Villu Reiljan
(XI Riigikogu liige 27.03.07-26.05.10)
2010
Villu Reiljaniga talvisel Peipsil : [intervjuu / vahendanud Raimo Kummer] // Kalastaja, kevad 2010, nr.
55, lk. 50-63. Kalapüügiharrastusest.
[Rahvaliidu ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ühinemise ebaõnnestumisest : kommentaar] //
Postimees, 24. mai 2010, lk. 5.
http://www.postimees.ee/?id=266648
Reiljan: vanad juhid tagasi // Lääne Elu, 25. mai 2010, lk. 4. Rahvaliidu tulevikust. Allikas: Postimees
Online.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:65376
2009
[Sportlasest ja poliitikust Erika Salumäest] // Veiksaar, Ene. Erika Salumäe. Jääda ellu. Tallinn, 2009,
lk. 163.
Villu Reiljan: meid praetakse just nagu poliitbroilereid : [intervjuu / vahendanud Silja Lättemäe] //
Maaleht, 26. märts 2009, lk. 5. Õiguskantsler Indrek Tederi ettepanekust võtta maadevahetuse
kriminaalasjaga seotud Villu Reiljanilt ja Ester Tuiksoolt saadikupuutumatus.
http://paber.maaleht.ee/?page=Uudised&grupp=artikkel&artikkel=14585
Reiljan, Villu jt. Rahvaasemike otseütlemisi ja teravmeelsusi Toompeal / vahendanud Väino Linde //
Pärnu Postimees, 1. apr. 2009, lk. 10 ; Paremad Uudised, apr., nr. 3, lk. 7. Väljavõtteid Riigikogu
stenogrammidest.
http://www.parnupostimees.ee/?id=101333
Kas tõesti mina ütlesin seda? // Eesti Ekspress, 21. mai 2009, lk. A15. Ütlusi seoses altkäemaksu
andmises süüdistamisega. Allikad: BNS, Postimees.
http://www.ekspress.ee/2009/05/21/eesti-uudised/41789
Kuulujutt või tõsi? : [kommentaar] // Maaleht, 18. juuni 2009, lk. 9. Maaliidu esimehest Karel Rüütlist.
http://paber.maaleht.ee/?page=Elu&grupp=artikkel&artikkel=15146
Mida arvate ühinemisest Keskerakonnaga? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 22. okt. 2009, lk. 2 ;
Северное побережье, 22. okt., lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:51242
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:50990
Rahvaliidu missioon ei ole veel lõppenud // Vooremaa, 27. okt. 2009, lk. 2.
http://vooremaa.ddn.ee/contents.php?cid=1003322
Riigikogu liikmed Nord Streamist : [kommentaar] // Postimees, 28. okt. 2009, lk. 13. Läänemerre
kavandatava gaasijuhtmega seotud keskkonnariskidest.
http://www.postimees.ee/?id=180617
Reiljan: süüdi mõistetakse ka vaid kuulujutu põhjal : [intervjuu / vahendanud Holger Roonemaa] //
Eesti Päevaleht, 12. nov. 2009, lk. 7. Looduskaitsealuste maade vahetamisega seotud kohtuasjast.
http://www.epl.ee/artikkel/482445
[Rahvaliidu juhiks pürgivast Ingvar Tšižikovist : kommentaar] // Postimees, 8. dets. 2009, lk. 6 ;
Postimees : на русском языке, 9. dets., lk. 4.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:52368
Vene k.: http://rus.postimees.ee/?id=198460

Mida toob uus aasta? : [küsitlus] // Eesti Päevaleht, 30. dets. 2009, lk. 7.
http://www.epl.ee/artikkel/485646
2008
Villu Reiljan: “Oma vigade eest oleksin nõus ka vastu hambaid saama!” : [intervjuu / vahendanud Mart
Soidro] // Soidro, Mart. Ajastu märgid. Tallinn, 2008, lk. 244-251. Eesti poliitikast ja Rahvaliidu
tekkest, tööst keskkonnaministrina, presidendivalimistest.
Reiljan, Villu jt. Raja külas renoveeriti raamatukogu / vahendanud Fjodor Maspanov // Peipsi Rannik =
Tšudskoje Poberežje, 2008, nr. 2, lk. 1. Peipsi piirkonna kultuuriobjektide rahastamisest.
Reformierakond taas riigimetsa kallal // Valgamaalane, 21. veebr. 2008, lk. 2. Riigimetsa Majandamise
Keskusest.
http://www.valgamaalane.ee/210208/esileht/arvamus/25012875.php
Tšto delat s nedejespossobnõm pravitelstvom? : [küsitlus] // Delovõje Vedomosti, 27. veebr. 2008, lk.
