule). Üle 15 a kogemusi. Tel 5699 9884.

Litsentsiga korstnapühkija Tartus,
Tartumaal, Põlvamaal. Praegu lühike järjekord. Tel 5191 6605.

Hooldame ühistute ja eramute
kinnisvara (ka niitmine).
Tel 509 0750.

PANDIMAJA
V.E.M.M.

Hooldusteenus firmalt ühistutele,
eramutele jne (välikoristus, niitmine,
heki pügamine). Tel 5558 9899.

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont. Master Sport OÜ Tartus
Võru 132a, tel 659 1109,
www.mastersport.ee.

Sõidukid
1993.–2006. a sõiduautode kokkuost. Väga kiired tehingud! Raha
kohe kätte! Tel 553 3060.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine, laadijad. Soodsad hinnad.
Suur kaubik. Tel 5356 8382.
Veoteenus 2,7 t kandevõimega
kaubikuga. Tel 502 2026.
Õmblusmasinate remont ja hooldus. Tulen ise kohale. Tel 523 1130.

Tervis

Vanad märgid, raamatud, hõbe,
lauanõud jne. Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

Pakun head õmblusteenust. Korrigeerin ja parandan riideid. Sirle,
tel 5451 4141.
Pakun juuksuriteenust koju kätte.
Tel 528 7509, Olga
Plaatimistöö. Tel 5645 9625.
Plekksepatööd: Ringtee 1, Tartu,
tel 517 2156.
Pottsepatööd. Tel 507 9037.

Ford Focus Turnier 1,8 TDCI
(2003, universaal, 4 l/100 km,
hõbedane, manuaal, eelsoojendus, 1700 €). Tel 5809 7140.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727.
24 h, 1,09 €/min.
Kaevetööd miniekskavaatoriga
(vundamentide soojustus, vee-,
kaablitrassid, imbväljakud jpm).
Samas masinate rent.
Tel 513 3920.
Kaubaveod üle Eesti. Küsi julgelt!
Tel 5304 9599.

Subaru Legacy 2.5 (114 kw, universaal, tumeroheline, nelikvedu,
automaat, 229 000 km, 2190 €).
Tel 5663 8873.

Kolimis- ja veoteenused parima
hinnaga. Mööbli montaaž ja äravedu. Tel 5341 9593, mööblitakso.ee.

Sõidukite keretööd, hooldus,
varuosad, ümberehitus, puksiir,
transport. Tel 504 0334, allroads.ee.

Korstnapitsid. Tel 5350 9100.
Elektritööd. Tel 5684 7007.

Korstnapühkija. Hea töö ja taskukohane hind. Tel 5347 4363,
www.tahmatoomas.ee.
Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel 5557 9399.

Fekaalivedu, ummistuste likvideerimine, trasside survepesu.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Korstnapühkimisteenus kutsetunnistusega spetsialistidelt. Akt
hinnas. OÜ Tartu Tuli, tel 730 5387.
Korstnapühkja Marko Mesi
(kasutan tahmaimurit, akt tasuta).
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee.

Arvutite hooldus ja müük. Vaata
lähemalt www.itupkeep.ee või
helista tel 5663 1929.
Boilerite puhastus, veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd. Tel
5646 9025.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Veo- ja kolimisteenused, utiliseerimine suure kaubikuga. Tel 501 5312,
www.kutotootmine.ee.

Ohtlike puude langetamine ja
metsaväljavedu. Tel 567 2872.

Saabus valik sokke, sukapükse
ja bambuspesu. Kvaliteetriided
Itaaliast! Tamme butiik, Suur-Kaar
56, E-R 10-18, L 10-16.

Aiad, piirded, väravad, trepid,
käsipuud mustast ja roostevaba
metallist. www.smgroup.ee

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.
Pakume muru niitmis- ja trimmerdamistöid, võsalõikust koos
äraveoga, kultuurihooldustöid.
Tel 5344 1304.

T–R 9–13, 14–18, L 9–14, E,P suletud
Tartu, Kalevi 10-17, tel 734 0083.

Pakume tasuta riideid ja jalanõusid 21.-24. augustil kl 10-16 Tartu
Laste Turvakodus, Tiigi 55.

Teenused

Maalritööd, korterite remont.
Tartu, tel 553 1319.
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Printerikassettide kiire täitmine!
E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu. Tel
744 1100, www.futari.ee.
Raamatupidamisteenus - korrektne ja usaldusväärne. Tel 521 7591,
arvestus.personal@gmail.com.
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine
ja remont. Vajadusel teeme kaevupealseid. Tel 5638 1774.
Rakkekaevude kaevamine
puhastamine ja remont. Vajadusel ülemiste rakete vahetamine.
Tel 557 4792.

