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SAARLASELT SAARLASELE
SÜDAME JA MÕISTUSEGA!

Hea programmi lugeja,

Neli aastat on möödunud Saaremaa omavalitsuste ühinemisest Saaremaa vallaks. Neil 
aastail oleme näinud valla juhtimist, milles kogukondade soove ei arvestata, milles valla 
lihtsamadki toimingud võtavad lubatust rohkem aega, milles abivallavanemad ja osa- 
konnajuhatajad ei suuda oma rolle jagada ning milles hanke- ja ehitusprotsesse on 
puudulikult korraldatud. Saaremaa valla juhtimine on viidud saarlastest kõrgele ja 
kaugele.

Meie nimekiri koosneb inimestest, kellel on piisavalt tahet, oskusi ja kogemusi selleks, et 
Saaremaa valla juhtimisse pööre tuua. Me ei pea saarlasi klientideks, vaid kodanikeks, 
kellel õigus osaleda valla ja oma piirkonna elu kujundamisel ja otsuste tegemisel.

Ühinesime ISAMAA erakonna nimekirja, et teha Saaremaa korda. Seisame üheskoos 
kogukondadele otsustusõiguse tagasiandmise eest, Kuressaare linna linnaõiguste 
taastamise eest, otsedemokraatia ja rahvaalgatusõiguse eest ning kõige olulise eest, 
mida kajastab meie programm.

Meie, isamaalised saarlased, toome valla juhtimisse oskused, kogemuse ja kire.

Saarlaselt saarlasele − südame ja mõistusega!



• Taastame Kuressaare linnaõigused. Linn saab eraldi halduskogu, eelarve ja 
 linnapea.

• Loome Saaremaa vallas võimalused otsedemokraatia rakendamiseks 
 rahvaalgatuslike rahvahääletuste abil.

• Suurendame osavallakogude/kogukonnakogude otsustusõigust oma piirkonna   
 asjade üle. 

• Kiirendame haldusmenetlusi. 

• Suurendame lasteaia- ning munitsipaalkooliõpetajate töötasu põhikooli- ja 
 gümnaasiumiõpetaja riiklikult kehtestatud töötasu alammäärani.

• Vähendame palgaliste poliitiliste ametikohtade arvu valla juhtimises. 

• Kiirendame külateede mustkatte alla viimist ja toetame kergliiklusteede rajamist   
 piirkonnakeskuste lähistel.

• Säilitame olemasolevate kodulähedaste vähemalt 6-klassiliste koolide võrgu.

• Toetame multifunktsionaalse kultuurikeskuse rajamist.

• Toetame „sotsiaalBolti“ platvormi rajamist Saaremaale.

• Toetame Saaremaa süvasadama kasutuselevõttu Eesti Mereväe poolt ja Eesti   
 Kaitseväe üksuste paigutamist Saaremaale. 

• Taastame Saaremaa palverännuradade võrgustiku.

• Kingime igale kogukonnamajale Eesti lipu!

PÕHILUBADUSED



Korrastame Saaremaa valla juhtimise. Kohalikud kogukonnad peavad saama ise otsustada oma 
piirkonnasse puutuvate asjade üle. Taastame Kuressaare linnaõigused ning tagame investeerin- 
gute ühtlase jaotumise vallas.

• Suurendame osavallakogude/kogukonnakogude otsustusõigust oma piirkonna asjade üle.   
 Anname osavallakogudele/kogukonnakogudele oma eelarveosa ning arvestame täielikult   
 kohaliku kogukonna ettepanekuid teedesse investeerimisel, MTÜ-de rahastamises jms.

• Taastame Kuressaare linnaõigused. Linn saab eraldi halduskogu, eelarve ja linna esindava   
 linnapea. 

• Loome Saaremaa vallas võimalused otsedemokraatia rakendamiseks rahvaalgatuslike   
 rahvahääletuste kaudu, nagu tehti 1930-ndate aastateni kogu Eesti Vabariigis. Saarlastel olgu  
 õigus oma kohaliku elu üle otsustada ka valimiste vahelisel ajal. 

