Tiit Kuusmik
(XI Riigikogu liige 27.03.07- )
2010
Должен ли председатель правления Кассы по страхованию от безработицы Меэлис
Паавел подать в отставку, в связи со скандальной покупкой сувениров? : [küsitlus] //
Деловые ведомости, 10. veebr. 2010, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:54477
Mille arvelt soojuse käibemaksu vähendatakse? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 18. märts 2010,
lk. 2 ; Северное побережье, 18. märts, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:55553
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:55557
Облегчает ли взятка получение госзаказа? : [küsitlus] // Деловые ведомости, 24. märts 2010, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:55678
Valitsusliit otsustas kaotada kohalike maksude nimekirjast müügi- ja paadimaksu. Mida valitsus püüab
sellega saavutada? : [küsitlus] // Äripäev, 14. juuni 2010, lk. 2 ; Деловые ведомости, 9. juuni, lk. 27.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:59158
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:59187
На что ещё, кроме рейсовых автобусов, можно было бы потратить 328 миллионов крон, которые
государство получило от продажи квот на выброс углекислого газа? : [küsitlus] // Деловые
ведомости, 4. aug. 2010, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:60073
Kuhu autosõidud on viinud? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 5. aug. 2010, lk. 2 ; Северное
побережье, 5. aug., lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:60069
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:60070
Kuusmik, Tiit jt. Arupärimine Maksu- ja Tolliameti töö kohta (nr 448) : väljavõte Riigikogu VIII
istungjärgu stenogrammist 13.09.2010 // Maksumaksja, sept. 2010, nr. 9, lk. 10-11.
Kas Eesti Energia okupatsioon Ida-Virumaal? // Põhjarannik, 11. sept. 2010, lk. 4 ; Северное
побережье, 11. sept., lk. 4. Eesti Energia ja Ida-Virumaa arengust, majandusraskustest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:60993
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:61021
Kuusmik, Tiit ; Korb, Valeri. Me pole istunud, käed rüpes // Põhjarannik, 25. nov. 2010, lk. 2. Tööst
Riigikogus.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:64777
2009
Kuidas sisustate aega? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 6. jaan. 2009, lk. 2 ; Северное побережье,
6. jaan., lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:35819
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:35681
Помогать или нет тем, у кого трудности с погашением займов? : [küsitlus] // Деловые ведомости,
14. jaan. 2009, lk. 9.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:35895
Üks vana-vana lugu koolitee algusest // Õpetajate Leht, 6. veebr. 2009, lk. 10. Meenutusi kooliajast
Kiviõli 1. Keskkoolis.
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=968

Будет справедливо, если высшие чиновники вернут переплаченные им деньги? : [küsitlus] //
Деловые ведомости, 10. juuni 2009, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:44350
Kuidas Riigikogu liige puhkab? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 10. juuli 2009, lk. 2 ; Северное
побережье, 10. juuli, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:45774
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:45785
Служит ли „план заморозки” Юргена Лиги прикрытием негативного бюджета? : [küsitlus] //
Деловые ведомости, 22. juuli 2009, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:46118
Tiit Kuusmik võib naasta linnapea kohale / vahendanud Gerli Romanovitš // Põhjarannik, 15. aug.
2009, lk. 3 ; Северное побережье, 15. aug., lk. 3. Kohalikest valimistest Kiviõlis.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=10976
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=10016
Реалистичен ли предложенный правительством госбюджет 2010 года? : [küsitlus] // Деловые
ведомости, 7. okt. 2009, lk. 23.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:50475
Miks idavirulased Keskerakonnas otsustajate hulka ei pääse? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 8.
dets. 2009, lk. 2 ; Северное побережье, 8. dets., lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:52416
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:52376
Правильно ли оставить зарплату президента Банка Эстонии без изменений? : [küsitlus] //
Деловые ведомости, 16. dets. 2009, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:52621
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Ja siis ma lendan : [laul] / Kris Kristofferson ; eestik. sõnad: Ester Jörberg ; esitajad: Tiit Kuusmik,
Valdur & Sõbrad // Virumaa muusikaveteranide kuld. 1 : [helisalvestis]. Tallinn, 2008. CD-l.
Miks Ida-Viru saadikud pildile ei pääse? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 16. jaan. 2008, lk. 2 ;
Severnoje Poberežje, 16. jaan., lk. 2. ETA Monitooringu uuringust, mis peab arvet parlamendiliikmete
esinemise kohta meedias.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=7031
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=6061
Kas Ida-Virumaale on vaja vaid rusikat, nuuti ja vanglat? // Põhjarannik, 20. veebr. 2008, lk. 2 ;
Severnoje Poberežje, 20. veebr., lk. 2. Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõust.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=7281
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=6311
Tšto delat s nedejespossobnõm pravitelstvom? : [küsitlus] // Delovõje Vedomosti, 27. veebr. 2008, lk.
11. Erimeelsustest valitsuses.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10569711
[Ida-Virumaa majandusest ja turismist : intervjuu / vahendanud Indrek Veiserik] // Kesknädal, 7. mai
2008, lk. 4.
http://www.kesknadal.ee/g2/uudised?id=10327
Pentus lõhestaks ühiskonna // Äripäev, 2. juuli 2008, lk. 27. Vastukaja Keit Pentuse art-le “Maksulatt
30 000 kroonile”, 16. juuni. Sotsiaalmaksu ülemmäära kehtestamise plaanist.
http://www.aripaev.ee/4000/arv_vastukaja_400002.html

