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ARTO AAS
Арто Аас: кандидаты в министры могли бы проходить через открытые слушания в
Рийгикогу // mke.ee, 22. nov. 2018.
JÜRI ADAMS
Deputy committee chair: allowing referendums populist, not doable / vahend. Aili Vahtla //
news.err.ee, 23. nov. 2018.
KRISTA ARU
Krista Aru: väärtuste eest peame seisma ka liitlaste ees // Le.ee, 24. nov. 2018; vahend.
tekst: pealinn.ee, 23. nov.

DMITRI DMITRIJEV
Дмитриев: льготная акцизная ставка улучшит положение энергоемких предприятий :
[vahendatud tekst] // stolitsa.ee, 21. nov. 2018.
ENN EESMAA
Eesmaa: Reformierakond taganeb senise välispoliitilise joone toetamisest : [vahendatud
tekst] // kesknadal.ee, 19. nov. 2018; pealinn.ee, 19. nov.
Enn Eesmaa: Reformierakonnal viimane hetk rändelepet ka päriselt toetada // epl.delfi.ee,
24. nov. 2018; kesknadal.ee, 24. nov. Erinevad pealkirjad.

HELMUT HALLEMAA
Hallemaa, Helmut jt. Viljandi Linnavolikogu : milline peaks olema linna panus Viljandi
kultuurielu edendamisse? // Viljandi : Viljandi Linnavalitsuse ajaleht, 19. nov. 2018, lk. 2.
MONIKA HAUKANÕMM
Suurem toetus aitab lähedaste hooldajatel koolis või tööl käia / vahend. Ivo Karlep // Pealinn,
19. nov. 2018, lk. 3.
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MART HELME
Mart Helme presidendile: tulge mõistusele, astuge samm tagasi! // epl.delfi.ee, 20. nov.
2018.
Helme: kaalumisel on ka Ratase umbusaldamine : [vahendatud tekst] // err.ee, 23. nov.
2018.
Mart Helme: uus koalitsioon on sisuliselt loodud : [vahendatud tekst] // postimees.ee, 24.
nov. 2018; delfi.ee, 24. nov.; rus.postimees.ee, 24. nov.; rus.err.ee, 24. nov.; rus.delfi.ee, 25.
nov. Erinevad pealkirjad.
MARTIN HELME
Helme, Martin jt. Üks küsimus : milline on peamine muudatus, mida Eesti tervishoid vajab?
// Meditsiiniuudised, 20. nov. 2018, lk. 4.
Helme, Martin jt. 8 vastust : mis saaks Eesti põllumajandusest ilma Euroopa Liidu rahadeta?
/ vahend. Madis Must // maaleht.ee, 21. nov. 2018.
Martin Helme kardab samuti äärmuslaste võimuletulekut / vahend. Karel Reisenbuk //
postimees.ee, 21. nov. 2018; rus.postimees.ee, 21. nov.
ANDRES HERKEL
Herkel eelarvest: võtad katuseraha vastu, oled paha; ei võta vastu, oled ikka loll :
[vahendatud tekst] // delfi.ee, 22. nov. 2018.
Vabaerakonna selgitused katuserahade ajal saalist lahkumisele: Krista Arul hakkas paha,
Jüri Adamsil oli sünnipäev ning Lutsepp ei tahtnud hääletada / vahend. Sander Punamäe //
postimees.ee, 23. nov. 2018; rus.postimees.ee, 23. nov.
Ränderaamistik on nagu kahesooline olend. Blogi: 24. nov. 2018.
JÜRI JAANSON
Jaanson, Jüri jt. Pärnumaa saadikud ei muuda meelt / vahend. Kalev Vilgats // Pärnu
Postimees, 20. nov. 2018, lk. 4.
TOOMAS JÜRGENSTEIN
EKRE ja nüüd ka Isamaa ootavad Eestisse migrante? // Õhtuleht, 22. nov. 2018, lk. 8; blogi,
22. nov. (lisatud kommentaar). Erinevad pealkirjad.
Pärnapuu, Priit. Noored kipuvad pigem põllumeheks kui õpetajaks // Õpetajate Leht, 23. nov.
2018, lk. 2-3. Kommenteerivad Toomas Jürgenstein jt.