• Vähendame palgaliste poliitiliste ametikohtade arvu valla juhtimises. 

• Kiirendame haldusmenetlusi. Tagame projekteerimistingimuste, ehituslubade jm taotluste  
 menetlemistähtaegadest kinnipidamise. Kehtestame korra, et ametkond võib taotlust paran-  
 damiseks tagasi saata vaid ühe korra.

• Arvestame kogukondade otsustega. Kõiki oma enese piirkonnasse puutuvaid kohaliku   
 kogukonna ettepanekuid, mis ei nõua vallalt lisaressursse, peab saama kohapeal ellu viia. 

• Peame õigeks, et osavallakogud moodustatakse kogukondade esindajatest, kaasates sinna   
 neisse kas kohalikke külavanemaid või piirkonnale oluliste huvigruppide (ettevõtjad, küla-
 seltsid, kogudused, koolid, jahimehed) valitud esindajaid.

• Tagame investeeringute piirkondlikult tasakaalustatud jaotamise. Investeeringute tegemisel  
 arvestame kogukondade soovidega.

• Tagame, et valla teenused oleksid jätkuvalt kättesaadavad kõigis piirkondades.

• Loome allasutuste valdkondlikud (nt koolidirektorite) ümarlauad, mille ettepanekutega 
 arvestatakse.

PAREMINI JHITUD SAAREMAA



Haridus loob alused elus hakkama saamiseks ning kodanikuks kasvamisel. Noortel peab olema 
võimalik omandada põhiharidus kodu lähedal ning tasuta osaleda vähemalt ühes huvialaringis. 
Lasteaedade ja huvikoolide õpetajate tööd peab vääriliselt tasustama. Koolid hoidku ja arendagu 
piirkondlikku omanäolisust.

• Säilitame olemasolevate kodulähedaste vähemalt 6-klassiliste koolide võrgu.

• Tagame õppuritele võimaluse tasuta osalemiseks ühes huvikooliringis.

• Tõstame lasteaia- ja munitsipaalkooliõpetajate (põhikooli ringijuhi, pikapäevaõpetaja,  
 huvijuhi, treeneri, huvikooliõpetaja) töötasu põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja riiklikult   
 kehtestatud töötasu alammäärani.

• Tagame noorsootöötaja jõudmise iga Saaremaa nooreni. 

• Soodustame koolides omanäoliste õppesuundade teket.

• Korrastame lasteaedade mänguväljakud. Toetame laste mänguväljakute rajamist piirkonna-   
 keskustesse.

• Katame noorte majutuskulud hariduse omandamisel, kui oma piirkonnas pole neile sobivat   
 kooliastet või õppesuunda.

• Tagame tugiteenuste, eripedagoogide  ja abiõpetajate kättesaadavuse  kõigile abivajavatele   
 lastele. 

• Loome Kuressaares õhtuse lastehoiuteenuse. 

• Toetame kõrghariduse saamise võimaluse jätkumist Saaremaal.

• Toetame õpilasmalevate ja noortelaagrite toimumist, kaasates kohalikke maapiirkonnaette-  
 võtjaid, kogudusi ja külaseltse.

• Toetame Saaremaa noortevolikogu ning kutsume noori osalema vallavolikogu komisjonide   
 ning osavallakogude töös.

HARIDUST VÄÄRTUSTAV 
KOGUKOND



Loome tänapäevase ja tulevikku suunatud nii loodust kui ka tehnoloogiat hõlmava elu- ja töö- 
keskkonna.

• Kiirendame külateede mustkatte alla viimist.

• Toetame turismis ja ettevõtluses üldisemalt säästva ja Rohelise sihtkoha põhimõtteid.

• Toetame kiire lairiba-internetikaabli toomist maapiirkonna kodudesse, s.o „viimase miili  
  ühenduste“ väljaehitamist.

• Jäätmekäitluse hinna alandamiseks ja keskkonna säästmiseks rajame Kuressaare Soojuse   
 koostootmisjaama juurde jäätmepõletuskatla. 

