Andres Anvelt
(XII Riigikogu liige 27.03.11-26.03.14)
2014
Alaealiselt seksi ostmine muutus lõpuks kuriteoks // Põhjarannik, 10. jaan. 2014, lk. 2 ; Северное
побережье, 10. jaan., lk. 2 ; Koit, 11. jaan., lk. 6 ; Pärnu Postimees, 11. jaan., lk. 15 ; Vooremaa, 11. jaan.,
lk. 2 ; Järva Teataja, 14. jaan., lk. 2 ; Võrumaa Teataja, 14. jaan., lk. 2 ; Raplamaa Sõnumid, 15. jaan., lk. 8
; Sakala, 16. jaan., lk. 2.
http://pr.pohjarannik.ee/?p=9456
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:134026
Aeg asuda perevägivalda ohjeldama // Õhtuleht, 4. veebr. 2014, lk. 8.
http://www.ohtuleht.ee/563244
Anvelt, Andres jt. Riigikogu eetikakoodeks – jah või ei? / vahendanud Oliver Kund // Postimees, 8. veebr.
2014, lk. 4.
http://pluss.postimees.ee/2689882
Miks tahate karmistada karistusi dopingu eest? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 14. veebr. 2014, lk. 2 ;
Северное побережье, 14. veebr., lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:189973
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:189327
Anvelt, Andres jt. Нужны перемены: кто способен создать наилучшее правительство // Столица, 3.
märts 2014, lk. 3. Valitsuse vahetumisest.
Üksikasju ei saa unustada : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 5. märts 2014, lk. 5. Siim Kallase Eesti Panga
presidendina antud kunagisest allkirjast garantiikirjal.
http://epl.delfi.ee/news/eesti/siim-kallase-miljardigarantii-jaljed-viivad-loode-inglismaavaikelinna.d?id=68156001
Sahtlisse peidetud vägivald // Eesti Päevaleht, 6. märts 2014, lk. 12. Üleeuroopalisest
koduvägivallateemalisest uuringust, Euroopa Nõukogu 2011. a konventsioonist.
Anvelt [välisminister Urmas] Paeti pealtkuulamisest: Eesti on raisanud miljoneid valitsusside süsteemi
ülesehituseks / vahendanud Siim Randla // Õhtuleht, 10. märts 2014, lk. 4. Kommentaar.
http://www.ohtuleht.ee/567383
Mida arvavad meie valitsejad? : [küsitlus] // Eesti Ekspress, 13. märts 2014, lk. 8. 9-aastase Narva tüdruku
kaks aastat tagasi toimunud tapmise uurimisest.
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/miks-varvara-tapjat-pole-siiani-tabatud-mida-arvavad-meievalitsejad.d?id=68227603
Anvelt: Venemaa kodakondsust pakkuv eelnõu on nagu uue relvaliigi katsetus / vahendanud Siim Randla //
Õhtuleht, 24. märts 2014, lk. 6. Kommentaare.
http://www.ohtuleht.ee/569232
Почему государство не вернуло деньги владельцам сертификатов VEB-фонда? : [küsitlus] // Деловые
ведомости, 26. märts 2014, lk. 31.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:189425
2013
Директор : история приватизации одного рынка / пер. с эст.: Виталий Белобровцев. Muraste :
Randvelt Kirjastus, 2013. 320 lk.

Красная ртуть : [helisalvestis] / пер. на русский язык: Andres Anvelt, Roosa Anvelt ; esitaja: Dmitri
Kosjakov. Таллинн : Эстонская библиотека для слепых, 2013. CD (12 tundi 04 min.). Digitaalne
heliraamat (Daisy raamat). - Helisalvestis raamatust: Анвельт, Андрес. Красная ртуть. Таллинн, 2009.
Punane elavhõbe = Красная ртуть : [videosalvestis] / režissöör: Andres Puustusmaa ; stsenarist: Andres
Anvelt. Tallinn : Taska Film : Tespi [levitaja], 2013. DVD (118 min.). Mängufilm. - Sisaldab stsenarist
Andres Anvelti ja Jaanus Rajasaare kommentaare.
