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С новым годом! // Социал-демократ, jaan. 2015, lk. 2.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2015/01/sde_rus_jaanuar2015.pdf
Võit peab tähtis olema : [kommentaar] // Äripäev, 8. jaan. 2015, lk. 5. Pensionisüsteemi jätkusuutlikkusest
– kommentaar ekspertide arvamustele.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:225767
Nestori sõnul pole loba mõtet säilitada : [intervjuu / vahendanud Marian Männi] // Postimees, 15. jaan.
2015, lk. 7. Riigikogu komisjonide istungite helisalvestistest ja protokollidest.
http://www.postimees.ee/3055615
Nestor, Eiki ; Randjärv, Laine. Riigikogu salvestised jäävad esialgu poolsuletuks / vahendanud Karin
Kangro, Tuuli Koch // Postimees, 22. jaan. 2015, lk. 3. Komisjonide istungite helisalvestistest.
http://pluss.postimees.ee/3064521
Paneme oma korras rahanduse proovile // Äripäev, 4. veebr. 2015, lk. 14. Soovitustest OECD
majandusraportis.
http://www.aripaev.ee/arvamused/2015/02/03/paneme-oma-korras-rahanduse-volakirjadega-proovile
Kaks ja pool sammast // Äripäev, 5. veebr. 2015, lk. 15. Pensionisüsteemist ja säästmisest.
http://www.aripaev.ee/arvamused/2015/02/05/kaks-ja-pool-sammast
Rohkem tervena elatud aastaid : [küsitlus] // Maaleht, 12. veebr. 2015, lk. 16. Erakondade
tervishoiupoliitilistest lubadustest.
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/riigikogu-valimised-rohkem-tervena-elatud-aastaid?
id=70772681
Vaba Eesti algab iga inimese vabadusest ise tulevikku määrata // Vooremaa, 26. veebr. 2015, lk. 2 ;
Postimees, 25. veebr., lk. 3 (lühend.). Kõne riigilipu pidulikul heiskamisel Toompeal 24. veebr.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:233433
Kas oled ebausklik? : [küsitlus] // Naised, 12. märts 2015, nr. 11, lk. 11.
2014
Nestor, Eiki jt. „Борясь с советским прошлым, власти дискриминируют самые незащищенные слои
населения” / vahendanud Roman Vikulov // Виру проспект, 29. jaan. 2014, lk. 5. Töövõimetuse
kompenseerimise põhimõtete muutmisest.
http://www.prospekt.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=9684:2014-02-03-10-4710&catid
Nestor, Eiki jt. Ühe koosoleku salaprotokollid : [vestlusring / vahendanud Mart Soidro] // KesKus, veebr.
2014, lk. 10-11; väljavõte: veebr. 2015, lk. 10. Riigikogu komisjonide tööst.
http://kes-kus.ee/uhe-koosoleku-salaprotokollid/
Riigieelarve koostamine selgemaks! // Äripäev, 12. veebr. 2014, lk. 14.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:136833
Kas HVA [haiglavõrgu arengukava]-väliseid haiglaid on Eestis vaja? : [küsitlus] // Meditsiiniuudised, 18.
veebr. 2014, lk. 2.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:190022

Nestor ei kujuta ette kokkulepet Keskerakonnaga : [intervjuu / vahendanud Tuuli Koch] // Postimees, 21.
veebr. 2014, lk. 4-5.
http://pluss.postimees.ee/2704532
Kaotame pensioniea : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 26. veebr. 2014, lk. 9.
Nestor: inimene otsustagu ise, millal pensionile jääda : [kommentaar] // Õhtuleht, 28. veebr. 2014, lk. 5.
http://www.ohtuleht.ee/566236
Nestor, Eiki jt. Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (533 SE) esimene
lugemine : Riigikogu täiskogu istungi stenogramm 28.01.2014 // Maksumaksja, märts 2014, nr. 3, lk. 2226. Väljavõte stenogrammist.
[Euroopa Parlamendi kandidaadi enesetutvustus] // Sotsiaaldemokraat, märts 2014, lk. 2 ; Социалдемократ, märts, lk. 2.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2014/03/SDE_EST_marts2014.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2014/03/sotsiaaldemokraat_RUS_mart2014.pdf
[Uue valitsuse moodustamisest, võimalikust koalitsioonist : kommentaar] // Postimees, 5. märts 2014, lk.
5 ; Postimees : на русском языке, 6. märts, lk. 2.
http://www.postimees.ee/2717468
Vene k.: http://pluss.postimees.ee/2718796
Nestor, Eiki jt. Далеко ли до пенсии: нас пугают новой и очень суровой реформой / vahendanud
Anastassija Belitško-Popovitš // Столица, 10. märts 2014, lk. 5. Pensionisüsteemi tulevikust.
