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Эльдар Эфендиев: Эстонии пора менять колею : [intervjuu] // Виру проспект, 26. jaan. 2011, lk. 7.
A есть ли альтернативы? : [intervjuu] // Нарва, 10. veebr. 2011, lk. 4. Vajalikest muudatustest Eesti
poliitikas pärast Riigikogu valimisi.
Эльдар Эфендиев: залог успеха – активная роль государства и принцип солидарности в
обществе : [intervjuu] // Виру проспект, 16. veebr. 2011, lk. 2.
Эльдар Эфендиев: мы за справедливое налогообложение! // Виру проспект, 3. märts 2011, lk. 11.
2010
Э. Эфендиев: „Надо проявить инициативу” : [intervjuu] // Нарва, 18. veebr. 2010, lk. 4. Narva
olukorrast, transpordiprobleemidest Eesti-Vene piiril.
http://www.narvaleht.eu/gazeta-narva/novosti-dnja/nado-projavit-iniciativu.html
[Narva-Jõesuu võlast Narvale : kommentaar] // Põhjarannik, 6. apr. 2010, lk. 4 ; Северное побережье,
6. apr., lk. 4.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:56091
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:56092
Решение было неверным : [kommentaar] // МК-Эстония, 12. mai 2010, lk. 10. Rahvastikuministri
ametikoha kaotamisest aasta tagasi.
Efendijev, Eldar jt. Аты-баты, аты-баты, отдыхали депутаты / vahendanud Liana Turpakova // МКЭстония, 11. aug. 2010, lk. 6-7. Suvepuhkusest.
Давать ли гражданство по рождению – это вопрос, какой быть Эстонии в будущем // Виру
проспект, 1. sept. 2010, lk. 5.
О Программе развития Ида-Вирумаа 2010-2014 гг. // Нарва, 16. sept. 2010, lk. 7.
http://www.narvaleht.eu/gazeta-narva/gorajchaja-novost/ida-virumaa-razvitije.html
Nädala juubilar : Vladimir Velman 65 // Kesknädal, 22. sept. 2010, lk. 12. Ajakirjanikust ja poliitikust,
Riigikogu liikmest.
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=15366
2009
Mille peale kulutasite 171 748 krooni? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 4. veebr. 2009, lk. 2 ;
Северное побережье, 4. veebr., lk. 2. Parlamendiliikme kuluhüvitisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:36561
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:36562
Пришло время выбрать новую историческую судьбу Нарвы // Виру проспект, 16. okt. 2009, lk. 4.
Efendijev, Eldar ; Taliga, Harri. Два мнения // Виру проспект, 27. nov. 2009, lk. 4. Eesti-Vene suhete
mõjust majandusele.
Закон об основной школе и гимназии в этом году принят не будет // Виру проспект, 11. dets.
2009, lk. 4.
http://www.prospekt.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=242:2009-12-11-11-2836&catid=38:2009-09-16-14-21-36&Itemid=12
2008

[Uuest töölepinguseaduse eelnõust : kommentaar] // Narva, 17. jaan. 2008, lk. 4.
Anonimnost – eto svoboda slova ili širma dlja podlosti? : [küsitlus] // Delovõje Vedomosti, 26. märts
2008, lk. 15.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10573954
[Riigikeeleoskuse taseme määramise korra muudatustest : kommentaar] ; Eto nespokoinoje
obrazovanije : [intervjuu / vahendanud Sofja Boborenko] // Narva, 17. apr. 2008, lk. 3; 4. Muutustest
hariduskorralduses.
Lgotõ tšernobõltsam i prinarovtsam // Narva, 1. mai 2008, lk. 3. Tšernobõli avarii likvideerijatele ja
Narva ümbruse külade endistele elanikele makstavatest hüvitistest.
Naprjaženije vozrastajet // Narva, 29. mai 2008, lk. 3. Eesti majanduse olukorrast.
Pomožet li obštšegossudarstvennoje ogranitšenije prodaži alkogolja umenšit ego potreblenije? :
[küsitlus] // Delovõje Vedomosti, 26. juuni 2008, lk. 8.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10586291
Mida oskate öelda Narva korruptsiooni kohta? : [küsitlus] // Põhjarannik, 30. aug. 2008, lk. 4 ;
Severnoje Poberežje, 30. aug., lk. 4.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:16329
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:16328
Smožet li, na vaš vzgljad, novõi zakon ustranit vse imejuštšiesja v našem obštšestve uštšemlenija prav?
: [küsitlus] // Viru Prospekt, 22. nov. 2008, lk. 4. Võrdse kohtlemise seaduse eelnõust.
2007
Poliitika sisu [on] jäänud mõistmatuks : [kommentaar] // Äripäev, 4. mai 2007, lk. 14. Eesti
integratsioonipoliitikast.
http://www.aripaev.ee/3575/uud_uudidx_357506.html
[Pronkssõduri monumendi teisaldamisega seotud sündmustest : kommentaar] // Narvskaja Gazeta, 10.
mai 2007, lk. 3.
Efendijev, Eldar ; Tšetvergov, Valeri. Dva mnenija // Viru Prospekt, 9. juuni 2007, lk. 4. Venelaste
kodumaale naasmisest Venemaa ümberasumisprogrammi toel.
Efendijev, Eldar jt. Riigikogu pärlid : keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu II lugemise
jätkamine : 13. veebruar 2007 / kogus Ain Ulmre // Maksumaksja, sept. 2007, nr. 9, lk. 31.
Kuluarõ Riigikogu : [küsitlus] // Narva, 15. nov. 2007, lk. 3. Kas Narvas riigipiiri ületavate autode
pikad järjekorrad on linna või riigi probleem.
Kto-to dolžen zapustit protsess // Narva, 22. nov. 2007, lk. 3. Narva korteriühistute probleemidest, riigi
rahalisest abist Narvale.
Efendijev, Eldar jt. Andrus Ansip: kelle sõna Eestis maksab? // Postimees, 5. dets. 2007, lk. 18.
Pronkssõduri monumendi teisaldamisega seotud sündmuste mõjust Eestile – küsimused peaminister
Andrus Ansipile. Väljavõte Riigikogu 3. dets. stenogrammist.
http://www.postimees.ee/051207/esileht/arvamus/299626_1.php