Kuidas suhtute Tallinna tasuta ühistransporti? : [küsitlus] // Harju Elu, 11. jaan. 2013, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:112586
Anvelt tahab VEB fondi afääri jaoks [Riigikogu] erikomisjoni / vahendanud Erik Rand // Eesti Päevaleht,
22. jaan. 2013, lk. 8.
http://www.epl.ee/news/eesti/anvelt-tahab-veb-fondi-afaari-jaoks-erikomisjoni.d?id=65562066
[Pangatöötaja Aare Tomsoni aastatetagusest tapmisest : kommentaar] // Postimees, 29. jaan. 2013, lk. 6 ;
Postimees : на русском языке, 30. jaan., lk. 4.
http://pluss.postimees.ee/1118760
Vene k.: http://rus.postimees.ee/1120062
VEB Fondi uurimiskomisjonil seisab ees keeruline tõeotsing // Äripäev, 31. jaan. 2013, lk. 15. Riigikogu
ajutisest komisjonist.
http://live.ap3.ee/blog/2013/1/31/uurimiskomisjonil-seisab-eest-keeruline-toeotsing
Pilgud on suunatud Tallinnale : [intervjuu] // Sotsiaaldemokraat, veebr. 2013, lk. 4 ; Социал-демократ,
veebr., lk. 4. SDE Tallinna piirkonna tööst.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/02/Sotsiaaldemokraat-veebruar-2013.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/02/sots_veebruar_2013_RUS.pdf
Anvelt, Andres jt. ВЭБ: ВнутриЭстонское Безобразие / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 13.
veebr. 2013, lk. 14. Segadustest kunagise VEB Fondiga.
Riigikogu töö kui visiitabielu valijaga? // Õhtuleht, 20. veebr. 2013, lk. 8. Riigikogu komisjonide
töökorraldusest.
http://www.ohtuleht.ee/510790
Anvelt, Andres ; Päts, Matti. Su üle Jumal valvaku / vahendanud Jüri Ehasalu // Eesti Kirik, 20. veebr.
2013, lk. 4. Lapsepõlvest ja tööst, Eesti ajaloost.
http://www.eestikirik.ee/?p=17280
Anvelt, Andres jt. Kama kaks // Postimees, 26. veebr. 2013, lk. 13 ; Virumaa Teataja, 28. veebr., lk. 2.
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori valimisest.
http://arvamus.postimees.ee/1150808
Sundparteistamine on järsk pööre minevikku // Sotsiaaldemokraat, apr. 2013, lk. 2 ; Социал-демократ,
apr., lk. 2.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/04/SDE_leht_est_aprill.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/04/sots_aprill.pdf
Berlusconi unistus // Postimees, 10. apr. 2013, lk. 12. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmisest.
http://pluss.postimees.ee/1196970
Анвельт готов занять второе место : [intervjuu / vahendanud Andrei Titov] // МК-Эстония, 24. apr.
2013, lk. 14-15. Tallinna linnapeakandidaat probleemidest linnas.

http://www.mke.ee/persona/kandidat-na-post-mera-tallinna-ot-sotsdemov-ne-khochet-otkazyvatsya-otbesplatnogo-transporta-i-russkikh-gimnazij
Anvelt, Andres jt. Linnapeakandidaadid lükkasid valimiskarusselli käima / vahendanud Juhan Haravee //
Õhtuleht, 26. apr. 2013, lk. 2.
http://www.ohtuleht.ee/518630
Vastasrind teeks teisiti : [kommentaar] // Postimees, 26. apr. 2013, lk. 7. Mida oleks Tallinnas vaja muuta.
http://pluss.postimees.ee/1215632
У нас нет политической ответственности : [kommentaar] // Деловые ведомости, 8. mai 2013, lk. 6.
Riigi äriühingute liikmete (poliitikute) vastutusest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:120371
Kas riik peaks kindlustama oma esindajate vead riigi äriühingus? : [küsitlus] // Äripäev, 14. mai 2013, lk.
18.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:120686
Anvelt, Andres jt. Гей, парламент! / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 22. mai 2013, lk. 13.
Samasooliste abielude seadustamisest.
Lahendus: võitlus perevägivallaga : [kommentaar] // Maaleht, 23. mai 2013, lk. 3. Eesti 7 suurimat muret.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:121376
Kuidas karistada inimesi rünnanud koerte omanikke? : [küsitlus] // Harju Elu, 24. mai 2013, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:121530
Mida on praegune Tallinna linnavõim hästi teinud? : [küsitlus] // Eesti Päevaleht, 31. mai 2013, lk. 2.
http://www.epl.ee/news/eesti/tasuta-soitu-parteid-kaotada-ei-julge.d?id=66214060
Andres Anvelt soovib Tallinna linnajuhtimise ausaks muuta : [kommentaar] // Sotsiaaldemokraat, suvi
2013, lk. 7 ; Социал-демократ, suvi, lk. 4. Mõtteid Tallinna linnapeaks kandideerimisel.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/05/2013_suvi_sotsiaaldemokraat.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/05/SDE_suvi.pdf
Anvelt, Andres jt. Korteriühistute vaidluste lahendamine : infotund Riigikogus 15.05.2013 // Maksumaksja,
juuni/juuli 2013, nr. 6/7, lk. 34-36.