11. Erimeelsustest valitsuses.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10569711
Meeleparanduseks ei ole kunagi hilja // Teataja : Eestimaa Rahvaliidu ajaleht, märts 2008, nr. 3, lk. 2.
Õlifondi loomisest merereostuse tõrjeks.
http://www.erl.ee/index.php?doc_id=308
Saadikud annavad aru, kas ja kuidas nende palga kallale minna : [küsitlus] // Postimees, 11. märts
2008, lk. 4 ; Postimees : na russkom jazõke, 12. märts, lk. 2.
http://www.postimees.ee/110308/esileht/olulised_teemad/riigikogu_2007/316846.php
Vene k.: http://rus.postimees.ee/120308/glavnaja/estonija/31357_1.php
Reiljan, Villu jt. Rahvaliidu juhtivjõud kohtusid saarlastega : vestlusringis valutati südant maakonna ja
riigi arengu pärast / vahendanud Vilma Rauniste // Meie Maa, 22. apr. 2008, lk. 5. Eesti probleemidest:
majanduslangus, koolide sulgemine jm.
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=23578
[Eripüügilubadesse lisatud nõudest kanda kalade müügist saadud tulu riigieelarvesse : vastus
küsimusele] // Äripäev, 6. juuni 2008, lk. 13.
http://www.aripaev.ee/3974/uud_uudidx_397410.html
Rahvas vajab riigimetsa // Maaleht, 26. juuni 2008, lk. 11. Vastukaja Tõnu Traksi art-le “Mure metsa
pärast või poliitiline palagan?”, 12. juuni. Riigimetsa Majandamise Keskuse töö ümberkorraldamisest.
http://www.maaleht.ee/2008/06/26/arvamus/757-rahvas-vajab-riigimetsa
Reiljan: ma ei tea mitte midagi : [kommentaar] // Äripäev, 25. juuli 2008, lk. 11. Advokaat Tarmo Silla
tegevusest kalaäris, kalapüügilubadest ja eurotoetustest.
http://paber.ekspress.ee/viewdoc/396B4F1FCCFC8F3FC22574790047A5F4
[Advokaat Tarmo Silla osalusest ettevõttes Ecorock, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusest
ettevõttele : kommentaar] // Postimees, 31. juuli 2008, lk. 6.
http://www.postimees.ee/?id=23683
Reiljan, Villu jt. Kauaks jätkub Arengufondil investeerimiseks raha? // Finantsjuhtimine : infoleht,
sept. 2008, nr. 31, lk. 8 ; Finansovõi menedžment : infovõpusk, okt., nr. 28, lk. 8. Riigikogu liikmete
küsimusi Eesti Arengufondi juhatuse esimehele Ott Pärnale.
Reiljan: loomulikult suhtun asja rahulikult : [intervjuu] // Äripäev, 8. sept. 2008, lk. 6. Tallinnas Rävala
puiesteel asuva maja müügiga seotud kriminaalasjast.
http://www.aripaev.ee/4068/uud_uudidx_406801.html
[Lastest ja lapselastest : küsitlus / vahendanud Marion Reigo, Grete-Kristin Kastan] // Just!, 10. nov.
2008, nr. 203, lk. 31.

http://www.kalev.ee/est/?news=966557&category=20
2007
Villu Reiljan: las inimesed askeldavad! : [intervjuu / vahendanud Jaanika Kressa] // Vooremaa, 28. apr.
2007, lk. 5. Tööst Rahvaliidu juhina, erakonna tulevikust.
Villu Reiljan: “Rahvusringhääling peab olema objektiivne ja tasakaalustatud” : [intervjuu / vahendanud
Jaan Lukas] // Vooremaa, 17. mai 2007, lk. 2. Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks saamisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:2259
Väikemetsaomanikele õiglane mõõdupuu // Teataja : Eestimaa Rahvaliidu ajaleht, juuni 2007, nr. 6, lk.
2. Rahvaliidu algatatud seadusemuudatusest, mille rakendamisel kehtestuks maksuvaba tulu
väikemetsaomanikele.
http://www.erl.ee/index.php?doc_id=199
Kui suur õllesõber olete? : [küsitlus] // Maaleht : Õlleleht, 21. juuni 2007, lk. 4.