Kas virisemine on ohtlik? : [küsitlus] // Postimees, 12. märts 2014, lk. 13.
http://www.postimees.ee/2724534
Eiki Nestor: Riigikogu ja valitsuse jõujooned peavad muutuma : [intervjuu / vahendanud Kadri Ibrus] //
Eesti Päevaleht, 19. märts 2014, lk. 2-3.
Riigikogu juhib Anija meeste järeltulija : [intervjuu / vahendanud Allar Viidik] // Harju Elu, 28. märts
2014, lk. 4.
http://www.harjuelu.ee/2014/03/1518/riigikogu-juhib-tallinnas-kainud-anija-meeste-jareltulija/
Eiki Nestor: mind on raske ümber veenda : [intervjuu / vahendanud Priit Pullerits] // Postimees : Arter, 29.
märts 2014, lk. 4-7. Tööst, maailmavaatest, perest ja huvidest.
http://pluss.postimees.ee/2744134
Eiki Nestor: „Mulle meeldib mõelda ühiskonnast kui kodust“ // Tugev Meeskond : sotsiaaldemokraadid
Euroopa Parlamendi valimistel, kevad 2014, lk. 10 ; Сильная команда, kevad, lk. 10.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2014/04/SDE_ajakiri.pdf
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2014/04/EP2014_rus.pdf
Nestori debüüt vutikommentaatorina // Linnaleht : [Pärnu], 25. apr. 2014, lk. 19 ; Linnaleht : [Tallinn], 25.
apr., lk. 19 ; Linnaleht : [Tartu], 25. apr., lk. 19. Jalgpallihuvist.
http://www.linnaleht.ee/pdf/parnu/2014-04-25.pdf
Sotsiaaldemokraatide kandidaadid Euroopa Parlamenti : miks kandideerin? // Sotsiaaldemokraat, mai 2014,
lk. 6.
http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2014/05/Sotsiaaldemokraat_mai_2014.pdf
Tööandjapensionil takistused ees // Äripäev, 8. mai 2014, lk. 14.
http://www.aripaev.ee/blog/2014/5/8/kaks-sammu-tooandjapensioni-poole

Kas arst peab end saama patsiendi laimamise eest kaitsta? : [küsitlus] // Meditsiiniuudised, 13. mai 2014,
lk. 4.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:193749
Nestor, Eiki jt. Poliitikud tunnustavad „Eduka Eesti“ võiduideed. Tanilase ettepanek riigile kulukas /
vahendanud Vilja Kiisler // Äripäev, 13. mai 2014, lk. 12-13. Vabatahtliku pensionikonto süsteemi
loomisest.
http://www.aripaev.ee/article/2014/5/9/poliitikud-tunnustavad-vabatahtliku-pensionikonto-ideed
[Kooseluseadusest : kommentaar] // Eesti Päevaleht, 19. mai 2014, lk. 7.
Riigikogu esimees kommenteeris Inglise liigat / vahendanud Indrek Schwede // Jalka, juuni 2014, lk. 65.
Jalgpallihuvist, jalgpallimängu kommenteerimisest.
Eiki Nestor: kas Inglismaa, Holland või Belgia jõuab MMi finaali / vahendanud Kristjan Roos // Linnaleht :
[Pärnu], 6. juuni 2014, lk. 20 ; Linnaleht : [Tallinn], 6. juuni, lk. 20 ; Linnaleht : [Tartu], 6. juuni, lk. 20.
http://www.linnaleht.ee/pdf/parnu/2014-06-06.pdf
Valija otsustab, millise sõnavaraga inimesed on Riigikogus : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 11. juuni
2014, lk. 6. Riigikogu liikmete sõnakasutusest.
Nestor, Eiki jt. Lindiskandaal nr 2: kas ja kes salvestas salaja Riigikogu komisjoni istungit? / vahendanud
Andres Põld // Õhtuleht, 12. juuni 2014, lk. 3. Õiguskomisjoni istungist, millel arutati suurt vastukaja
tekitanud kooseluseadust.
http://www.ohtuleht.ee/583533
Kellel läheb jalgpalli MMil hästi, kes aga põrub? : [küsitlus] // Harju Elu, 13. juuni 2014, lk. 12.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:196627
Nestor: oleksin valinud esimeseks Juhkami : [kommentaar] // Õhtuleht, 31. juuli 2014, lk. 13. Eesti 100
parimat heliplaati läbi aegade.
http://www.ohtuleht.ee/589585
Nestor, Eiki jt. [Sõnavõtt Riigikogus 19. märtsil 1996. a] // Maksumaksja, aug. 2014, nr. 8, lk. 35, 36.