Ühe inimliigi edulugu // Kultuuri KesKus, juuni 2013, lk. 10. Anonüümkirjadest ja netikommentaaridest.
http://kes-kus.ee/uhe-inimliigi-edulugu/
Anvelt, Andres ; Rüütli, Karel. Sotsid on Ülemiste järve rahvale avamise vastu // Postimees, 14. juuni
2013, lk. 4.
Mis võib olla off-shore firmade ründamise põhjus? : [küsitlus] // Äripäev, 20. juuni 2013, lk. 14 ; Деловые
ведомости, 19. juuni, lk. 19.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:123911
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:123806
Kuidas Riigikogu liige veedab suvepuhkust − loe ja imesta : [küsitlus / vahendanud Maarius Suviste] //
Õhtuleht, 21. juuni 2013, lk. 4.
http://ohtuleht.ee/531042
Anvelt: politsei peab tegutsema resoluutselt / vahendanud Siim Randla // Õhtuleht, 1. juuli 2013, lk. 4-5.
Vägivaldsest jaaniõhtust Lemme rannas.
http://www.ohtuleht.ee/532033

Kas riigi vaesus kahjustab meie turvalisust? : [küsitlus] // Naised, 4. juuli 2013, nr. 27, lk. 11.
Narkosurmad poliitiliste prioriteetide pantvangis // Lõunaleht, 4. juuli 2013, lk. 4 ; Северное побережье,
4. juuli, lk. 4 ; Vooremaa, 4. juuli, lk. 2 ; Koit, 6. juuli, lk. 6 ; Lääne Elu, 6. juuli, lk. 2 ; Põhjarannik, 6.
juuli, lk. 4 ; Raplamaa Sõnumid, 10. juuli, lk. 8 ; Sakala, 10. juuli, lk. 2 ; Pärnu Postimees, 12. juuli, lk. 11 ;
Võrumaa Teataja, 13. juuli, lk. 2 ; Hiiu Leht, 16. juuli, lk. 2 ; Järva Teataja, 6. aug., lk. 2 ; Virumaa Teataja,
13. aug., lk. 2.
http://www.vooremaa.ee/contents.php?cid=1025407
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:129141
Kas teenistusrelva kasutamine massikakluste ohjeldamiseks on politsei poolt õigustatud? : [küsitlus] //
Harju Elu, 5. juuli 2013, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:124484
Kas Tallinn põleb või õitseb? // Õhtuleht, 11. juuli 2013, lk. 8.
http://www.ohtuleht.ee/533215
Kuidas saada jagu lasteaiajärjekordadest? : [vastus küsimusele] ; Andrese grilliliha // Sotsiaaldemokraat,
sept. 2013, lk. 1; 8 ; Социал-демократ, sept., lk. 1 (vastus).
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/08/2013_sotsiaaldemokraat_sept.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/08/SDE_september_web.pdf
Anvelt, Andres jt. Linnapäiselt: kolm kandidaati kilukarbilt : [intervjuu / vahendanud Juku-Kalle Raid] //
Kultuuri KesKus, sept. 2013, lk. 31-33.
Mida plaanivad linnapeakandidaadid ehitada? : [küsitlus] // Äripäev : Ehitus, sept. 2013, nr. 8, lk. 14-15 ;
Деловые ведомости : спецвыпуск : Cтроительство & недвижимость, 25. sept., lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:12785
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:129263
Anvelt, Andres jt. Я знаю, что вы делали этим летом / vahendanud Oksana Avdejeva // МК-Эстония, 4.
sept. 2013, lk. 5. Suvistest tegemistest.
Anvelt, Andres jt. Valmis ainuvõimu kukutamiseks : [vestlusring / vahendanud Tuuli Koch] // Postimees,
6. sept. 2013, lk. 4-5. Vestlevad Tallinna linnapeakandidaadid.
http://www.postimees.ee/1772228
Андрес Анвельт: не по национальности, а по мировоззрению : [intervjuu / vahendanud Marianna
Tarassenko] // День за днём, 13. sept. 2013, lk. 16-17. Vestlus Tallinna linnapeakandidaadiga.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:132557
Pealinna ühistransport − kas igavesti tasuta? : [küsitlus] // Õhtuleht, 18. sept. 2013, lk. 8.
http://www.ohtuleht.ee/546733
Sotside karavan läheb edasi // Õhtuleht, 19. sept. 2013, lk. 8. Sotsiaaldemokraatide valimiskampaaniast.
