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Sõbrad said taaskord Haminas kokku
14.- 15. juunil peeti Haminas Sõbralaata. Kundast sõitis üle lahe Haminasse 106 inimest.
Lisaks käsitöömeistritele ja laadamüüjatele osalesid Sõbralaadal rahvatantsurühmad Kõkutajad, Rannapiigad ja Laanetagused, Memmede tantsurühm, laste näitering
Karoliine, laste liikumisrühm, Kunda näitetrupp, slaavi ühingute Berega ja Läte
naiskoorid Lada ning Zarjanka, slaavi rahvatantsurühm, idamaise tantsu stuudio
Alima tantsijad ja ladinatantsutrupp Pantrid. Kunda linnavalitsust esindas laadal viieliikmeline delegatsioon eesotsas linnapea
Jüri Landbergiga. Sõprus on kalleim aare.
Me võime ajas muutuda ja vallutada kõrgeid
mäetippe, kuid hinges ja südames jääme ikka
rahulikuks rannarahvaks, kelle jaoks on oluline ajalugu ning esivanemate traditsioonid. Austades minevikku, nautides olevikku,
mõeldes lootusrikkalt tulevikule ‒ nii mekoos tegutseme! (MK)
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Vältige suusõnalisi töölepinguid
Suuline tööleping jätab töötaja sisuliselt kaitseta, sest kui tööandja seda rikub, on töötajal
peaaegu võimatu tõestada, millistes töö- ja palgatingimustes tegelikult kokkulepe tehti.
Tormis Otsma,
Kunda linnasekretär, jurist
Seadus lubab töölepingut suuliselt sõlmida vaid juhul, kui töösuhte kestus ei
ületa kahte nädalat.
Töölepingu seadus näeb ette töölepingu
kirjalikku sõlmimist, samuti töötaja teavitamist töötingimustest (TLS §5 lg1).
Eeldatakse, et töölepingu kokkulepped ja
muud tingimused esitatakse töötajale enne
tööle asumist. Kui seda pole tehtud, võib
töötaja neid igal ajal nõuda.
Soovitan esitada nõude kirjalikult, sobib
ka e-kirjana. Sellisel juhul on tööandja kohustatud andmed esitama kahe nädala jooksul. Töölepingu andmed peavad olema esitatud heauskselt, selgelt ja arusaadavalt (TLS
§ 5 lg 2).
Tooksin välja mõned näited reaalsest elust,
kuidas tööandjad püüavad töötajate rasket
olukorda või teadmatust ära kasutada.
Ühes riietepoes oli töötaja lepingus kirjas,
et põhipalgaks on miinimumpalk ning lisatasu makstakse suulise kokkuleppe alusel. Kui
poel hakkas teatud hetkel halvemini minema, teatas tööandja, et lisatasu enam ei maksta. Teises kaupluses maksti töötajale suuliste
kokkulepete alusel iga tööpäeva lõpus algselt
kokkulepitud summa, kuid mingil ajahetkel
hakati maksma kokkulepitust vähem.
Ehitusvaldkonnas on suulised töölepingud väga levinud. Tooksin välja töövaidluskomisjoni lahendi, kus töötajatel õnnestus
tõestada, et nad olid reaalselt tööl ehitusfirmas suuliste töölepingute alusel.
Töötajad asusid ehitusfirmasse ehitajatena tööle. Juhatajaga oli sõlmitud suuline
kokkulepe, et firma annab neile ehitusobjektil tööd ja maksab neile igakuiselt kokkulepitud summa. Ehitajad asusid tööle ja esimesel
kuul maksis tööandja neile lubatud töötasu.
Sellega tööandja aktsepteeris suulise töölepingu, andes töötajatele tööd ja makstes selle
eest lubatud töötasu. Juhindudes TLS § 1 lg
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2, mis sätestab, et kui isik teeb teisele isikule
tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga.
Töötajad töötasid kolm kuud ja korduvalt palusid tööandjalt kirjaliku töölepingu
sõlmimist. Tööandja lubas seda alati peatselt teha. Kuna tööandja ei maksnud töötasu kahe kuu eest, siis töötajad pöördusid
töövaidluskomisjoni (TVK) ja palusid välja
mõista saamata jäänud töötasu ning tunnistada töösuhe lõppenuks vastavalt TLS § 91
lg 2 p 2 alusel, s.o. tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega.
TVK-s ei tunnistanud tööandja töötajate
nõuet põhjendusega, et ta pole töötajatega
sõlminud töölepinguid ega maksnud töötasu ja et tööandjal puuduvad kohustused töötajate ees. Selline väide tööandjate poolt on
väga levinud.
TVK otsustas lugeda töötajate ja tööandja vahelise töölepingu lõpetatuks ja välja
mõista saamata jäänud töötasud kahe kuu
eest. TVK leidis, et töötaja võib töölepingu
erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu. Eelnimeta-

