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Armin Karu:
pokkeriturist
on kullaauk

2503,08

“Pokkeriturism kasvab hoogsalt, fännid otsivad üle maailma turniire, kus mängida,”
ütles Olympic Casino juht Armin Karu Äriplaani konverentsil. Karu viitas, et kui keskmine turist veedab Tallinnas poolteist ööpäeva, siis pokkeriturist keskmiselt kolm ja
pool ööpäeva. 2
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DEBATT

Üks toru, kaks
halba valikut
Valitsus
arutab täna
Vene–Saksa
gaasitoru
uuringute
lubamist
Eesti
vetesse.
Valikud on
vaid halvad.

Saksa–Vene
gaasijuhe:
kas Eesti
peab andma
loa uuringuteks?
POOLT

Jaanus Rahumägi,
Reformierakonna
liige

VASTU

Tiit Made, EBSi
õppejõud
23

BÖRS

50
baaspunkti ehk 0,5
protsendipunkti
võrra alandas eile
baasintressi USA
keskpank. Börsidel
nii USAs kui ka mujal maailmas vallandus kergendusralli. Kuid kas ralli on jätkusuutlik
ning kärbe abiks
USA majandusele?
12–13

LISAKS
TEHNIKA 19
Hoolitse arvuti
eest stiilselt

4–5, 9, 22

LISAKS
Suurim töökuulutuste leht Eestis: tiraaž 100 000, levib üle Eesti

NUMBER

TÖÖKUULUTUSED
Foto: Maris Ojasuu
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Kinema OÜ tegevjuht ei
usu, et kogu edu võiks
põhineda õnnel, vaja on ka
teadmisi ja tööd. 3



krooni läheb idee järgi maksma Vene–Saksa gaasitoru ehitamine. Toru peaks valmis olema juba kolme aasta pärast.

Seoses tuulegeneraatorite tootmise laiendamisega Eestis

Töö, mis viib edasi!

otsime oma meeskonda
tootmistöötajaid,
kelle tööülesandeks on tuulegeneraatorite valmistamine.
Pakume töötulemustest sõltuvat head sissetulekut, tööalast väljaõpet, mitmeid soodustusi
(muuhulgas toitlustus- ja spordikompensatsioon), ettevõtte poolt korraldatud tasuta transporti
ja väga häid töötingimusi.
Kandidaatidelt eeldame tehnilist taipu, täpsust, püsivat huvi ja tahtmist teha füüsilist tööd
huvitavas ning moodsas tootmisvaldkonnas ning valmisolekut töötada vahetustes.
Asume: ABB Elektrimasinate tehas, Aruküla tee 59, Jüri, Harjumaa.

ABB tuulegeneraatorid annavad Sulle
hea töö ning tuule tiibadesse!

Illustratsioon: Anti Veermaa

vakants.ee

Tallinn keelamas
Ukrainlased peavad
alkoholimüüki Prismas loobuma Volta nimest

Läti lapsemüüja sai
viis aastat tingimisi

Tallinna linn võib keelata Soome kontsernile SOK kuuluvas
Kristiine Keskuse Prismas alkoholi müügi. “See võib mõjutada keskuse külastatavust,”
ütles Kristiine Keskuse juht
Allan Remmelkoor. 6

Internetis ilmunud kuulutuses pakkus 20aastane Anastassia Opolenko müüa oma tütart 45 000 krooni eest. Kohus
mõistis Opolenkole tingimisi viieaastase vanglakaristuse
kaheaastase katseajaga. 11

aripaev.ee

Andrus
Allikoja –
sihikindel
tegutseja

Elektrimootorite tootja AS Volta kaitses teist korda kohtus
oma kaubamärgi õigusi, seekord seljatas Volta Ukraina ettevõtte Iskra. Kohus tunnistas
Volta kaubamärgi Eestis üldtuntuks, nagu Coca-Cola. 8

Küsi lisa telefonilt 6 801 525 või saada oma CV aadressile cv@ee.abb.com
ABB AS kuulub juhtivasse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab infrastruktuuri- ja tööstusettevõtteid
energeetika ning automaatika valdkonnas. ABB grupi ettevõtetes ligikaudu 100 riigis töötab 111 000
inimest. ABB alustas Eestis tegevust aastal 1992, tänaseks töötab ettevõtte erinevates üksustes üle Eesti
900 inimest.

Inventa OÜ pakub üle Eesti tasuvat tööd inventeerijatele. Töö öisel ajal, sobib ka tudengitele. kandideeri www.vakants.ee

Ansip: tootke rohkem
lisandväärtust!


Andrus Ansip

Peaminister Andrus Ansip heitis ette, et majanduse praeguse struktuuriga jääme teistele
ELi riikidele tootlikkuses veel-

gi rohkem alla. Ansip näitas,
et Eesti on tootlikkuselt möödunud Leedust ja Portugalist,
kuid polnud sellega rahul. 7

Viljar Arakas: isegi siis, kui mullu oleks kinnisvaras kõik valesti teinud, oleks ikkagi raha teeninud!  loe kommentaare kell 17