Vastukaja Kaspar Näfi art-le "Miks peibutus-Mikser valimistel edukas ei saa olla", 17. sept.
http://www.ohtuleht.ee/546876
Anvelt, Andres jt. Politsei ei jäta seadusrikkumisi valimistel tähelepanuta // Põhjarannik, 21. sept. 2013, lk.
4 ; Северное побережье, 21. sept., lk. 4. Avaliku raha kasutamisest valimiskampaanias. Riigikogu liikmete
küsimused siseminister Ken-Marti Vaherile, ministri vastused.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:129023
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:129011

Teed paremaks, talvel soola ei pane : [küsitlus] // Õhtuleht, 23. sept. 2013, lk. 8. Tallinna
linnapeakandidaadid teede olukorra parandamisest.
http://www.ohtuleht.ee/547264
Anvelt, Andres jt. Kui palju maksavad parteide valimislubadused? // Eesti Päevaleht, 26. sept. 2013, lk. 23.
http://g4.nh.ee/images/pix/graafik-66797547.pdf
http://g3.nh.ee/images/pix/26-lubadused-digi-lisa2-66793743.pdf
"Mina ei taha, et poliitik tuleks minu last suudlema" : [intervjuu / vahendanud Krister Kivi, Tarmo Vahter]
// Eesti Ekspress, 26. sept. 2013, lk. 12-15. Vestlus Tallinna linnapeakandidaadiga.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:130597
Tallinn otsib linnapead : [küsitlus] // Pulss : Tallinn, okt./nov. 2013, lk. 20-21. Tallinna arengust tulevikus.
Andres Anvelt viib linnajuhtimise kodanikele lähemale : [intervjuu] // Sotsiaaldemokraat, okt. 2013, lk. 4 ;
Социал-демократ, okt., lk. 4. Intervjuu Tallinna linnapeakandidaadiga.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/12/2013_sotsiaaldemokraat_oktoober.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/11/SDE_rus_oktoober.pdf
Tagame, suurendame, investeerime… : [küsitlus] // Õhtuleht, 2. okt. 2013, lk. 8. Tallinna
linnapeakandidaadid lasteaiakohtade loomisest linnas.
http://www.ohtuleht.ee/548253
Korruptsioonihõngu hajumine tooks investeeringuid : [küsitlus] // Õhtuleht, 4. okt. 2013, lk. 8. Tallinna
linnapeakandidaadid investeeringutest linnas.
http://www.ohtuleht.ee/548535
Andres Anvelt: Tallinna tänavad väärivad paremat kohtlemist : [intervjuu] // Postimees, 9. okt. 2013, lk. 5.
Online-intervjuu Tallinna linnapeakandidaadiga.
http://pluss.postimees.ee/2330698
Esimene tööintervjuu Tallinna linnapea kohale: Andres Anvelt : [intervjuu / vahendanud Tuuli Jõesaar] //
Eesti Päevaleht, 14. okt. 2013, lk. 4.
http://www.epl.ee/news/eesti/esimene-toointervjuu-tallinna-linnapea-kohale-andres-anvelt.d?id=66899699
Mida arvavad poliitikasse pürgijad haridusasjadest? : [küsitlus] // Õpetajate Leht, 18. okt. 2013, lk. 2-5.
http://opleht.ee/9955-mida-arvavad-poliitikasse-purgijad-haridusasjadest/
[Toetusest erakondadele : kommentaar] // Postimees, 16. nov. 2013, lk. 6 ; Postimees : на русском языке,
19. nov., lk. 2.
http://pluss.postimees.ee/2599138
Mehhiko krimiprobleemid ei kao, aga filmikunst õitseb : [intervjuu / vahendanud Kaarel Kressa] // Eesti
Päevaleht, 18. nov. 2013, lk. 13. Kuritegevusest ja korruptsioonist Mehhikos, Mehhiko filmidest PÖFFil,
mängufilmist “Heli” (režissöör Amat Escalante).
http://epl.delfi.ee/news/kultuur/mehhiko-krimiprobleemid-ei-kao-aga-filmikunst-oitseb.d?id=67110618
Kas teie arvates meelitavad linnade-valdade kampaaniad elanikke juurde? : [küsitlus] // Harju Elu, 13. dets.
2013, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:133069
Anvelt, Andres jt. Mustas Mersus läbi elu / vahendanud Madis Jürgen // Eesti Ekspress, 23. dets. 2013, lk.
16-19. Ärimehest ja poliitikust Eerik-Niiles Krossist.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:133657

2012
Mõned mõtted : [eessõna] // Omade juures vangis : Richard Majaku mälestused vangilaagritest. [Muraste],
2012, lk. 6-10.
[Riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Ester Tuiksoole esitatud mõjuvõimuga kauplemise kahtlustustest :
kommentaar] // Eesti Päevaleht, 11. jaan. 2012, lk. 6. Allikas: ERR.
Komisjon andis parlamendi eetikakoodeksile rohelise tule / vahendanud Oliver Kund // Postimees, 17. jaan.
2012, lk. 3. Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis toimunud arutelust.
http://www.postimees.ee/704588
9 küsimust // Autoleht, 18. jaan. 2012, nr. 2, lk. 43.
Почему у оппозиционных партий нет крупных жертвователей? : [küsitlus] // Деловые ведомости, 18.
jaan. 2012, lk. 5.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:80499
Miks tahate vähendada päästjate pensioniiga? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 20. jaan. 2012, lk. 2 ;
Северное побережье, 20. jaan., lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:80276
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:80277
Anvelt, Andres jt. IRL-i liige Laurson võrdles päästjaid kassapidajatega // Eesti Päevaleht, 23. jaan. 2012,
lk. 6. Päästetöötajate pensioneid käsitleva seaduseelnõu arutelust Riigikogus. Väljavõte 19. jaan.
stenogrammist.
http://www.epl.ee/news/eesti/article.php?id=63811498
Комментарий бывшего директора Центральной криминальной полиций Андреса Анвельта // МКЭстония, 1. veebr. 2012, lk. 16. Karistustest, nende määramise põhimõtetest.
Anvelt, Andres jt. Рийгикогу выразил тревогу в связи с большим распространением наркомании //
Северное побережье : Экстра, 2. veebr. 2012, lk. 5. Riigikogu liikmete küsimused sotsiaalminister Hanno
Pevkurile, ministri vastused.
Anvelt: alaealiselt seksi ostmine tuleb muuta kuriteoks // Õhtuleht, 4. apr. 2012, lk. 4. Sotsiaaldemokraatide
algatatud seaduseelnõust karistusseadustiku muutmiseks.
http://www.ohtuleht.ee/471397
Люди − не товар // День за днём, 5. apr. 2012, lk. 16. Seadusemuudatustest.
http://www.dzd.ee/800612
Следует ли бороться с контрабандой в Ида-Вирумаа или стоит позволить народу выживать? :
[küsitlus] // Деловые ведомости, 25. apr. 2012, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:82199
Viru värdkapitalism kui impeeriumi hukutaja // Eesti Päevaleht, 28. apr. 2012, lk. 15. Rets. rmt.: Lepassalu,
Virkko. Balmagesi lapsed. Tallinn, 2012.
http://www.epl.ee/news/kultuur/viru-vardkapitalism-kui-impeeriumi-hukutaja.d?id=64321115
On põhjusega puudujaid : [kommentaar] // Õhtuleht, 5. mai 2012, lk. 4. Koristustalgutel mitteosalemisest.
http://www.ohtuleht.ee/475635
Anvelt, Andres jt. Сексуальная революция / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 16. mai 2012, lk.
21. Seksuaalteenuste ostmise keelustamisest.

Andres Anvelt: “Tütre pärast on mu süda väga rahul” / vahendanud Ilona Talumets // Naisteleht, 18. mai
2012, nr. 20, lk. 8-10. Tütre kunstiharrastusest.
Anvelt, Andres jt. Komisjon: info liikus liiga aeglaselt / vahendanud Merike Teder // Postimees, 30. mai
2012, lk. 6. Elamislubade väljastamist uurinud Riigikogu komisjoni aruandest.
http://www.postimees.ee/858150
Miks lapsed enam tööd teha ei tohi? : [kommentaar / vahendanud Kaarel Tigas] // Õhtuleht, 2. juuni 2012,
lk. 3. Töötamisest lapsepõlves.
http://www.ohtuleht.ee/479346
Valede valikute tegijaid tuleb aidata // Meie Maa, 6. juuni 2012, lk. 2 ; Lääne Elu, 7. juuni, lk. 2 ; Hiiu
Leht, 8. juuni, lk. 2 ; Põhjarannik, 8. juuni, lk. 2 ; Северное побережьe, 8. juuni, lk. 2 ; Koit, 9. juuni, lk. 6
; Järva Teataja, 12. juuni, lk. 2 ; Sakala, 12. juuni, lk. 2 ; Pärnu Postimees, 15. juuni, lk. 11 ; Vooremaa, 19.
juuli, lk. 2 ; Valgamaalane, 18. aug., lk. 2. Prostitutsioonist ja inimkaubandusest, karistusseadustiku
muutmisest.