tud töövaidluse korral sai määravaks asjaolu,
et töötajatel oli ehitusobjektil tehtud palju
pilte, milledelt sai kuupäevaliselt tõendada
töötajate töö tegemine objektil. Samuti tunnistajate ütlused, kes kinnitasid, et objektil
need inimesed ka reaalselt töötasid.
Palju on tuua ka vastupidiseid näiteid, kus
suuliste töölepingute alusel töötanud inimesed ei ole saanud õigust kas töövaidluskomisjonis või kohtus. Põhjused on korduvalt
olnud selles, et inimene ei ole täpselt teadnud, kes on teda tööle palganud. Levinud on
tööandjate hulgas käitumine, et tööle võtab
inimese üks firma ja palka maksab hoopis
teine. Selline teadmatus eriti suuliste töölepingute korral paneb töötaja väga raskesse
seisu. Töövaidluskomisjonides on paljudel
töötajatel osutunud raskeks tõestada, et nad
on teatud firmas tööl olnud.
Tööinspektsioon on kommenteerinud, et
suulisi töölepinguid sõlmitakse tööandjate initsiatiivil eesmärgiga mitte maksta riigimakse ja jätta endale võimalus ilma töötasu
maksmata töötajast kiiresti vabaneda ning
mitte täita teisi seadusega tööandjale pandud
kohustusi. Kaubanduses ja ehitusvaldkonnas
kasutatakse kindlasti sellepärast kõige rohkem suulisi töölepinguid, et seal liigub rohkelt sularaha.
Kui tööandja teeb ettepaneku asuda tööle
suulise töölepingu alusel, siis tihti on temapoolseks peibutiseks töötajale lubatav korralik palk, mida võib-olla alguses ka makstakse. Reaalne elu töösuhetes on aga näidanud,
et suuliste töölepingute kiire lõpetamine toimub alati siis, kui töötaja pöördub tööandja
poole palvega kokkulepitud palga maksmise
kohta. Töötajat peaks kindlasti mõtlema panema ka see kurb fakt, et suulise töölepingu
alusel töötamine ilma riigimaksude maksmiseta jätab ta ilma ravi-, pensioni- ja töötuskindlustusest.
Et töötajad ja kindlasti ka tööandjad saaksid paremini orienteeruda töölepinguseaduse erinevates nüanssides, andis Eesti Ametiühingute Keskliit kahe aasta eest Euroopa
sotsiaalfondi toel välja töölepingu seaduse
e-käsiraamatu. Tasuta saavad seda kõik huvilised kasutada Ametiühingute Keskliidu veebilehel www.eakl.ee või www.okp.ee veebilehel. Mitme aastaga on e-käsiraamat kogunud
üle 15 000 kasutaja. Käsiraamatus on lihtsas
sõnastuses ja videotega lahti seletatud koos
näidetega töölepinguseadus.
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Kundalased lustisid linnapäeval
31. mail peeti Kundas linnapäeva. Meeleolukas kultuuriline-sportlik päev algas
hommikukohviga linnavalitsuse hoone ees ning päädis
nelja omavalitsuse ühispeoga Viru-Nigula rahvamajas.
Kunda linnapäevadel jätkus
tegevus nii lastele kui ka täiskasvanutele – spordisõbrad said
proovile panna oma võimeid
linnajooksus, peale seda oli võimalik osa saada läbi linna kulgenud rongkäigust ning nautida
erinevaid sõnalis-tantsulisi etteasteid.
Kunda klubi juhataja, linnapäeva ühe korraldaja Maiu Küngase sõnul võis tänavuaastase linnapäevaga rahule jääda.
„Suurem muudatus võrreldes
eelmise aastaga oli laada toimumine ning linnavalitsuse poolt
korraldatud hommikukohvik.
Olime küll ilmataadiga teinud
kokkuleppe, et vihma ei sajaks
ja pool päeva nõnda oligi, kuid
rongkäigu ajal hakkas sadama,
kuid hiljem tuli jälle päike välja.

Linnapäeva raames toimus taaskord ka laat.

Nii et lõpp hea, kõik hea,“ sõnas
Küngas.
Kunda linnapea Jüri Landbergi sõnul üllatas teda kõige rohkem see, et lastejooksudes oli
nõnda palju osavõtjaid.
„Minijooksudes
osalenute

suur hulk näitab, et Kunda on
sportlik linn ning lapsevanemad
peavad liikumist ning terve olemist oluliseks. Teen kummarduse ka linnapäeval üles astunud taidlejatele ning ürituse
korraldajatele Kunda linna klu-

bile ning Kunda spordikeskusele,“ lausus Landberg. Linnapäev sai piduliku kulminatsiooni
Viru-Nigula valla rahvamajas
Kunda linna, Sõmeru, Haljala ning Viru-Nigula valla ühise
hooaja lõpupeoga.

Kunda linna jooks toimus 24. korda
24. Kunda linna jooks toimus laupäeval 31. mail
Kunda linna päeva ürituste
raames. Jooksuüritusel olid
kavas lastejooksud, põhijooks ning kepikõnd/käimine. Osalejaid jagus igale distantsile.
Geograafiliselt oli võistlema
tuldud Eestimaa erinevatest paikadest, kaugemad kohad olid
Tallinn ja Kohtla-Järve.
Põhijooksu ja peavõidu 3,2
tonni tsementi võitis Dmitri Aristov ajaga 30.27,3, teiseks
tuli Aleksei Markov (30.36,9)
mõlemad mehed olid Kohtla-Järvelt. Kolmandaks tuli Ago
Veilberg (31.28,8) Tamsalust.
Naiste võitja oli Elery Zadonski ajaga 38.14,5. Lisaks naiste võidule oli ta kiireim Kunda
naine ning tütarlaps. Teiseks
tuli Rahel Kallas (40.46,7) Rakverest ning kolmas oli Kristi Pai
Vääna Jõesust ajaga 41.46,3.

Kunda 24. linnajooksul võidutses Dmitri Aristov (nr 101), temale järgnes
eelmise aasta võitja Aleksei Markov (nr 102). Fotod: Kristo Kiviorg

Vanim osavõtja mees oli Vladimir Ait Kundast (46.04,4) ning
vanim naine Tiina Talts Tallinnast (48.22,6).
Kunda linna jooksu peasponsor oli traditsiooniliselt AS

Kunda Nordic Tsement, auhinnalauda aitasid katta: AS Lajos,
OÜ Liliina, Kunda Linnavalitsus, AS Imprest ning AS Estonian Cell.
Kunda linna jooksu korral-

das Kunda Spordikeskus, abiks
olid spordikeskuse nõukogu,
Team Yong, Liina toitlustus, politsei, Kunda Ühisgümnaasium,
Kunda Linna klubi ning rajameister Kaido Vahesalu.
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Klinkritolmust sadama ja õhukvaliteedini
Kunda Nordic Tsemendi poolt korraldatrud keskkonnapäeval oli seekord põhirõhk suunatud klinkritolmu võimalikule (taas)kasutamisele põllumajandussektoris. Keskkonnapäeval
käsitleti ka sadama olevikku ning tulevikuväljavaateid. Räägiti ka Kunda linna õhukvaliteedist ning ettevõtte sotsiaalsest rollist. Allpool mõned tähelepanekud, mis kõrvu kõlama
Kristo Kiviorg, MK
Miks klinkritolm Eesti
põldudele ei jõua?
Klinkritolm on lubiväetiste
grupist põhjendamatult välja
jäetud. Eestis on kuni 130 000
hektarit põllumaad, mis vajaksid lupjamist. Tsemenditootmises tootmisjäägina tekkiv klinkritolm on üks efektiivsemaid
lubiväetisi, mida antud hetkel
paraku kasutada ei saa, kuna
klinkritolmus sisaldab plii hulk
on kõrgem kui keskkonnanormid lubavad. Üks võimalus, kuidas klinkritolmu kasutada saaks,
oleks läbi keskkonna erikasutuslubade süsteemi, paraku on see
erinevate keskkonnanõuete täitmise tõttu klinkritolmu kasutaja jaoks liialt kulukas. Kui siia lisada veel tõsiasi, et klinkritolmu
transport on märkimisväärselt
kallis, tuleb nentida, et klinkritolmu lähiaastatel Eesti põldudel
kasutada ei saa.
Õhukvaliteet – kui
ohtlik või ohutu on
Kundas elada?
Keskkonnapäeval esitati saalist Eesti Keskkonnauurin-