JAANUS KARILAID
Karilaid: Reformierakond muudab Riigikogu intriige puhudes kummitempliks / vahend. Dmitri
Povilaitis // pealinn.ee, 20. nov. 2018; postimees.ee, 20. nov.; delfi.ee, 20. nov.;
kesknadal.ee, 20. nov. Erinevad pealkirjad.
Jaanus Karilaid: paistab, et Siim Kallas ootab ikka tagasi Eesti Kommunistliku Partei ajastut /
vahend. Karoliina Vasli // delfi.ee, 22. nov. 2018.

DIXI : Riigikogu liige on öelnud

•

•

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

3

Karilaid: Reformierakond on loobumas ränderaamistiku toetamisest / vahend. Sandra Lepik //
pealinn.ee, 23. nov. 2018; kesknadal.ee, 23. nov.; postimees.ee, 23. nov. Erinevad
pealkirjad.
LIINA KERSNA
Liina Kersna: kui ainuke kaaslane on hirm – keskmiselt laseb naine end enne abi otsimist 33
korda lüüa // epl.delfi.ee, 25. nov. 2018.
TOOMAS KIVIMÄGI
Kivimägi, Toomas jt. Pärnumaa saadikud ei muuda meelt / vahend. Kalev Vilgats // Pärnu
Postimees, 20. nov. 2018, lk. 4.
AIVAR KOKK
Riiklikult tähtsaks küsimuseks on tõusnud elu võimalikkus maal : [vahendatud tekst] //
maaleht.ee, 20. nov. 2018; pealinn.ee, 20. nov.; err.ee, 20. nov.; rus.err.ee, 20. nov.;
rus.postimees.ee, 20. nov. Erinevad pealkirjad.
Kokk, Aivar jt. Riigikogus räägiti elu võimalikkusest maal / vahend. Jaan Lukas // Vooremaa,
22. nov. 2018, lk. 4; Koit, 22. nov., lk. 2. Erinevad pealkirjad.

MIHHAIL KORB
Михаил Корб: государство делает все, чтобы вдохнуть новую жизнь в регионы :
[vahendatud tekst] // stolitsa.ee, 20. nov. 2018; narvaleht.eu, 20. nov.; rus.delfi.ee, 20. nov.
Михаил Корб: нельзя со дня сократить половину чиновников, иначе ликвидируем и
часть госуслуг // mke.ee, 22. nov. 2018.
SIRET KOTKA-REPINSKI
Lääne-Virumaa jätkab tugevamana kui varem // Kesknädal, 21. nov. 2018, lk. 4.
Kotka-Repinski, Siret jt. 8 vastust : mis saaks Eesti põllumajandusest ilma Euroopa Liidu
rahadeta? / vahend. Madis Must // maaleht.ee, 21. nov. 2018.
Riigikogu kiitis heaks töötajatele ühistranspordi kasutamise hüvitamise : [vahendatud tekst] //
ohtuleht.ee, 21. nov. 2018; kesknadal.ee, 21. nov.; pealinn.ee, 21. nov.
URMAS KRUUSE
Kruuse, Urmas; Kokk, Aivar. Noppeid Riigikogus toimunud arutelust „Elu võimalikkusest
maal“ / vahend. Mati Määrits // Koit, 22. nov. 2018, lk. 2.
KALVI KÕVA
Sotside peasekretär: teised põletasid eelkampaanias raha / vahend. Raimo Poom // delfi.ee,
21. nov. 2018; Eesti Päevaleht, 22. nov., lk. 6. Erinevad pealkirjad.
VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS
Viktoria Ladõnskaja-Kubits: „Mulle on olude ohvri psühholoogia võõras“ / interv. Juku-Kalle
Raid // Keskus, nov. 2018, lk. 11-13.
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Eetiline dilemma: isamaalane Viktoria Ladõnskaja-Kubits oli ainuke koalitsioonisaadik, kes
eile riigieelarvet ei toetanud / vahend. Karoliina Vasli // delfi.ee, 22. nov. 2018.
JÜRGEN LIGI
Ligi: kes väidab, et rändepakt ei seo või on riskivaba, valetab / vahend. Aleksander Krjukov //
err.ee, 19. nov. 2018; rus.err.ee, 19. nov.; rus.postimees.ee, 19. nov.; rus.delfi.ee, 19. nov.
Ligi: Reformierakond võib vajadusel võimu üle võtta / interv. Liisu Lass // err.ee, 21. nov.
2018.
Ligi sõnul mõnitavad Ratas ja Ossinovski oravaid / interv. Vilja Kiisler // Postimees, 22. nov.
2018, lk. 5.
Reformierakonna muudatused ränderaamistiku osas eeldavad valitsuse otsust : [vahendatud
tekst] // err.ee, 23. nov. 2018; news.err.ee, 23. nov.