http://www.parnupostimees.ee/878362
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:82704
[Kus valija suvel Riigikogu liikmetega kokku võiks saada ja mis teemal saaks arutleda : küsitlus /
vahendanud Kaarel Tigas] // Õhtuleht, 15. juuni 2012, lk. 5.
http://www.ohtuleht.ee/481053
[Jälitustegevusest ja selle reguleerimisest : kommentaar] // Maaleht, 21. juuni 2012, lk. 11.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:82883
Vägivallaga tegelegu politsei // Meie Maa, 26. juuni 2012, lk. 2. Vägivallast ühiskonnas.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:82946
[Kristen Michali jätkamisest justiitsministrina : kommentaar] // Postimees, 1. aug. 2012, lk. 4.
http://pluss.postimees.ee/925244
Punase elavhõbeda jälil / vahendanud Inna Grünfeldt // Virumaa Teataja, 26. sept. 2012, lk. 7. Eluloost,
raamatute (sh “Punase elavhõbeda”) kirjutamisest.
http://www.virumaateataja.ee/989822
Inimkaubanduse kriminaliseerimisest ei piisa // Sotsiaaldemokraat, okt. 2012, lk. 2 ; Социал-демократ,
okt., lk. 2. Võitlusest organiseeritud kuritegevusega.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2012/10/Sotsiaaldemokraat-oktoober-2012.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2012/10/Sotsiaaldemokraat-oktoober-2012venekeelne.pdf
[Väljavõte sõnavõtust Kaitsepolitsei ja prokuratuuri tegevuse arutelul Riigikogus 25. sept.] // Северное
побережье : Экстра, 4. okt. 2012, lk. 6.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:110970
Андрес Анвельт: мафия сегодня не хочет воевать : [intervjuu / vahendanud Anastassija Tido] //
Деловые ведомости, 10. okt. 2012, lk. 8-9.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:110519
Politsei peksmine ei saa olla cool // Õhtuleht, 16. okt. 2012, lk. 8.
http://www.ohtuleht.ee/496046
[Reformierakonna rahastamise uurimise lõpetamisest : kommentaar] // Postimees, 16. okt. 2012, lk. 5.
http://pluss.postimees.ee/1007440

Anvelt, Andres jt. Кражи металла угрожают нашей общей безопасности // Северное побережье :
Экстра, 18. okt. 2012, lk. 5. RK liikmete küsimused keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele,
ministri vastused.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:128180
Kas lapsevanemad peaksid saama valimistel lisahääle? : [küsitlus] // Harju Elu, 19. okt. 2012, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:112161
Üldkogul kandideerijad // Sotsiaaldemokraat, nov. 2012, lk. 6 ; Социал-демократ, nov., lk. [5]. Erakonna
aseesimeheks kandideerimisest.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2012/11/nov_sotsdem.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2012/11/Sotsiaaldemokraat-november-2012venekeelne.pdf
Anvelt, Andres jt. Свобода слова: охраняется государством / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония,
7. nov. 2012, lk. 13. Karistusseadustiku muutmisest − vaenu õhutamise karistamisest.
Minister vastutab : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 9. nov. 2012, lk. 3. Seaduserikkumistest Ida-Viru
politseis.
http://www.epl.ee/news/eesti/raivo-kuut-olen-tagasiastumist-tosiselt-kaalunud.d?id=65237260
Uued väärtused // Sotsiaaldemokraat, dets. 2012, lk. 2 ; Социал-демократ, dets., lk. 2.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2012/12/Sotsiaaldemokraat-detsember-2012.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/01/Sotsiaaldemokraat-venekeelne-detsember2012.pdf
Почему этот частный вопрос стал таким принципиальным для коалиции и центристов? : [küsitlus] //
Деловые ведомости, 12. dets. 2012, lk. 23. Elektriaktsiisi alandamisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:111876
2011
Direktor : ühe turu erastamise lugu : [võrguteavik]. Muraste : Randvelt Kirjastus, 2011. Ilmunud trükisena
2010. E-raamat, täistekst (tasuline) veebilehel http://pood.rahvaraamat.ee
[Pommiplahvatustes süüdimõistetud Märt Ringmaa kuritegude uurimise probleemidest : kommentaar] //
Postimees, 31. märts 2011, lk. 4.
http://pluss.postimees.ee/411464
Andres Anvelt tegi allakäigu vältimiseks elu põnevaks : [intervjuu / vahendanud Priit Pullerits] // Postimees
: Arter, 9. apr. 2011, lk. 4-7. Tööst politseinikuna, tegevusest poliitikas.