Keskonnapäev kulmineerus paneeldiskussiooniga, kus arutleti klinkritolmu
kasutamise võimaluste üle põllumajanduses. (Foto Toomas Kään)

gute Keskuse juhatuse esimehele Margus Körtile küsimus
Kunda linna õhukvaliteedi
kohta. Körti selgitust mööda on
õhusaaste Tallinnas tunduvalt
suurem kui Kundas ja seda isegi
õhus leiduva tolmu osas.
“Mida peenem on tolm, seda
sügavamale ta kopsudesse tungib põhjustades nõnda kõikvõimalikke terviseprobleeme. Mida
suuremad on õhus lendlevad tolmuosakesed, seda ohutum tervisele. Kõige ohtlikum on inimesele autotranspordist tekkivad
heitgaasid. Kui kahte linna õhusaaste osas võrrelda, siis õhk Tal-

Majade asemel haljasala - otse tehase vastas
olnud majade omanikel on nüüd parem ja tervislikum elukoht, sest KNC oli valmis sisulist turuväärtust mitteomavad hooned ära ostma. See on märk
sotsiaalsest vastutustundest. (Foto Kristo Kiviorg)

linna linnas on tunduvalt halvema kvaliteediga,” rääkis Kört.
Samas nentis Kört, et kuigi õhu
kvaliteet on Kundas läinud aastatega üha paremaks, arenguruumi jätkub. Näiteks eelmisel aastal oli õhk mittevastav 11 päeval
365-st. Alates 2008. aastast on
keskkonnauurijatel Kundas automaatne seirejaam. Õhu kvaliteeti mõõdetakse iga viie sekundi järel, millest süsteem arvestab
keskmised näitajad tunnise täpsusega.

vestades kuulub see unistuste kategooriasse.”
Uut hoogu sadama arengus
annaks loomulikult võime vastu
võtta ro-ro kaupu, selle eelduseks on Kotka-Kunda laevaliini
tulek, samas on hetkel Eesti tööstuse vajadused sadamate võimsusi arvestades rahuldatud, sadamate arengule annaks hoogu
juurde ekspordi kasv. Hetkel on
Kunda sadama kaubakäive võrreldav 2010. aastaga ning olukord näitab paranemise märke.

Sadam kui ekspordiaken

Ettevõtte sotsiaalne
vastutus

Keskkonnapäeval ei jäänud
käsitlemata ka Kunda sadamaga seotud arengusuunad. Lähikese ettekande tegi Kunda
sadama direktor Aleksander
Nikolajev. Nikolajevi sõnum
oli lihtne – tööstusala peab leidma paremat rakendust, sadama
arendamisel tuleb arvestada looduskeskkonnaga, kuid roheliste
võim ei peaks siiski kõige määravam olema, sest leiba see otseselt
lauale kellelegi ei too.
“Viimased 20 aastat on tõestanud, et Kunda sadam ei ole
eralõbu, vaid riikliku tähtsusega
objekt. Leian, et sadamasse viiv
maantee peaks kuuluma maanteeameti haldusalasse. Mis puudutab raudtee toomist sadamasse,
siis tänaseid kaubamahtusid ar-

Lisaks töötervishoiu ning
-ohutuse ja loodusliku bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele oma tegevuspiirkonnas, kuulub sotsiaalse
vastutuse valdkonna hulka ka
parema elukeskkonna tagamine tehase vahetusläheduses
elavatele inimestele – see hõlmab ka eramute ostmist ning
seal elanud inimestele uute
elukohtade väljapakkumist.
Kõige probleemsemate majadega on Kunda Nordic Tsemendil
tehingud tehtud ja juba majadki
maha võetud – seal laiub nüüd
haljasala. Kokkulepetele soovitakse jõuda ka teiste, vahetult
tehase vastas elavate eramute
omanikega.
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Linna rahakott tuleb jääst lahti sulatada

Juuni keskel toimunud linnajuhtide kohtumisel Kunda linna elanikega nenditi vajadust suurendada linna investeerimisvõimekust. Hetkel, piltlikult öeldes, elab linn palgapäevast palgapäevani.
Kunda linnapea Jüri Landbergi sõnul on absoluutarvuna linna eelarve küllaltki
arvestatav (ligi 3,5 miljonit
eurot), kuid reaalne investeerimisvõimekus on väga
napp – hetkel vaid 2-3 protsenti kogu eelarve ulatusest
ehk sellel aastal on investeeringuteks kasutada vaid
48 000 eurot. See tähendab
seda, et tegeletakse vaid nö
aukude lappimisega.
“Normaalne oleks, kui investeerimisvõimekus oleks 7-8
protsenti linna eelarvest ehk
Kunda puhul võiks see olla 150
000 eurot aastas. Me pole endiselt saavutanud 2008. aasta tulude taset. Rong sõidab kiirelt ja
me üritame sellele järele jõuda,
selleks tuleb aga kuidagi külmunud rahakott üles sulatada” selgitas Landberg rahvakoosolekul
linna finantsolukorda. Võimalusi rahakott üles sulatada on mitmeid, üks nendest on võetud
laenude restruktureerimine –
laenude igakuised tagasimaksed
väheneksid, kuid laenuperiood
tuleks selle võrra jälle pikem.
Hetkel on linna laenukoormus
veidi vähem kui 200 000 eurot
aastas, lõviosa sellest moodustab
ujula ehituseks võetud laen.
Alati on võimalus vähendada
kulusid. Linna jaoks kõige suuremat kokkuhoidu annaks küttekulude vähendamine. Väike võit
saavutati kooli ning linnavalitsuse hoone soojustamisel, sama tuleks teha ka lasteaia ning tervise- ja hooldekeskusega, paraku
Euroopa Liidu uue rahastusperioodi 2014-2020 finantsvõimalusi veel kasutada ei saa.
“Kõige suuremad küttekulud
on ujulal. Meie soov on spordikeskus ning võib-olla osaliselt ka koolimaja viia üle maaküttele. Meil on
juba olemas hinnapakkumised ja
hetkel selgitamegi koos spetsialistidega välja linna jaoks parima võimaliku variandi, mis pikas perspektiivis oleks meie jaoks kõige
soodsam,” rääkis Landberg.