OUDEKKI LOONE
Riigid jäägu suveräänseks // Postimees, 23. nov. 2018, lk. 17.
LAURI LUIK
Majanduskasvu tingimustes peab eelarve olema plussis või vähemalt tasakaalus ; Eestil on
suveräänne õigus kujundada ise oma rändepoliitikat. Blogi: 25. nov. 2018.
AIN LUTSEPP
Lutsepp: ma ei soovi sel teemal rääkida / interv. Sander Punamäe // postimees.ee, 23. nov.
2018; rus.postimees.ee, 23. nov.

JAAK MADISON
Riigireform alaku otsedemokraatiast // Postimees, 21. nov. 2018, lk. 19.
Reinberg, Tiit. Reformierakonna ja EKRE piir hägustus // Järva Teataja, 24. nov. 2018, lk. 3.
Kommenteerib Jaak Madison.

ANDRES METSOJA
Metsoja, Andres jt. Pärnumaa saadikud ei muuda meelt / vahend. Kalev Vilgats // Pärnu
Postimees, 20. nov. 2018, lk. 4.
KRISTEN MICHAL
Kristen Michal ei välista riigieelarve teisel lugemisel ka venitamistaktikat / vahend. Fred Püss
// delfi.ee, 21. nov. 2018.
Kristen Michal ei kinnita Mart Helme väidet, nagu oleks Reformierakond, sotsid ja
Vabaerakond uues valitsuses kokku leppinud / vahend. Fred Püss // delfi.ee, 25. nov. 2018.
MARKO MIHKELSON
Марко Михкельсон: европейская армия не будет создана // stolitsa.ee, 23. nov. 2018.
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MARIANNE MIKKO
Marianne Mikko: olgem mõtetes vägivalla ohvriks langenud naistega : [vahendatud tekst].
Blogi: 24. nov. 2018; rus.postimees.ee, 23. nov.; rus.delfi.ee, 24. nov.
EIKI NESTOR
Nestor: vahevalitsuseks pole enam aega / vahend. Arved Breidaks //
lounapostimees.postimees.ee, 24. nov. 2018.
JEVGENI OSSINOVSKI
Jevgeni Ossinovski: rändelepinguga liituda on Eestil veel võimalik / interv. Mihkel Tamm //
Eesti Päevaleht, 19. nov. 2018, lk. 4; delfi.ee, 19. nov.
Jevgeni Ossinovski: selg on enam-vähem sirge / interv. Vilja Kiisler // postimees.ee, 19. nov.
2018.
Осиновский: «эстонизация» русских школ – тупиковый путь // Столица, 19. nov. 2018, lk.
11.
Jevgeni Ossinovski: kui valitsuses konsensust ei ole, peab otsuse tegema enamus, mitte
häälekas vähemus / vahend. Marvel Riik // ohtuleht.ee, 19. nov. 2018.
Ossinovski sotside langenud reitingust: enne valimisi ma tagasi ei astu / vahend. Rain Kooli
// err.ee, 19. nov. 2018; rus.err.ee, 19. nov.
Ossinovski võti valitsuskriisi lahendamiseks: rändeleppe osas tehku otsus hoopis Riigikogu,
mitte valitsus / vahend. Karoliina Vasli // delfi.ee, 19. nov. 2018; err.ee, 19. nov.;
postimees.ee, 19. nov.; ohtuleht.ee, 19. nov.; pealinn.ee, 19. nov.; rus.postimees.ee, 19.
nov.; rus.delfi.ee, 19. nov.; rus.err.ee, 19. nov.; vecherka.ee, 19. nov. (lühend.).; news.err.ee,
19. nov. Erinevad pealkirjad.
Jevgeni Ossinovski: lõpuks on ka Reformierakond oma poliittehnoloogilistest kõhklustest üle
saanud ja otsustanud toetada rändeleppe avaldust / vahend. Marianne Ubaleht, Jaanus
Lensment // delfi.ee, 20. nov. 2018. Lisatud video.
Ossinovski: „Tegu on suure kaotusega kogu Eesti poliitikale“ : [intervjuu] // Õhtuleht, 21. nov.
2018, lk. 2.
Ossinovski sõnul elab valitsus endiselt päev korraga / vahend. Aleksander Krjukov // err.ee,
22. nov. 2018; news.err.ee, 22. nov.
Mart Helme väide, et uus koalitsioon on kokku lepitud, ei vasta sotside sõnul tõele / vahend.
Maarit Stepanov // ohtuleht.ee, 24. nov. 2018; delfi.ee, 24. nov.; rus.delfi.ee, 25. nov.
Erinevad pealkirjad.