http://pluss.postimees.ee/415943
Käbisid vähe, kuid ikka kännu ümber // Hiiu Leht, 12. apr. 2011, lk. 2 ; Järva Teataja, 23. apr., lk. 2. Noorte
kuritegevusest, aastaraamatust “Noortemonitor”.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:73956
Heast ja kurjast : [intervjuu / vahendanud Hillar Kohv] // Nädal, 18. apr. 2011, nr. 15, lk. 12-13 ; Teleleht,
25. apr., nr. 16, lk. 10-11. Tööst politseis, perest, huvialadest, telesaatest “Eluaegsed” Kanal 2-s.
http://www.nadal.ee/?page=article_show&id=33286
Kas volbriööl alkoholimüügi piirangu kehtestamata jätmine oli õige otsus? : [küsitlus] // Harju Elu, 6. mai
2011, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:75726

Meie kõigi eest: politseiniku amet on alati ohtlik // Eesti Päevaleht, 6. mai 2011, lk. 3. Politseinikevastastest
rünnetest 1990ndatel aastatel ja uue sajandi alguses.
http://www.epl.ee/artikkel/597439
Mida tahate teada siseministrilt? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 10. mai 2011, lk. 2 ; Северное
побережье, 10. mai, lk. 2. Sotsiaaldemokraatide esitatud kuritegevuse kasvu teemalisest arupärimisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:74940
Vene k.: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:75745
Õigusi riivatagu vaid õigusriivajatel endal // Õhtuleht, 25. mai 2011, lk. 10. Jälitustegevusest.
http://ohtuleht.ee/428223
Andres Anvelt: „Korruptsioon on vargus meie kõigi tagant“ : [intervjuu / vahendanud Irja Tähismaa] //
Võrumaa Teataja, 31. mai 2011, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:75412
Idavirulastest on saanud poliitvõitluse pantvangid // Põhjarannik, 31. mai 2011, lk. 2 ; Северное
побережье, 31. mai, lk. 2. Ida-Virumaa probleemidest ja arenguvõimalustest.
http://pr.pohjarannik.ee/?p=1093
Vene k.: http://digar.nlib.ee/digar/show?id=75402
Tugeva organisatsiooni aluseks on liikmed // Sotsiaaldemokraat, juuni 2011, lk. 2.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2011/07/Sotsiaaldemokraat-juuni-2011.pdf
[Tsiviilpartnerlusest : kommentaar] // Postimees : Ajaleht : [projekti “Erinevus rikastab” erileht], 6. juuni
2011, lk. 3.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:75600
Andres Anvelt: pantvangistajate viimane video muutis protsessi tõsisemaks / vahendanud Merike Tamm //
Postimees, 15. juuli 2011, lk. 8. Liibanonis pantvangi võetud eestlaste vabastamisest.
http://www.postimees.ee/498378
Vabad ratturid võivad rääkida kõigest, kui prokurör lubab / vahendanud Juhan Haravee // Õhtuleht, 16.
juuli 2011, lk. 4-5.
http://www.ohtuleht.ee/435301
Дешевый сыр обычно лежит в мышеловке : [kommentaar] // Деловые ведомости, 20. juuli 2011, lk. 5.
Turvafirma G4S teenuste hindadest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:76550
[Norra massimõrva mõjust inimeste turvatundele : küsitlus] // День за днём, 29. juuli 2011, lk. 5.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:76755
Kas politseioperatsioon oli edukas? : [kommentaar] // Õhtuleht, 13. aug. 2011, lk. 7.
Kaitseministeeriumisse tunginud Karen Drambjaniga seotud juhtumist. Väljavõte esinemisest Kuku
Raadios.
http://www.ohtuleht.ee/439143
Kus olite 20. augustil 20 aastat tagasi? : [küsitlus] // Harju Elu, 19. aug. 2011, lk. 12.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:77119
Верните людям чувство защищённости : [kommentaar] // Деловые ведомости, 7. sept. 2011, lk. 6.
Salakaubandusest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:77272

Kas justiitsministril õnnestub uus avaliku teenistuse seadus valmis saada? : [küsitlus] // Äripäev, 15. sept.
2011, lk. 14.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:77444
Ilma reklaamikampaaniata see harjumus ei kao : [intervjuu / vahendanud Madis Jürgen] // Eesti Ekspress,
6. okt. 2011, lk. 9. Uuest liiklusseadusest ja selle rikkumisest autoroolis mobiiliga rääkides.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:104458
Esimene aasta − vaid valitutele // Eesti Ekspress, 13. okt. 2011, lk. 53. Rets. rmt.: Järve, Mari. Esimene
aasta. Tallinn, 2011.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:104459
Andres Anvelti suurim hirm on kaotada lähedased / vahendanud Maarja Pakats // Naised, 28. okt. 2011, nr.