Teine suurem süsteem, mis täielikku uuendamist vajab, on linna
tänavavalgustus. See on rajatud
1970-ndatel aastatel ning on tänapäevaste lahendustega võrreldes mitmeid kordi kulukam.
Hetkel kulub linna aastaringsele valgustamisele 45 000 eurot.
Uuele tänavalgustusele üleminek
võiks kulusid kuni neli korda vähendada. Uuendamine aga maksab hinnanguliselt 450 000 eurot.
Kuid sama oluline, kui mitte
veelgi tähtsam, on uute töökohtade loomine linnas ning gümnaasiumiosa säilitamine.
“Oleme käinud oma kooli
ning meie poolt pakutavaid võimalusi tutvustamas mitmetes
ümbruskonna
väikekoolides,
selle tulemusel on kaks Vasta
kooli õpilast asumas järgmisest
õppeaastast Kunda Ühisgümnaasiumi õppima. Seda pole küll
palju, kuid alustuseks on hea
seegi. Täna ei räägi me enam sellest, kas gümnaasiumi aste peaks
koolis jätkuma või mitte – oleme
selles veendunud,” lausus Landberg.
Uute töökohtade loomisega
on lood pisut keerulisemad, väljakujunenud tööstusettevõtete
ümber on uued algatused visad
tulema. Töökohtade lisa ei ole
tulemas ka juba olemasolevate
ettevõtete hulgast, kuna enamus
Kundas tegutsevatest firmadest
on kõik rohkemal või vähemal
määral seotud ehitusvaldkonnaga, ehitamise mahud on Eestis kümnendiga vähenenud aga
viiendiku võrra. Rahvaarvu vähenedes uut tõusu sektoris loota
ei tasu.
Rahvakoosolekul oli üheks
teemaks ka linna maine ning
suhtekorraldus. Millisel viisil ja
kuidas avalikkus Kunda linna
suhtub, sõltub suures osas kogukonnaliikmetest endist.
Kunda linnavolikogu esimees
Kaido Veski sõnas rahvakoosolekul, et küps kogukond lahendab omavahelised probleemid isekeskis ära, meedia poole

Linnapea Jüri Landberg ja volikogu esimees Kaido
Veski rahvakoosolekul Kunda klubis.
(Foto Kristo Kiviorg)

pöördumine ei pruugi lahendusi
tuua, pigem tuleb see kogukonna mainele kahjuks. Ja maine,
küll kaude, mõjutab ka linna rahakoti paksust.
“Meedia on võimas relv, kuid
ta on sageli ebatäpne tuues endaga kaasa palju “tsiviilohvreid”. Meedia on alati kahe teraga mõõk. Eriarvamused tuleks
omakeskis selgeks rääkida. Paljud probleemid, mis meil hetkel
esil, on tekkinud sellest, et me
pole teineteise suhtes austavad
ning pole kokkulepetest kinni
pidanud. Kõik konfliktid tuleks
lahendada läbirääkimiste teel,
meil peab olema tahe teha koostööd,” lausus Veski.
Lisaks leidis Veski, et volikogu tööd on võimalik senisest
veelgi efektiivsemaks muuta,
peamine töö tuleks tema hin-

nangul ära teha komisjonides,
15-liikmeline volikogu tegevus
võiks olla rohkem formaalsem,
laiapõhjalisem linnajuhtimine
tooks uusi värskeid ideid ning
nägemusi.
Samuti nentis Veski, et linlasel peab olema rohkem võimalust linnaelu kujundamises kaasa
rääkida. Samas tuleks inimestel endil rohkem initsiatiivi üles
näidata. Eeskuju võiks võtta Astangu tänava inimestelt.
“Mulle meeldib Astangu tänava inimeste suhtumine, kes pöördusid meie poole algatusega teha
sinna mänguväljak, neil on olemas konkreetne tegevuskava –
mida nemad teevad, millist infot
nad juurde vajavad, kuidas linn
võiks panustada, kuidas mänguväljaku projekti võiks rahastada
jne,” märkis Veski. (MK)
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Veekogu ääres ei tohi
lapsi järelvalveta jätta

Kunda rannakohvik ja rand ootavad suvitajaid sööma ja rannamõnusid nautima. (Foto: Kristo Kiviorg)

Rand ja rannakohvik
ootab suvenautlejaid
6. juunil avati pidulikult
Kunda rannakohvik. Rannahooaeg ise algas aga nädaljagu
varem, 1. juunil.
Rannakohviku juhataja Kairi
Raudbergi sõnul on kohvik avatud iga päev 10-20-ni. Kohvikukülastajat ootab väga mitmekesine
menüü - erinevad eined, hamburgerid, supid, snäkid-suupisted
kuni karastusjookide ning kohvi ja
teeni välja.
„See on olnud üks ammune
idee, mis sel suvel sai ära tehtud.
Iga päevaga on kohvikukülastajaid tulnud aina juurde. Kui on
ilus ilm, on rannamõnude nautlejaid palju. Seni on kliente jagunud

oodatust isegi rohkem. Reklaami
oleme ka teinud päris aktiivselt ja
mitte ainult kohvikule vaid tervele
Kunda rannale,“ sõnas Raudberg.
Raudberg loodab, et tee kohvikusse leiavad ka sadama vahet
sõitvad veoautojuhid ning koos
bussiliini käivitumisega randa ka
Rakvere inimesed.
Kunda rannakohvik on avatud kuni 31. augustini mil lõpeb
ametlikult rannahooaeg. Et rannalisi oleks veelgi rohkem, sõidab
liinibuss nr 15 (Rakvere-Kunda) Rakverest kell 10 ning kell
15 ka Kunda randa (Kunda pargi
peatusest vastavalt kell 10.40 ja
15.40). (MK)