KALLE PALLING
Kalle Palling: jäätmeseaduse mittemenetlemine võib tuua kümnete miljonite eurode suuruse
trahvi! // arileht.delfi.ee, 23. nov. 2018.
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KEIT PENTUS-ROSIMANNUS
Кейт Пентус-Розиманнус: следует ввести единую систему образования на
государственном языке : [vahendatud tekst] // rus.postimees.ee, 22. nov. 2018; rus.delfi.ee,
22. nov.; Инфопресс, 23. nov., lk. 5. Erinevad pealkirjad.
HANNO PEVKUR
Pevkur: Reformierakond tahab rändeavaldusse viidet valitsuse rollile : [vahendatud tekst] //
postimees.ee, 20. nov. 2018.
BARBI PILVRE
Barbi Pilvre: miks magasid Henn Põlluaas ja EKRE ÜRO rändedokumendi kevadel maha? //
epl.delfi.ee, 19. nov. 2018.

MARKO POMERANTS
Pomerants, Marko jt. Mida arvatakse sotsiaalmaksu laest? // aripaev.ee, 20. nov. 2018.
Marko Pomerants: koalitsioonis on kogu aeg kole olla / interv. Ainar Ruussaar //
postimees.ee, 25. nov. 2018.
HENN PÕLLUAAS
Põlluaas, Henn; Valge, Jaak. Soomest Eestisse naasjaid on rohkem kui siit Soome minejaid
// Maaleht, 22. nov. 2018, lk. 15.
EKRE tahab ÜRO rändepakti panna rahvahääletusele / vahend. Urmet Kook // err.ee, 22.
nov. 2018; ohtuleht.ee, 22. nov. Erinevad pealkirjad.
Mis seos on optantidel, Abhaasia eestlastel, Reformierakonnal ja Andres Anveltil? //
ohtuleht.ee, 25. nov. 2018.
TAAVI RÕIVAS
Miljonivead vajavad parandamist // Postimees, 21. nov. 2018, lk. 17.
Rõivas: riigieelarvel pole ühtegi suurt eesmärki, mis elu paremaks teeks / vahend. Toomas
Pott // err.ee, 21. nov. 2018; news.err.ee, 22. nov.