Zahotjat li ljudi rabotat na vrednõhh proizvodstvahh, jesli otmenjat lgotnõje pensii? : [küsitlus] //
Delovõje Vedomosti, 6. aug. 2008, lk. 10.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10592246
Kakaja mogla bõ bõt alternativa povõšeniju NSO? : [küsitlus] // Delovõje Vedomosti, 27. aug. 2008,
lk. 13. Käibemaksu tõstmisest.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10595927
Aktsiis põlevkivile : [kommentaar] // Põhjarannik, 18. sept. 2008, lk. 5 ; Severnoje Poberežje, 18. sept.,
lk. 5. Riigikogus esimese lugemise läbinud seaduseelnõust.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:18701
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:18707
Hvatit li deneg v Garantiinom fonde, jesli bankovskaja sistema v Estonii ruhnet? : [küsitlus] //
Delovõje Vedomosti, 24. sept. 2008, lk. 10.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10599899&word
Lukavit li vlast, objasnjaja perevod obrazovanija na gosjazõk zabotoi o ravenstve? : [küsitlus] //
Delovõje Vedomosti, 19. nov. 2008, lk. 11. Eestlastele ja venelastele tööturul võrdsete võimaluste
andmisest.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10607341
Vastutavad need, kes pidurikangi tõmbavad // Põhjarannik, 11. dets. 2008, lk. 4 ; Severnoje Poberežje,
12. dets., lk. 4. Kiviõli Linnavolikogu otsusest, mis takistab turismi arengut.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:32340
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:32338
2007
Aeg on omavalitsuste liitmiseks küps // Põhjarannik, 13. apr. 2007, lk. 2 ; Severnoje Poberežje, 13.
apr., lk. 2.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5136
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=4158
Kuusmik, Tiit jt. Arvamusi IVOList // Põhjarannik, 26. apr. 2007, lk. 11 ; Severnoje Poberežje, 26.
apr., lk. 11. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust.
Millal Eesti ja Venemaa vahel normaalne rongiliiklus taastub? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 15.
mai 2007, lk. 2 ; Severnoje Poberežje, 15. mai, lk. 2.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5347
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=4370
[Aasta haridusjuhiks nimetatud Ida-Virumaa koolidirektorist Heidi Uustalust : kommentaar] //
Põhjarannik : Laupäev, 26. mai 2007, lk. 3 ; Severnoje Poberežje : Subbota, 26. mai, lk. 3.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5437
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=4460
Muutuvad ajad ehk pihuga võtame, näpuotsaga anname // Põhjarannik, 8. juuni 2007, lk. 2 ; Severnoje
Poberežje, 8. juuni, lk. 2. Aktsiisimaksude tõstmisest, tulumaksu vähendamisest.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5526
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=4549
Kuusmik, Tiit jt. Kuidas Riigikogus korrakaitse seadust arutati / vahendanud Heimar Lenk //
Lõunaleht, 5. juuli 2007, lk. 2. Alkoholi tarbimise reguleerimisest uues seaduses. Väljavõte Riigikogu
6. juuni stenogrammist.
Tiit Kuusmik: Riigikogu Ida-Viru saadikud tahavad maakonnale senisest suuremat tuge pakkuda :
[intervjuu / vahendanud Erik Gamzejev] // Põhjarannik, 7. sept. 2007, lk. 2 ; Severnoje Poberežje, 7.
sept., lk. 2. Kohtumisest maakonna omavalitsusjuhtidega.

http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=6148
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5175
Kuusmik, Tiit jt. Uus perekonnaseadus : tööd ja leiba advokaatidele // Kesknädal, 26. sept. 2007, lk. 45. Eelnõu arutelust Riigikogus. Väljavõte 12. sept. stenogrammist.
http://www.kesknadal.ee/index.php?aid=9309
Uus rahandusaasta paneb valimislubadused proovile // Põhjarannik, 2. okt. 2007, lk. 2 ; Severnoje
Poberežje, 29. sept., lk. 2.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=6317
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5334
Viru ringkonnakohtu viimsed päevad // Põhjarannik, 23. okt. 2007, lk. 4 ; Severnoje Poberežje, 23.
okt., lk. 2. Viru ja Tartu ringkonnakohtute ühendamisest.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=6468
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5495
Uus riigieelarve ja kolm musketäri // Põhjarannik, 30. okt. 2007, lk. 2 ; Severnoje Poberežje, 1. nov.,
lk. 4. 2008. a. riigieelarve eelnõu kriitika.
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=6519
Vene k.: http://rus.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5565