Vee kvaliteet Kunda
rannas on hea
Tänavuaastased veeproovid
on näidanud, et vesi Kunda
rannas vastab tervisekaitsenõuetele.
„Veeproove võetakse regulaarselt kord kuus alates maist kuni
augustikuu lõpuni ning senised

testitulemused on näidanud, et
Kunda rannas on veekvaliteet
hea. Sinivetikate õitsengut pole
rannas viimasel viiel aastal täheldatud,“ kommenteeris Kunda linnavalitsuse heakorranõunik Sirje
Liiskmaa. (MK)

Suvi on kõigi oma ahvatlustega Eestimaale jõudnud
ning kuumad ilmad meelitavad inimesi aina rohkem
veekogude äärde jahutust ja
meelelahutust otsima.
Päästeamet paneb inimestele südamele, et suverõõmude ja
vabaduse nautimisega ei tohiks
aga unustada tervet mõistust ja
ohutut käitumistava vältimaks
õnnetusi - seda nii veekogu
ääres ujudes, paadiga sõites või
muul viisil meelt lahutades.
Iga-aastane uppumissurmade statistika on karm – Eestis
uppus 2012.aastal 54 ja 2013.
aastal kaotas veeõnnetustes
oma elu 56 inimest. Peamine
põhjus, miks õnnetused juhtuvad on ohutusnõuete eiramine.
Ujumine
Kui jood, ära uju! Jälgi, et
sinu purjus sõber ei läheks
ujuma. Alkoholijoobes inimene on ebaadekvaatne maal, veel
rohkem vees, kus tagajärjed võivad olla väga kurvad.
Ära hüppa vette tundmatus
kohas!
Hinda oma ujumisoskust
kriitiliselt ja ära uju kaldast liiga
kaugele.
Väikesed lapsed ja
veekogud
Kus on vesi, seal on ka lapsed - seega erilise hoolega tuleb

silma peal hoida lastel. Vastutus lapse elu ja tervise eest lasub
just lapsevanemal.
Ära jäta lapsi veekogu ääres
hetkekski järelevalveta. Kuldne
reegel on: kui laps on vees, olgu
ka lapsevanem vees!
Kõikvõimalikud täispuhutavad ujumise abivahendid on
ohtlikud. Need võivad lapse
rannast eemale kanda ja ootamatult õhust tühjaks minna.
Täispuhutavad ujumise abivahendid võivad vee peal petliku
turvatunde tekitada või lapse
tagurpidi keerata ja vee alla
lõksu jätta.
Vii oma laps ujumiskursustele või õpeta ise oma laps ujuma!
Mida aga teha, kui
õnnetus juhtunud?
Kui inimene on uppumas
tuleb kiirelt reageerida. Paraku pole uppujat lihtne märgata,
sest paanikas hädasolija ei karju
reeglina appi, vaid püüab end
kõigest väest vee peal hoida ja
õhku ahmida. Päästma minnes
peab meeles pidama ka enda
ohutust. Kui ikka jalad põhja
ei ulatu, siis ilma abivahendita
ei maksa minna, sest surmahirmus uppuja klammerdub päästja külge nii kõvasti, et uppujaks võib osutada ka päästja ise.
Kohe tuleb kutsuda abi, helistades hädaabinumbril 112.
Allikas: Päästeamet

Meelespea veemõnude nautlejaile Kunda rannas
Kunda ranna-ala kuulub Kunda linnavalitsusele. Vastavalt Kunda linna avaliku korra eeskirjale on supelrannas keelatud:
- Ujuda ja supelda joobes olekus.
- Kaasa võtta ja ujutada loomi.
- Loopida maha või vette prahti jm risustavaid ning ohtlikke
esemeid.
- Lõhkuda supelranda rajatud rannaehitisi, hooneid ja mänguvahendeid.
- Sõita auto ja mootorrattaga supelranna piirkonnas.
- Parkida autosid jm mootorsõidukeid selleks mitte ettenähtud
kohtades (keelatud on sõiduautode parkimine Ranna tee ja mereranna vahelisel alal).
- Minna merele veesõidukitega Kunda jõe suudmealalt.
Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades.

Allikas: Kunda linnavalitsus

Minutipaketid elion.ee

“Mobiilile oli vanasti kallis helistada. Aga kus sa pääsed – lapsed on ju tihti kodust eemal ja kättesaadavad ainult mobiililt.
Minutipaketiga on just see kaval, et mina helistan mobiilile, aga hind on nagu helistaks lauatelefonile. Isegi oma pojale, kes
töötab Soomes, helistan mobiilile. Hind on aga ikka lauatelefoni oma. Alati sama soodne. Ja mul on ka süda rahul.”
Salme, 71

Helista mobiilile sama soodsalt kui lauatelefonile
Elioni uued Minutipaketid muudavad lauatelefonilt helistamise senisest soodsamaks. Kindla kuutasu eest saad kindla
hulga kõneminuteid ja nende minutite eest helistad sinna, kuhu soovid. Ükskõik, kas teed kõne tavatelefonile, mobiilile
või naaberriikidesse.

Mida rohkem räägid, seda soodsam on

Valikus on kolm paketti. Mida mahukam pakett, seda soodsamalt räägid. Esmalt mõtlegi läbi, kui tihti ja kellele
helistamiseks telefoni kasutad. Kas sulle piisab kuus 60 minutist (1,99 €/kuu), 120 minutist (3,59 €/kuu) või meeldib
pikalt rääkida ja soovid 240 minutit kõneaega (6,79 €). Kui mõni kuu helistad ka rohkem, ära muretse, edasi räägid
telefonipaketi minutihinnaga (Eesti-siseselt 3,5 senti/minut).

Minutipakett on soodsam

Näiteks kui rääkisid telefoniga 41 minutit kuus, maksid Elioni Kodupaketis selle eest keskmiselt 2,20 €. Uues
Minutipaketis saad 1,99 € eest rääkida aga 60 minutit kuus.