KERSTI SARAPUU
Keskerakonna fraktsioon toetab ränderaamistiku avaldust Riigikogus / vahend. Sandra Lepik
// pealinn.ee, 19. nov. 2018; kesknadal.ee, 19. nov.; stolitsa.ee, 19. nov.; rus.postimees.ee,
19. nov.
Keskerakond seisab pensionitõusu ja lesepensioni eest // Järva Teataja, 20. nov. 2018, lk. 2.
Kersti Sarapuu riigieelarve lugemise eel: valitsuskoalitsioon püsib koos ja üksmeelne /
vahend. Moonika Tuul // pealinn.ee, 21. nov. 2018; goodnews.ee, 21. nov.; kesknadal.ee, 21.
nov. Erinevad pealkirjad.
Sarapuu: valitsuse umbusaldamise katse ainuke eesmärk oleks segaduse külvamine /
vahend. Dmitri Povilaitis // pealinn.ee, 21. nov. 2018; kesknadal.ee, 21. nov.
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ERKI SAVISAAR
Erki Savisaar: e-riik peab olema nagu assistent, kes pakub ise lahendusi / vahend. Moonika
Tuul // pealinn.ee, 20. nov. 2018; kesknadal.ee, 20. nov. Erinevad pealkirjad.
Riigikogu kiitis heaks gaasiaktsiisi langetamise, tavainimene sellest aga ei võida / vahend.
Siiri Liiva // arileht.delfi.ee, 21. nov. 2018; pealinn.ee, 21. nov. Erinevad pealkirjad.
HELIR-VALDOR SEEDER
Seeder: teeme kõik, et rändepaktiga ühinemine parlamendis toetust ei leiaks / interv. Anna
Põld // postimees.ee, 19. nov. 2018.
Seeder ei löö praegusele valitsusele veel hingekella / interv. Toomas Sildam // err.ee, 19.
nov. 2018.
Helir-Valdor Seeder: Riigikogusse minnakse selleks, et meie vastuseisule vaatamata
ränderaamistik heaks kiita / vahend. Heliis Nemsitsveridze, Tiit Blaat // delfi.ee, 19. nov.
2018. Lisatud video.
Isamaa hääletaks Riigikogus rändepakti vastu / vahend. Aleksander Krjukov // err.ee, 19.
nov. 2018; delfi.ee, 19. nov.; ohtuleht.ee, 19. nov. (lisatud video); rus.err.ee, 19. nov.;
rus.delfi.ee, 19. nov.; news.err.ee, 19. nov. Erinevad pealkirjad.
Seeder: rändepakt peaks olema vastupidine, rännet ei tohiks soodustada / interv. Otti
Eylandt // Eesti Päevaleht, 20. nov. 2018, lk. 2-3; delfi.ee, 20. nov.; vahend. tekst:
rus.delfi.ee, 20. nov.
Seeder: sotsid manipuleerivad parlamendi ja valitsusega / vahend. Andres Kuusk // err.ee,
20. nov. 2018; delfi.ee, 20. nov.; postimees.ee, 20. nov. Erinevad pealkirjad.
Seeder, Helir-Valdor jt. Ärileht küsib: mida teeksite teise pensionisamba rahaga, kui
saaksite selle kohe välja võtta? / vahend. Toomas Randlo // arileht.delfi.ee, 20. nov. 2018
(lisatud video); Eesti Päevaleht, 20. nov., lk. 18. Erinevad pealkirjad.
Seeder, Helir-Valdor jt. 8 vastust : mis saaks Eesti põllumajandusest ilma Euroopa Liidu
rahadeta? / vahend. Madis Must // maaleht.ee, 21. nov. 2018.
Seeder: ränderaamistiku osas võiks korraldada rahvaküsitluse / vahend. Aleksander Krjukov
// err.ee, 22. nov. 2018.
Helir-Valdor Seeder: valitsuserakondade erimeelsused ränderaamistiku küsimuses püsivad /
vahend. Fred Püss // delfi.ee, 25. nov. 2018.
SVEN SESTER
Sven Sester: Eesti Teed tuleb müüa / interv. Eva Kiisler // ehitusuudised.ee, 21. nov. 2018;
dv.ee, 23. nov.
PRIIT SIBUL
Прийт Сибул: предложения Фонда Госреформы помогут сократить бюрократию //
mke.ee, 22. nov. 2018.
Priit Sibul: Eesti ei lange mingisse "Ida-Euroopa kasti", see on rändelepet toetavate
poliitikute hirmutamine // epl.delfi.ee, 23. nov. 2018.
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MIHHAIL STALNUHHIN
Михаил Стальнухин: бюджет на 2019 год будет принят несмотря на разногласия в
правительстве : [vahendatud tekst] // stolitsa.ee, 21. nov. 2018; rus.delfi.ee, 21. nov.;
mke.ee, 22. nov. Erinevad pealkirjad.
AIVAR SÕERD
Sõerd, Aivar jt. Mida arvatakse sotsiaalmaksu laest? // aripaev.ee, 20. nov. 2018.
Sotsiaalmaksu lae kehtestamine on ebatõenäoline // Äripäev, 21. nov. 2018, lk. 12.
Sõerd: kas Riigikogu roll eelarvemenetluses on taandumas vaid katuserahade jagamisele? //
arileht.delfi.ee, 21. nov. 2018.
MARIKA TUUS-LAUL
Tuus-Laul: tervishoiuvõrk tuleb lühemateks ravijärjekordadeks ümber korraldada :
[vahendatud tekst] // kesknadal.ee, 22. nov. 2018; pealinn.ee, 23. nov. Erinevad pealkirjad.
RAINER VAKRA
Linnametsi laastavatele lageraietele saabub lõpp // Pealinn, 19. nov. 2018, lk. 6.
Rainer Vakra loodab jäätmeseaduse osas lahendust selle Riigikogu jooksul / vahend. Fred
Püss // delfi.ee, 24. nov. 2018.
VIKTOR VASSILJEV
Teledoktor vastab : tervisevõtit keerates // Terviseleht, 20. nov. 2018, lk. 5.
[Arsti nõuandeid] // Teleleht, 22. nov. 2018, lk. 44.
TOOMAS VÄINASTE
Väinaste, Toomas. Toomas Väinaste: „Kui mees ja naine abielluvad, peaks mõlemal
korralik töökoht olema“ / interv. Jaan Lukas // Kesknädal, 21. nov. 2018, lk. 5.

* - varem ilmunud
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