Üksikisikute juhuslike tulude (näiteks seente või marjade korjamisega teenitud tulu) maksustamisest.
Las meie pensioniraha investeerivad meistrid // Äripäev, 12. aug. 2014, lk. 15.
http://www.aripaev.ee/blog/2014/8/12/las-meistrid-investeerivad-pensioniraha
Nestor, Eiki jt. Balti kett 25 // Eesti Päevaleht, 25. aug. 2014, lk. 7.
Eiki Nestor: homme peab jälle viigipükstes tulema : [intervjuu / vahendanud Juku-Kalle Raid] // Keskus,
sept. 2014, lk. 10-11. Tööst Riigikogus praegu ja varasematel aastatel.
http://www.sotsdem.ee/eiki-nestor-homme-peab-jalle-viigipukstes-tulema/
Kõne Riigikogu sügisistungjärgu avaistungil // Hiiu Leht, 16. sept. 2014, lk. 2 ; väljavõte: Sakala, 9. sept.,
lk. 6.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:203280
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:200863
Монахом я не был даже в школе : [intervjuu / vahendanud Jevgenija Garanža] // День за днём, 20. sept.
2014, lk. 8-9. Pikaajalisest tööst Riigikogus, SDE põhimõtetest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:202929

Nestor, Eiki jt. Riigikogu vanematekogu mõtleb parlamendi palgakorra muutmisele / vahendanud Urmas
Jaagant // Eesti Päevaleht, 22. sept. 2014, lk. 2-3.
[Kooseluseaduse vastasest demonstratsioonist] // Õhtuleht, 7. okt. 2014, lk. 8.
Nestor, Eiki jt. Kooseluseadus läheb täna lõpphääletusele / vahendanud Karoliina Vasli // Õhtuleht, 9. okt.
2014, lk. 2. Seaduseelnõu arutelust Riigikogus.
http://www.ohtuleht.ee/598405
Töövõimereformi ei peata miski / Eiki Nestor, Margus Tsahkna ; vahendanud Anneli Ammas ; Nestor:
töövõimereform peab olema usutav : [intervjuu / vahendanud Anneli Ammas] // Postimees, 15. okt. 2014,
lk. 3.
http://pluss.postimees.ee/2954701
http://pluss.postimees.ee/2954703
[Viljandi koolis toimunud tulistamisest] // Õhtuleht, 28. okt. 2014, lk. 3. Väljavõte avaldusest.
Nestor, Eiki jt. Arupärimine maksupettuste vähendamise kohta kütuseäris (nr 437) : Riigikogu täiskogu
17.11.2014 istungi stenogramm // Maksumaksja, nov. 2014, nr. 11, lk. 28-31.
Nestor, Eiki jt. Visa hing. Kirglik / vahendanud Priit Pullerits // Postimees, 1. nov. 2014, lk. 12. Ametist
lahkunud rahandusminister Jürgen Ligist.
http://pluss.postimees.ee/2975401
Nestor, Eiki ; Maruste, Rait. Kutsuks uued ministrid kuulamistele? / vahendanud Merike Teder //
Postimees, 3. nov. 2014, lk. 6. Valitsuse ja Riigikogu suhtlusest.
http://pluss.postimees.ee/2976635
Säästmine ei aita rikastuda : [kommentaar] // Äripäev, 4. nov. 2014, lk. 7. Riigikontrolli 2013. a aruandest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:210779
Eiki Nestor: süüa ja kehakatet leiab alati. Olgu vaid armastust : [intervjuu / vahendanud Piret Kooli] // Eesti
Päevaleht : LP, 8. nov. 2014, lk. 12-15.
Piiritsoon // Õhtuleht, 8. nov. 2014, lk. 11. Põlvkondadevahelistest vastuoludest.
http://www.ohtuleht.ee/602957
Kas jõulukinkide tegemine on stress või rõõm? : [küsitlus] // Naised, 11. dets. 2014, nr. 50, lk. 11.
Eiki Nestor: [Riigikogu liige Vladimir] Velman sai väga hästi aru, kuhu ta läheb ja kelle raha eest :
[kommentaar] // Eesti Päevaleht, 12. dets. 2014, lk. 3. Konverentsist Moskvas.
Avatud suletud maailmas // Postimees : Arvamus. Kultuur, 13. dets. 2014, lk. 5. Essee.
http://pluss.postimees.ee/3022029
Nestor, Eiki jt. Легальный косяк / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 17. dets. 2014, lk. 9.