Mobiilile ja lähiriiki helistad sama soodsalt kui naaberkorterisse

Enam ei pea lauatelefonilt tehtud kõnede hinna pärast muretsema. Mobiilile helistad sama soodsalt kui
tavatelefonile. Sama hinnaga helistad ka Rootsi, Soome, Taani, Norra, Läti, Leedu ja Venemaa lauatelefonidele
ning mobiilinumbritele.

Kolme sõbraga räägi piiramatult tasuta

Minutipaketiga saad valida ka sõbranumbrid. Vali sõbranumbriteks nemad, kes kasutavad samuti Elioni lauatelefoni.
Neile helistad piiramatult tasuta ja sõbranumbritele tehtud kõnesid Minutipaketi minutite hulka ei arvestata.

Soodne just Elioni klientidele

Minutipaketi kõneminutitel puudub kõnealustustasu. Tasub teada ka seda, et Minutipakett on soodne just Elioni
nutiTV ja Elioni interneti klientidele – kui need ei ole tellitud, lisandub Minutipaketile alusühenduse kuutasu 6,33 €.

Kuidas Minutipaketti tellida?

Minutipakett telli lähimast Elioni poest, telefonilt 165, Elioni nutiTV ekraanilt, Elioni iseteenindusest elion.ee või kirjuta
e-posti aadressile info@elion.ee.
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Kunda Ühisgümnaasiumi ning muusikakooli tublimad õpilased Kunda klubi ees eduka kooliaastaga hüvasti jätmas. (Foto Kunda klubi)

Tublide õpilaste vastuvõtt
5. juunil toimus Kunda linna klubis linnapea Jüri Landbergi ja linnavolikogu esimehe Kaido Veski vastuvõtt Kunda ühisgümnaasiumi ning muusikakooli tublidele õpilastele, kelle õpitulemused
olid lõppenud kooliaastal väga head. Tänukirjad anti ka noortele,
kes on olnud aktiivsed ja tublid vabatahtlikud õppetöövälistes tegevustes – ürituste korraldamisel ja kooli huvitegevuse arendami-

sel. Linnajuhid avaldasid õpilastele tunnustust ning andsid üle tänukirjad. Hanseni fondi poolt anti üle kingitus tublile noorele Nele Karolin Lindlole. Reti Kokk, Robin Täpp, Kent Kerner said linnavolikogu esimehelt Kaido Veskilt tänukirjad aktiivse vabatahtliku
tegevuse eest kogukonnas. Üllatuskülalisena esines Karl-Erik Taukar. Tänuüritus lõppes ühise tordisöömisega. (MK)

Linna lisaeelarve:
rohkem raha haridusele
Kuna Eesti riik muutis kohalikele omavalitsustele
eraldatavaid summasid, pidi lisaeelarve tegema
ka Kunda linnavalitsus. Uuest eelarvest võidab
kõige rohkem haridusvaldkond, teede ja tänavate
hoolduseks jääb aga raha vähemaks. Kunda linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja Urmas Lepiku sõnul vähendati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaudu eraldatavat teederaha
5185 euro võrra, samuti vähendati tasandusfondi
mahtu ligi 23 000 eurot. Haridusvaldkond seevastu sai raha juurde pea 33 000 eurot. Igal mündil
on alati kaks külge – kui tasandusfondi rahasid on
võimalik kasutada mitmetele viisidel, siis sihtotstarbeliste rahade suurendamine riigi poolt jätab
kohalikule omavalitsusele vähem mänguruumi,
kuigi raha absoluutarv on suurem. Rahanduses on
aga paindlikkus määrava tähtsusega. Lepiku sõnul
aitas soe talv eelarvekulusid kokku hoida. Spordikeskuse küttekuludelt säästeti 12 000 eurot, Kunda ühisgümnaasiumi küttelt ligi 8000 eurot, majanduskeskuse küttekuludelt 7000 eurot jne. „Me
ei tea, mida toob aasta teine pool, kuid soe talv aitas kokku hoida 34 000 eurot, mis on Kunda linna
eelarvet arvestades päris oluline summa,“ sõnas
Lepik. Omavalitsuse kõige suurem tuluallikas on
aga füüsilise isiku tulumaks, Kunda linn moodustab see ligi poole linna eelarvest. (MK)

Noortemaleva esimene vahetus kogunes malevanädala esimese päeva puhul ühiselt grupipildile. (Foto: Kunda klubi)

Maleva esimene vahetus alustas
Igal aastal on Kunda klubi korraldanud Kunda linnas noortele malevat, nii
ka tänavu. Esimene vahetus alustas 16. Juunil ning teine malev 7. juulil.
Malevas on kasvatajateks Helen Jagant ning Kairi Press. (MK)

Võimalus hakata sotsiaalseks ettevõtjaks
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ootab 9. septembriks taotlusi neilt
vabaühendustelt, kes on otsustanud mõnd ühiskonnas olulist vajadust või
probleemi lahendama hakata kaupade või teenuste müügi abil ehk neilt
kes tegelevad või soovivad hakata tegelema sotsiaalse ettevõtlusega.
Toetust saab küsida ka juba hetkel toimivate ärimudelite edasiarendamiseks – laienemiseks nii geograafiliselt kui sihtrühmaliselt. KÜSKi programmis osalemise eelduseks on hästi läbimõeldud äriplaan tulevaste rahavoogude kohta tehtavad finantsprognoosid. Pikemalt saad lugeda võimalusest www.kysk.ee või www.projektiekspert.ee kodulehtedelt. (MK)
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Lähta krossiraja küsimus ootab lahendamist
Maikuu eelviimasel nädalal
toimus linnavalitsuses krossiraja küsimuses osapooltevaheline arutelu – kohal olid
linnavalitsuse ning volikogu
esindajad, motokrossi korraldaja ning krossiraja vahetus
läheduses elavad inimesed.
Lootus kirik keset küla ehitada kustus kohe koosoleku alguses osapoolte väga erinevate nägemuste tõttu – ümbruskaudsed
elanikud ei soovi krossirada mitte
ühelgi tingimusel, krossimeeste nn
miinimumprogramm oleks lisaks
varakevadisele võistlusele kasutada rada kahel korral nädalas kaks
tundi.
Ligi poolteist tundi kestnud
arutelu jooksis seega otse Kunda
rannaliiva. Et läbirääkimised üldse
alata saaksid, peaksid krossikorraldajad ning kohalikud elanikud astuma kumbki sammu üksteisele
lähemale. Krossiraja küsimus võeti