[Kuritegevusega seotud noorte osalemisest Rahvaliidu valimiskampaanias Jõgevamaal : kommentaar]
// Eesti Ekspress, 12. juuli 2007, lk. A5.
http://paber.ekspress.ee/viewdoc/763C3595FD7BA610C2257313004DCA48
Õlireostuse korral peab maksma saastaja // Maaleht, 26. juuli 2007, lk. 6 ; Vali Uudised, 1. aug., lk. 2 ;
Teataja : Eestimaa Rahvaliidu ajaleht, aug., nr. 7, lk. 3. Eesti reostustõrjest, Õlifondi loomise
vajalikkusest.
http://www.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=9317
Kas Ignalina [tuumaelektrijaam] suudab põlevkivienergiat asendada? : [küsitlus] // Eesti Päevaleht, 14.
aug. 2007, lk. 4.
http://www.epl.ee/artikkel/396084
Reiljan, Villu jt. Vabadussammas mattub kriitikarahe alla / vahendanud Lauri Birkan // SL Õhtuleht,
28. aug. 2007, lk. 4. Monumendikonkursi võidutööst “Libertas”.
http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=243646&d=20070828&a=1
Kak rešit problemu k sroku? : [küsitlus] // Delovõje Vedomosti, 5. sept. 2007, lk. 11. ELi veeprojektide
teostamise tähtaja ületamisest ja võimalikest trahvidest.
http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10546273
Oravad taas riigimetsa kallal // Äripäev, 24. sept. 2007, lk. 35 ; Vooremaa, 25. sept., lk. 2 ; Teataja :
Eestimaa Rahvaliidu Ajaleht, okt., nr. 9, lk. 3. Reformierakonna kavast kahekordistada raiemahtu.
http://www.aripaev.ee/3718/arv_kolumn_371802.html
Jonn contra arukus // Maaleht, 27. sept. 2007, lk. 8. Rahvaliidu esitatud maamaksuseaduse muudatuse
Riigikogu menetlusest välja hääletamisest.
http://www.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=10032
[Kaitsepolitsei ja prokuratuuri tegevusest Rahvaliiduga seotud looduskaitsealuste maade
vahetustehingute uurimisel : intervjuu / vahendanud Risto Berendson, Tuuli Koch] // Postimees, 27.
sept. 2007, lk. 4 ; Postimees : na russkom jazõke, 27. sept., lk. 3.
http://www.postimees.ee/270907/esileht/siseuudised/285562.php
Vene k.: http://rus.postimees.ee/111007/glavnaja/estonija/22969.php
Reiljan: olukord tekitab õõva : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 27. sept. 2007, lk. 6. Kaitsepolitsei ja
prokuratuuri tegevusest Rahvaliiduga seotud looduskaitsealuste maade vahetustehingute uurimisel.
http://www.epl.ee/?uudised=401636
Villu Reiljan: maavahetusloole on lähenetud vaid poliitiliselt : [intervjuu / vahendanud Anneli Ammas]
// Eesti Päevaleht, 29. sept. 2007, lk. 6. Looduskaitsealuste maade vahetustehingute uurimisest.
http://www.epl.ee/artikkel/401912

Villu Reiljan: ettevõtte esindajatega kohtusid spetsialistid : [intervjuu] // Ärielu, 16. okt. 2007, nr. 3, lk.
35. Steriliseerimistehase rajamisest Saue valda, tehase ohtlikkusega seoses tekkinud vaidlustest.
http://www.kalev.ee/est/?news=903882
Idjot voina : [intervjuu / vahendanud Pavel Ivanov] // MK-Estonija, 17. okt. 2007, lk. 12.
Looduskaitsealuste maade vahetustehingute uurimisest, Merko Ehituse seotusest maadevahetuse ja
altkäemaksuandmisega.
Mida arvavad loost Villu Reiljan ja tema kaitsjad? : [küsitlus] // Postimees, 17. okt. 2007, lk. 5 ;
Postimees : na russkom jazõke, 17. okt., lk. 3. Looduskaitsealuste maade vahetustehingute uurimisest.
http://www.postimees.ee/171007/esileht/siseuudised/289846.php
Vene k.: http://rus.postimees.ee/171007/glavnaja/estonija/23985.php
Villu Reiljan: “Kahtlustus on väga huvitavalt kokku traageldatud” : [intervjuu / vahendanud Jaan
Lukas] // Vooremaa, 20. okt. 2007, lk. 3. Looduskaitsealuste maade vahetustehingute uurimisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:5432
Millistele sõitudele olete tänavu kulutanud kümneid tuhandeid maksumaksja kroone? : [küsitlus] //
Äripäev, 7. nov. 2007, lk. 5.
http://www.aripaev.ee/3762/uud_uudidx_376210.html