43, lk. 6-9. Osalemisest telesaates “Tantsud tähtedega”.
http://naistemaailm.ee/?id=38786
Как вы прокомментируете то, что региональный министр МВД является по образованию
инженером, а вице-канцлер МВД по народонаселению и региональной политике − агрономом? Оба
опыта работы в органах безопасности ранее не имели : [küsitlus] // Деловые ведомости, 2. nov. 2011,
lk. 5.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:78570
Suhtekorraldushai Meelis Kubits ütles Äripäeva lugejatele antud veebiintervjuus, et Eestis on sulid äris
tagasi. Kas nõustute selle väitega? : [küsitlus] // Äripäev, 18. nov. 2011, lk. 14.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:78960
Anvelt: märgata on kiirustamist : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 22. nov. 2011, lk. 8.
Julgeolekustruktuuride, sh Päästeameti töö ümberkorraldamisest.
http://www.epl.ee/news/eesti/taismahus-paastereform-alt-ohemaks-burokraatia-omakordapaksemaks.d?id=61987384
Kuidas tagada riiklikul tasemel edukad politseiagendid? : [küsitlus] // Postimees, 23. nov. 2011, lk. 5 ;
Postimees : на русском языке, 24. nov., lk. 5.
http://pluss.postimees.ee/643314
Vene k.: http://rus.postimees.ee/644848
Kas oled pealtnägijana sekkunud vägivalda? : [küsitlus] // Naised, 25. nov. 2011, nr. 47, lk. 11.
[Keskkriminaalpolitsei taasloomisest : kommentaar] // Postimees, 29. nov. 2011, lk. 5.
http://pluss.postimees.ee/650161
Anvelt, Andres ; Laja, Reet. Perevägivald: sekkuda või mitte? // Sotsiaaldemokraat, dets. 2011, lk. 6.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2011/12/Sotsiaaldemokraat_dets..pdf
Kas Indrek Raudse ja Siim Kabritsa majanduslike huvide deklaratsioonid olid korras? : [vastus küsimusele]
// Äripäev, 6. dets. 2011, lk. 9. Elamislubade vahendamisega tegelenud Riigikogu liikmete kontrollimisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:79812
Korruptsioonikomisjon uurib [Indrek] Raudse ja [Siim] Kabritsa majandushuve / vahendanud Risto
Berendson // Postimees, 6. dets. 2011, lk. 5. Elamislubade vahendamisega tegelenud Riigikogu liikmete
kontrollimisest.
http://pluss.postimees.ee/658578
Anvelt: “Igale ühinejale tuleb eraldi otsa vaadata” : [kommentaar] // Eesti Ekspress, 8. dets. 2011, lk. 26.
SDE ja Vene Erakonna Eestis ühinemisest.

http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:104468
Korruptsiooni puhul on prokuröriks rahvas // Õhtuleht, 8. dets. 2011, lk. 8. Elamislubade vahendamisega
seotud ärist.
http://www.ohtuleht.ee/455236
Luubi all / Andres Anvelt jt. ; Õhtul ei teadnud, kes hommikul ametis on : [intervjuu / vahendanud Piret
Reiljan] // Äripäev, 9. dets. 2011, lk. 6-7; 8. Politseijuhtidest ja nende tööst ; Politseiameti juhtide kiire
vahetumise põhjustest, Politsei- ja Piirivalveameti ühendamisest, Keskkriminaalpolitsei taasloomisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:79818
Anvelt, Andres jt. Ужесточать или смягчать политику предоставления видов на жительство в
Эстонии? / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 14. dets. 2011, lk. 21.
http://www.mke.ee/sobytija/2547
[President Toomas Hendrik Ilvese ebatäpsest tuludeklaratsioonist : kommentaar] // Õhtuleht, 17. dets.
2011, lk. 5.
http://www.ohtuleht.ee/456568
Mädapaiseid tuleb ikka välja : [kommentaar / vahendanud Merilin Kruuse] // Eesti Päevaleht, 21. dets.
2011, lk. 3. Pistiseskandaalist Kaitsepolitseis.
http://www.epl.ee/news/eesti/pistisekahtlustus-kapos-summad-on-markimisvaarsed-koiki-osalisi-veelkinni-voetud-pole.d?id=63626464
Anvelt, Andres jt. Professor Jüri Saar: poliitnõuniku põhiväärtus on ustavus / vahendanud Katariina
Krjutškova // Äripäev, 23. dets. 2011, lk. 8. Poliitiliste nõunike oskustest ja haridusest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:79835