üles ka kõikides komisjonides, kus
koorus välja läbiv seisukoht, et
kross võiks olla osake Kunda linna
identiteedist, igal kevadel toimuv
krossivõistlus on kasulik linna
mainele mitmekesistades kohalikku spordi- ja kultuurielu. Samas
nenditi, et igasugused eriarvamused tuleks lahendada läbirääki-

miste teel. Küsimus oli arutlusel
ka juunikuises linnavolikogus. Volikogu soov on, et küsimus hargneks edasi. Seega tehti linnavalitsusele ettepanek uurida võimalusi
algatada krossiraja maa-alal detailplaneering. Seni kuulub maa riigi
bilanssi. Maa munitsipaalomandisse viimine ja detailplaneeringu

kehtestamine annaks linnale senisest suuremad regulatiivsed õigused. Päeva lõpuks võib taaskord
nentida, et ühel meelel ollakse vaid
selles, et krossispordi kui nähtuse
vastu pole kellelgi midagi, seda aga
senikaua kui sinu aia taha seda harrastama ei tulda. Rahu ja vaikuse
hind on suur. (MK)

XVII mere- ja perepäev Kunda
sadamas ja rannas 12. juulil 2014
♥ 8.08 hommikukohv ja saksofonikontsert mere ääres
♥ 11.00 perejumalateenistus Kunda kirikus
♥ 10.00–19.00 LAADAMÜÜK rannas
♥ 12.00 merepäeva pidulik avamine koos Neptuniga sadamas
♥ 12.00–16.00 avatud Kunda sadam
♥ 12.30–03.00 programm pealaval
♥ 12.30 algab rannavolleturniir paarismängus
♥ 13.00 alustab lasteprogramm peoplatsil: külas tsirkuseperekond ja mullimeistrid
♥ 13.30 rannaaeroobika
♥ 14.00–16.00 liivalosside ehitamise võistlus
♥ 15.00–17.00 räimeküpsetamiskonkurss
♥ 17.30 jalgpallimäng rannaliival
♥ 18.00 seeniorlauljate kontsert
♥ 19.00 tantsushow
♥ 20.00 idamaised tantsud
♥ 21.00 süütame lõkketule rannas
♥ 22.00 laval ansambel 2Quick Start
♥ DJ Janis
♥ Batuut, karussell, elektriautod, näomaalingud jpms
♥ Palju erinevaid esinemisi
Avatud näitus „Soome lahe aasta 2014”
Sadamas ootavad külastajaid Kunda linna sõpruslaev Tasuja,
EML Ristna ja purjelaev Jenny Kruse
Päevajuht on Leino Einer
Pilet 3 eurot; eelkooliealistele tasuta
Buss sõidab Kunda linnast randa ja tagasi
Üldinfo: klubi@kunda.ee või telefonil +32 21 556
Laadale registreerimine: svetlana@kunda.ee
või telefonil +55 698 226

KUNDA MUUSIKAKOOLI
TÄIENDAVAD SISSEASTUMISKATSED
AUGUSTIS
Kunda Muusikakool korraldab täiendavad sisseastumiskatsed kõikidele huvialadele kolmapäeval, 27. augustil 2014
kell 17.00.
Lisaks toimuvad sisseastumiskatsed vabade õpilaskohtade
olemasolul teisipäeval, 2. septembril 2014 kell 15.00.
Õppida saab järgmiste õppekavade alusel:
• AKORDION
• KLAVER
• PUHKPILLID (saksofon, klarnet, plokkflööt, flööt, trompet,
metsasarv)
• VIIUL
• LÖÖKPILLID
• KITARR
• KOORIKLASS
• MUUSIKALINE EELKOOL
• VABAÕPE
2014.a sügisest uus õppekava: MANDOLIIN.
Täiendav info muusikakooli veebilehel: muusikakool.kunda.ee.
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Robootikaringi esimene hooaeg sai edukalt läbi
Eelmise aasta detsembris
soetati Kunda ühisgümnaasiumi ja Viru-Nigula Haridusseltsi koostöös ning
Kunda Nordic Tsemendi ja
Estonian Celli toetusel kuus
robotit ning viis arvutit.
Kolmandal
kooliveerandil
alanud robootikaringi õppetööst võttis osa ligi 30 õpilast.
Tekkimas on arvestatav huviliste ring, kes on valmis teemaga
süvitsi minema.
Kunda ühisgümnaasiumi robootikaringi juhendaja Vello
Vasseri sõnul hakkas idee pakkuda Kundas lisaainena robootikaõpet jumekamaks muutuma
peale Tartu Ülikooli Robootikateatri külaskäiku eelmisel aastal. Kuna kohaliku kogukonna
tugi oli olemas, arenesid asjad
kiiresti ning ring käivitati juba
jaanuaris.
„Esimene õppeaasta kulmineerus 19. aprillil kui „Kunda
Gäng“ osales Tartus AHHAA
keskuses RoboMiku lahingus
joonejälgimise võistlusel. Keerulisel võistlusel saavutasid
Kunda poisid Raul ja Ivar Palk
tubli viienda koha. Esmakordne
võistluskogemus tekitas noortes soovi edasi areneda ja sügisel
osaleda juba Tallinnas Robotexi
rahvusvahelisel
robotivõistlusel,“ rääkis Vasser. Robotexi
võistlust peetakse Tallinnas 29.30. novembril.

