Martin Repinski
(XIII Riigikogu liige 24.03.15– )
2015
[Talupoodide avamisest : kommentaar] // Maaleht, 9. apr. 2015, lk. 36.
Вопрос Kuldkalake: мнение коалиции осталось неизменным / vahendanud Julia Totskaja // Нарвская газета,
25. apr. 2015, lk. 2. Narva lasteaiast.
Repinski, Martin jt. Martin Helme oma 11 aastat vanast autost: kui remont läheb tüütuks, vahetan välja /
vahendanud Maarius Suviste // Õhtuleht, 5. mai 2015, lk. 4-5. Riigikogu liikmed autodest.
Miks peate vajalikuks meedikute piirkondlikku palgaerisust? : [vastus küsimusele] // Põhjarannik, 5. mai 2015,
lk. 2.
Почему вы считаете необходимым введение региональной надбавки для медиков? : [vastus küsimusele] //
Северное побережье, 5. mai 2015, lk. 2.
Репинский: говорили о политике, но забыли о детях и школьных обедах : [vahendatud tekst] // rus.delfi.ee,
13. mai 2015.
Мартин Репинский: мелкие предприниматели «отряхивают пыль родины» со своих ног и устремляются в
Латвию : [vahendatud tekst] // rus.postimees.ee, 13. mai 2015.
Martin Repinski: väikeettevõtjad pühivad Eesti tolmu jalge alt ning siirduvad Lätti : [vahendatud tekst] //
kesknadal.ee, 14. mai 2015 ; Võrumaa Teataja, 20. mai, lk. 2.
Repinski, Martin jt. Riigikogu liige üürikodu hüvitamisest: loomulikult on see mujalt tulnuile vajalik /
vahendanud Maarius Suviste // Õhtuleht, 14. mai 2015, lk. 2-3.
Repinski, Martin jt. И пусть богатые тоже плачут / vahendanud Andrei Titov // МК-Эстония, 27. mai 2015, lk.
20 ; mke.ee, 14. juuni. Trahvide seosest sissetulekutega.
Repinski, Martin jt. Parimad pärlid Riigikogu kõnepuldist : seaduseelnõu 41 SE esimene lugemine Riigikogus
03.06.2015 // Maksumaksja, juuni/juuli 2015, nr. 6/7, lk. 32-40.
Ka põllumehed valmistuvad meeleavaldusteks // Õhtuleht, 9. juuni 2015, lk. 8.
Ночные заседания Рийгикогу глазами новичка // rus.delfi.ee, 9. juuni 2015 ; Северное побережье, 10. juuni,
lk. 4.
Ööistungitest uustulnuka silme läbi // Põhjarannik, 10. juuni 2015, lk. 4.
Мартин Репинский: военная истерия помогает властям отвлечь внимание от насущных проблем :
[vahendatud tekst] // rus.postimees.ee, 10. juuni 2015.
Правительство нанесло удар по благосостоянию народа // Зелёная столица, 19. juuni 2015, lk. 2.
Repinski, Martin jt. Kes kohtub valijatega, kes valab betooni : [vahendatud tekst] // Õhtuleht, 27. juuni 2015, lk.
13. Suvepuhkusest.
Liiklustrahvid sõltuvusse sissetulekust // Õhtuleht, 7. juuli 2015, lk. 8.
Неужели ничего нельзя сделать? // Северное побережье, 14. juuli 2015, lk. 4. Ettevõtete sulgemisest IdaVirumaal.
Repinski, Martin jt. Riigikogu liikmed suvetööl / vahendanud Maarius Suviste // Õhtuleht, 25. juuli 2015, lk. 2-3.

Репинский: планы по скотомогильнику в Причудье скрыли и от населения, и от депутатов : [intervjuu /
vahendanud Jevgeni Kapov] // rus.delfi.ee, 17. aug. 2015.
Minister kaitseb teisi süüdistades oma nahka // Põhjarannik, 27. aug. 2015, lk. 4. Segadusest ASis Vireen.