Korstnate ehitus koos vajalike

Ravimassaaž! Ainulaadne autori
metoodika. Aitab lihaste, luude
ja mõnede siseorganite haiguste
puhul ning kaasnevate sümptomite ravi. Tartu kesklinna piiril! Tel
5836 7144.

61 a naine Vissilt otsib majapidamisse kodu armastavat autoga
kuni 63 a meest. Tel 5886 9172.

Müük

Soodne fekaalivedu Tartus. Tel
5382 8791, www.atram.ee

Kasutatud arvuti mängurile Tartus. Tel 522 8028.

Tasuta kodumasinate äravedu
(pesumasinad, pliidid, boilerid,
radiaatorid). Tel 5693 5578.

Kunstiostjatele - müüa vanade
heade pallaslaste maale.
Tel 508 7457.

Transport kaubik ja puksiir, reisijate vedu kuni 8 kohta väikebussiga. Tel 504 0334, allroads.ee.
Uus ennustusliin. Tel 900 9889
(24 h), 1.08 €/min.

Veo- ja kolimisteenused, kiirveod. Linna kiireim ja soodsaim
transport. Tel 5560 6941.

Teated

Tutvus

Ilusate Asjade Pood Tähe 21 avatud
E-R 10-18, L 10-15. Riided, jalatsid,
nõud. mtyheaisa@gmail.com

Teen remondi- ja viimistlustöid.
Tel 5648 1251.

Korporatsioonide uuriripatsid
(maksan 120 €/tk) erakogusse. Pakkumised oodatud tel 5649 5292.

Reiki raviseansid aitavad igasuguste haigusnähtuste korral ja
selgitavad põhjuseid. Reiki meister,
tel 515 9794.

Soodne fekaalivedu ja imbväljakute puhastus 7 päeva nädalas.
Tel 5340 2060.

Veo- ja kolimisteenused suure
kaubikuga. Soodsad hinnad!
Tel 5193 2738.
Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

Abi alkoholisõltuvuse korral 98%.
Hiina meditsiin. Ly Chini OÜ, Tartu. Tel 505 8381 (eesti ja vene k).

Tartus Vaksali tänavas varastatud 09.06 öösel jalgratas Scott
Contessa 640. Laps ootab oma
sünnipäevakingitust tagasi! Infot
vaevatasu eest oodatakse telefonile 50 15 209.

Vaba aeg
Rahvalikud laulud ja kandlelood
Sinu peole! Kandlemees Sander ja
Simmaniduo. Tel 504 3202.

Teated

Ost
Vanaaegsed raamatud, kellad,
märgid, medalid, ordenid, postkaardid, fotod, maalid, graafika,
mündid, paberahad jne.
Tel 5829 9810.
Vanametall. Vedu ja lõikamine
meilt. Tel 520 3169.
Vanad märgid, ikoonid, hõbe,
mündid, medalid, graafika, nahkköites raamatud jm. Tel 5649 5292.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Tartus Kalda tee 42 juures läks
kaduma emane kass. Leidjale vaevatasu. Tel 5566 3321.

TASUTA
KORVPALLILAAGER

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237
kiviraidur

2007–2000 sündinud
poistele
18.–28. augustil 2014
Tartus

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Registreerimine
tartupalliklubi@gmail.com
tel 5341 0089
www.tartupalliklubi.ee
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Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.
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värskete teemadega
Ring FMis igal
neljapäeval kell 7.40

Kastani 90, Tartu
E-R 12-18
L 12-15
Tel 5807 0076 (24h)
kaie.paike@mail.ee

värskete teemadega ring fm-is igal neljapäeva
Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

•
•
•
•
•

kirurgia
vaktsineerimine
kiipimine
lemmikloomapass
müügil toidud

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (9 € / 3 kuud) • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress

12 reklaam

Neljapäev, 7. august 2014

Tartu kontor avatud!

avatud tööpäevadel kell 9-18

aadressil Jaama 76
info@mogo.ee

6 888 200

www.mogo.ee

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuseid pakkuva ettevõtte reklaamiga. Palun tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu meie spetsialistiga.
Näiteks võttes 3000 € krediiti 36 kuuks aastase intressimääraga 34,59% on krediidi kulukuse määr 40,63% ja krediidi brutosumma 5023,50 €.