Jaanuarist käivitunud robootikaringist võttis kolme kuu jooksul osa ligi 30
õpilast. (Fotod Reti Kokk)

„Õppisin ise Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis
õpetajate kursustel ning valdkond on huvitav ning perspektiivikas. Tehnikateadustega seotud valdkondade õpetamine
üldhariduskoolides on muutumas üleilmselt üha olulisemaks,
eks me Kundas käime ka ajaga
kaasas ning jätkame järgmisel
hooajal sealt, kus tänavu pooleli
jäime. Ja loomulikult valmistume Robotexi võistluseks,“ sõnas
Vasser. (MK)

SOL EESTI ANNAB TEADA,
ET ALATES 1. JUULIST
ON SOL KUNDA
KEEMILINE PUHASTUS
AVATUD
TEISIPÄEVAL, KOLMAPÄEVAL
JA NELJAPÄEVAL
KELL 8.00 – 16.00
UUTE KOHTUMISTENI!
Ilusat suve soovides
SOL Eesti OÜ
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Puhas linn sõltub meist endist
– hooligem oma elukeskkonnast
Heakord Kunda linnas on
küll aastatega veidi paremaks läinud, kuid linnas on
piirkondi, kus heakorraga ei
saa rahul olla.
Tundub, et osadel inimestel
sh kinnistu omanikel puudub
elementaarne
vastutustunne.
Olme- ja ehitusjäätmeid ladestatakse kõikjale - näiteks Kasemäe
ning Lähta garaažide ümbrusesse jm. Kindlasti ei ole need lagastajad võõrad, vaid linna oma
kodanikud. Lähta garaažides
on ,,andekad inimesed’’ jäätmete ladestamiseks valinud ka ühe
garaažiboksi, mis on poolenisti
prügi täis. Kõige kurvem on asja
juures see, et linna jäätmejaam
on garaažide kõrval.
Palun Lähta ja Kasemäe garaažibokside omanikel kriitilise
pilguga üle vaadata oma garaaži
ümbrus, kui aja jooksul on sinna
jäätmeid kogunenud, siis tuleks
need ära koristada.
Kui lähiajal midagi ei muutu,
siis kaalub linnavalitsus garaažide sundvõõrandamist, sest osade
garaažibokside ümbruses puudub omanikujärelevalve ning
tõenäoliselt puudub ka soov midagi paremaks muuta. Kahjuks
on linnas ka teisi kinnistuid,
mille ümbruskond on heakorrastamata – on ladestatud erinevaid jäätmed, hoonete uksed ja
aknad on lahti ning muru niitmata. Sel aastal oleme alustanud
mitmeid menetlusi ja koostatud ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks. Mõned kinnistuomanikud on suutnud puudused
likvideerida, osade tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks on saabumas. Kui ettekirjutust ei täideta,
siis linnavalitsusel tuleb rakendada sunniraha sissenõudmist
ning tõenäoliselt alustada ka
väärteomenetlust. Sunnirahaga
sissenõutavad summad ei ole väikesed - näiteks jäätmeseaduse ettekirjutuse täitmata jätmise eest
võib juriidilisele või füüsilisele
isikule määrata sunniraha kuni
32 000 eurot ning lisaks karistada rahatrahviga. Seega on mõist-

Prügihoidlaks muudetud garaažiboks Lähtal. (Foto Tiit Jõgi)

likum puudused kõrvaldada, sest
sunniraha võib rakendada korduvalt. Käesolevaks ajaks on linnas tänu tähelepanelikule kodanikule tuvastatud ka üks isik, kes
ladestas jäätmeid väljaspool jäätmekäitluskohta, jäätmejaama
kõrvale Lähta garaažide juurde –
isikut karistati rahatrahviga ning
loodan, et linnakodanike abil
suudame selliseid inimesi rohkem tuvastada. Kui näete kedagi
ladestamas jäätmeid väljaspool
jäätmekäitluskohta, siis ärgem
jätkem seda enda teada, vaid
edastage informatsioon linnavalitsusse või politseisse - see ei ole
pealekaebamine, vaid hoolimine
oma elukeskkonna eest.
Ärgem unustagem ka muru
niitmast. Linnas leidub hooneid, mille ümbrust pole sel
aastal kordagi niidetud. Antud
valdkonda reguleerib Kunda
linna heakorraeeskiri ning eeskirja nõuete mittetäitmise korral võib füüsilisele isikule määrata rahatrahvi kuni 400 eurot
ning juriidilisele isikule kuni
1300 eurot. Paraku enamustes
sellistes hoonetes ei elata, tootmistegevust ei toimu ning see-

tõttu omanikud on oma kohustused unustanud. Kahjuks
mitmed kinnistu omanikud
asuvad välismaal ning nendega kontakteerumine on problemaatiline.
Viimasel ajal on probleeme
olnud ka lemmikloomadega,
järelvalveta koer võib kujutada
kaasinimestele ohtu. Ühel juhul
lõppes koera rünnak kerge vigastusega ning kahel juhul ehmatusega. Nimetatud juhtudel
karistati koeraomanikke rahatrahviga. Tuletan meelde, et lemmiklooma pidamist reguleerib
koerte ja kasside pidamise eeskiri Kunda linnas, mis sätestab, et koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja
vajadusel suukorviga, tagades
kaaskodanike ja teiste loomade
ohutuse. Paraku eksitakse selle
nõude vastu üsna sageli. Ei teata
ka seda, et kõik lemmikloomad
(koerad ja kassid) peavad kandma märgistusena tegevusluba
omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi ning kõik
Kunda linna haldusterritooriumil peetavad lemmikloomad
peavad olema registreeritud

Kunda linna lemmikloomaregistris. Eeskiri sätestab, et loomapidajal on keelatud lubada
lemmikloomal reostada avalikku kohta, sealhulgas hoonete
(ka korterelamute) ühiskasutuses olevaid ruume. Reostamise
korral on loomapidaja kohustatud selle koheselt koristama.
Paraku paljud loomapidajaid
seda nõuet ei jälgi. Kui teie naaber käib koeraga jalutamas ja
jätab avalikus kohas koristamata oma lemmiklooma väljaheited, andke sellest teada linnavalitsusse, et rakendada meetmeid
nimetatud isikute suhtes. Tuletan meelde, et sama eeskiri keelab ujutada või pesta lemmiklooma avalikes supluskohtades
ja veesilmades - ka selle nõude
vastu eksitakse tihti.
Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest võib karistada rahatrahviga kuni 400 eurot
ning kui lemmikloom põhjustas
varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse võib määrata rahatrahvi kuni 800 eurot.
Tiit Jõgi,
Kunda linnavalitsuse
järelevalveametnik
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Kunda linna ajaleht

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:
Kundas
Grossi poe parklas
kell 15.30–18.00

II ja III kvartalis
27. juunil
18. ja 25. juulil
1. ja 22. augustil
19. ja 26. septembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja
välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