Kanepitarvitamise võimalikust legaliseerimisest.
Eiki Nestor: saadikupuutumatuse korral polnud ka varem häda midagi : [intervjuu / vahendanud Urmas
Jaagant] // Eesti Päevaleht, 22. dets. 2014, lk. 5. Riigikogu liikmete võimalike kuritegude uurimise reeglite
muutmisest.
Nestor loobuks [Riigikogu] esimehe kohast. Sotside võidu nimel : [intervjuu / vahendanud Tuuli Koch] //
Postimees, 31. dets. 2014, lk. 4-5.
http://poliitika.postimees.ee/3039423

2013
Kolleeg Mereste // Uno Mereste kaasaegsete mälestustes. Tallinn, 2013, lk. 59.
Saadik ja eelarve // Raid, Juku-Kalle. Eelarve : Friigikogu rahvuseepos. Tallinn, 2013, lk. 249-251.
Mis on [majandus- ja kommunikatsiooniminister] Juhan Partsi fenomen? : [küsitlus] // Äripäev, 21. jaan.
2013, lk. 14.
http://www.ap3.ee/article/2013-01-20/partsi_tugevus_on_julgus
Nestor, Eiki jt. Равнение на Ильвеса / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 23. jaan. 2013, lk. 11.
Riigiettevõtete juhtide palkadest.
Soodustus keskmisele palgale : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 7. veebr. 2013, lk. 10. Tulumaksu
alandamisest.
http://www.epl.ee/news/majandus/opositsiooni-maksureform-eelistab-vaga-madalat-palka.d?id=65640946
Eesti juhib Balti riikide pensionivõrdlust // Õhtuleht, 8. veebr. 2013, lk. 8. Väljavõte autori blogist.
Nestor, Eiki jt. Riik mängib hasartmängumaksuga / vahendanud Sven Harjo // Õhtuleht, 9. veebr. 2013, lk.
2. Muudatustest hasartmängumaksu kogumise ja jaotamise põhimõtetes.
http://ohtuleht.ee/509512
Nestor, Eiki ; Toomla, Rein. Enne valimisi kõik kanged lubama − aga mis edasi sai? / vahendanud Juhan
Haravee // Õhtuleht, 16. veebr. 2013, lk. 4-5. Erakondade valimislubaduste täitmisest.
http://www.ohtuleht.ee/510350
Töölepinguseadus: turvaline paindlikkus suurenes? // Õhtuleht, 5. märts 2013, lk. 8. Väljavõte autori
blogist.
Kas Nobeli preemia Jürgen Ligile? // Õhtuleht, 11. märts 2013, lk. 8. Rahandusminister alampalgast.
Väljavõte autori blogist.
Eiki Nestor: kui te tunnete, et teie palk on liiga väike − mõelge, kuidas see palganumber on sündinud :
[intervjuu / vahendanud Rainer Kerge] // Õhtuleht, 16. märts 2013, lk. 18-19. Riigikogu liikmete
kuluhüvitistest, Tallinna valitsemisest, eelmise aasta streikidest, ametiühingutest.
http://ohtuleht.ee/513733
Oktoobris näeme // Türi Rahvaleht, 28. märts 2013, lk. 2. Kohalikeks ja Riigikogu valimisteks
valmistumisest.
Nestor, Eiki jt. Nii nad ütlesid // Jalka, apr. 2013, lk. 11. Tsitaat.
Sunniviisiliselt parteisse. Ja tagasi // Kultuuri KesKus, apr. 2013, lk. 9. Sundparteistamisest.
http://kes-kus.ee/sunniviisiliselt-parteisse-ja-tagasi/
Nestor, Eiki jt. Старая песня о Главном / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 3. apr. 2013, lk. 15.
Presidendi otsevalimisest.
Sellised mõtted siis peas // Postimees : Arvamus. Kultuur, 6. apr. 2013, lk. 5. Essee.
http://arvamus.postimees.ee/1193106
[Rahvakogu kogunemisest ja ettepanekutest : kommentaar] // Postimees, 8. apr. 2013, lk. 7 ; Postimees : на
русском языке, 8. apr., lk. 5.
http://pluss.postimees.ee/1194406
Vene k.: http://rus.postimees.ee/1194466

Mida peaks valitsus toidu hinna alandamiseks ette võtma? : [küsitlus] // Roheline Pealinn, 12. apr. 2013, lk.
5.
Ligi riputab rinda võõraid medaleid // Äripäev, 15. apr. 2013, lk. 18. Vastukaja rahandusminister Jürgen
Ligi art-le "Võimalik uus võim põrmustab mu töö", 9. apr.
http://www.ap3.ee/blog/2013/4/11/nestor-ligi-riputab-enda-rinda-vooraid-medaleid
Nestor, Eiki jt. Пожизненное налогообложение / vahendanud Irina Kablukova // День за днём, 19. apr.
2013, lk. 12-13. Tulumaksuvaba miinimumi suurendamisest.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:123500
Hooldusravisüsteem tuleb Eestis alles luua // Õhtuleht, 27. apr. 2013, lk. 11. Väljavõte autori blogist.
[Vananemisest ja sotsiaalkindlustusest : kommentaar] // Elukiri, mai 2013, lk. 21.
Nestor, Eiki jt. Ressurssi peaks õigesti suunama. Poliitikud toetavad maksuametit / vahendanud Alyona
Stadnik // Äripäev, 14. mai 2013, lk. 8. Probleemidest käibemaksu laekumisega.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:120686
Nestor, Eiki jt. Верните наши куши! / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 15. mai 2013, lk. 13.
Käibemaksu langetamisest majanduskriisieelsele tasemele.
[Kunagiste hipide elust : kommentaar] // Maaleht, 16. mai 2013, lk. 29.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:121064
Распределения обязанностей недостаточно : [kommentaar] // Деловые ведомости, 29. mai 2013, lk. 5.
Ümberkorraldustest töövõimetuse määramisel.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:121880
[Mart Laari soovitusest IRLile praegusest koalitsioonist lahkuda : kommentaar] // Eesti Päevaleht, 11. juuni
2013, lk. 4.
http://www.epl.ee/news/eesti/mart-laar-soovitab-oma-poliitilises-manifestis-irl-il-koalitsioonist-lahkuda.d?
id=66269542
Sotsiaaldemokraadid: koalitsioon jääb püsima : [kommentaar] // Äripäev, 12. juuni 2013, lk. 4. Eesti Panga
nõukogu esimeheks asuva Mart Laari kirjast erakonnakaaslastele.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:122901
Miks kolmas [pensioni]sammas ei idane // Postimees, 8. juuli 2013, lk. 9.
http://arvamus.postimees.ee/1293330
„Такие умственные упражнения ничего не значат” // Нарвская газета, 1. aug. 2013, lk. 7. Pensioniea
tõstmisest. Allikas: ERR.
Mida kauem töötad, seda suurem pension // Õhtuleht, 16. aug. 2013, lk. 8 ; Социал-демократ, sept., lk. 2.
http://www.ohtuleht.ee/537286
Vene k.: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2013/08/SDE_september_web.pdf
Mida teha, et eestlased oleksid sama õnnelikud kui soomlased? : [küsitlus] // Äripäev, 11. sept. 2013, lk.
18.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:128460
200 miljonit puudujääki ehk kes siin „Kreekat teeb” // Hiiu Leht, 24. sept. 2013, lk. 2. Järgmise aasta
riigieelarvest.

http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:129421
Kui kaugelt arstiabi kätte saab? : [küsitlus] // Maaleht, 3. okt. 2013, lk. 18.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:129861
Kurb, kuid paraku tõsi // Lääne Elu, 10. okt. 2013, lk. 2 ; Hiiu Leht, 11. okt., lk. 2 ; Koit, 12. okt., lk. 6 ;
Võrumaa Teataja, 15. okt., lk. 2 ; Pärnu Postimees, 25. okt., lk. 11. Lastetoetustest ja tulumaksumäära
vähendamisest, järgmise aasta riigieelarvest.
http://digar.nlib.ee/digar/show.action?id=130242
Kas selline palgatõus on mõistlik? : [küsitlus] // Äripäev, 17. okt. 2013, lk. 18. Kõrgete riigiteenijate
palgatõusust järgmisel aastal.
http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:130502
[Kohalike valimiste tulemustest 2009. a, eriti venekeelsete valijatega arvestamisest : kommentaar] // Eesti
Päevaleht, 25. okt. 2013, lk. 4.
http://epl.delfi.ee/news/eesti/miks-te-siis-ei-tegele-vene-valijaga.d?id=66972258
Turg on noor ja ei toimi. Loodame, et hakkab : [kommentaar] // Eesti Päevaleht, 8. nov. 2013, lk. 4. Mida
peaks tegema, et Eesti pensionifondide olukorda parandada.
http://epl.delfi.ee/news/eesti/mis-paastaks-pensionifonde.d?id=67057260
Millal peaks riik sekkuma äri tegemisse? : [küsitlus] // Äripäev, 14. nov. 2013, lk. 14 ; Деловые
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