• Rakendame Saaremaa märgina turismivankri ette ka Suure Tõllu ja Pireti.

• Toetame kergliiklusteede rajamist piirkonnakeskuste juurde.

• Koostöös turismiettevõtjatega toetame turismimaksu kehtestamist. Turismimaksust laekuv   
 tulu suunatakse turismi edendamisse ja sellega seotud kulude (avalikud prügikastid, tualetid  
 jms) katmiseks. Turismimaks liidetakse Kuivastu-Virtsu ja Kuressaare-Tallinn liinide pileti-   
 hinnale, v.a siis, kui piletiostja on Saaremaa elanik.

• Suurendame noorte perede võimalusi maale kolimiseks. Väljapoole Kuressaaret rajame valla  
 omandis olevaid väljarenditavaid korterelamuid. Kus võimalik, rakendame nende ehitamisel   
 era- ja avaliku sektori koostööd.

ETTEVÕTLIK JA KESKKONNA
SÕBRALIK VALD

• Toetame tööstuspargi rajamist Saaremaale.

• Loome koostöös edukate ettevõtjatega Saaremaale ettevõtluse mentorprogrammi.

• Taotleme Vabariigi Valitsuselt maksuerisust, et suurendada Saaremaa ettevõtete konku-   
 rentsivõimet. 

• Taotleme Vabariigi Valitsuselt inimestele, kelle  teine kodu asub Saaremaal, võimalust suunata   
 osa nende üksikisiku tulumaksust Saaremaa valda.

• Taotleme Vabariigi Valitsuselt Saare maakonna elanikele tasuta praamisõidu kodusaarele.

• Taotleme Kuressaare - Tartu lennuliini avamist.

• Toetame uute rahvusvaheliste laeva- ja lennuliinide avamist.

• Nõuame võrguettevõttelt investeeringuid elektrikatkestuste vähendamisse. 

• Joogivee kvaliteedi parandamiseks ja põhjavee reostuse vähendamiseks toetame kesk-   
 konnanõuetele vastavate purgimiskohtade rajamist. 

• Seisame maaomanike õiguste eest Natura alade loomisel ja looduskaitseliste piirangute   
 kehtestamisel.

Jätkub järgmisel leheküljel



Loome tänapäevase ja tulevikku suunatud nii loodust kui ka tehnoloogiat hõlmava elu- ja töö- 
keskkonna.

• Kiirendame külateede mustkatte alla viimist.

• Toetame turismis ja ettevõtluses üldisemalt säästva ja Rohelise sihtkoha põhimõtteid.

• Toetame kiire lairiba-internetikaabli toomist maapiirkonna kodudesse, s.o „viimase miili  
  ühenduste“ väljaehitamist.

• Jäätmekäitluse hinna alandamiseks ja keskkonna säästmiseks rajame Kuressaare Soojuse   
 koostootmisjaama juurde jäätmepõletuskatla. 

• Rakendame Saaremaa märgina turismivankri ette ka Suure Tõllu ja Pireti.

• Toetame kergliiklusteede rajamist piirkonnakeskuste juurde.

• Koostöös turismiettevõtjatega toetame turismimaksu kehtestamist. Turismimaksust laekuv   
 tulu suunatakse turismi edendamisse ja sellega seotud kulude (avalikud prügikastid, tualetid  
 jms) katmiseks. Turismimaks liidetakse Kuivastu-Virtsu ja Kuressaare-Tallinn liinide pileti-   
 hinnale, v.a siis, kui piletiostja on Saaremaa elanik.

• Suurendame noorte perede võimalusi maale kolimiseks. Väljapoole Kuressaaret rajame valla  
 omandis olevaid väljarenditavaid korterelamuid. Kus võimalik, rakendame nende ehitamisel   
 era- ja avaliku sektori koostööd.

ETTEVÕTLIK JA KESKKONNA
SÕBRALIK VALD

• Toetame tööstuspargi rajamist Saaremaale.

• Loome koostöös edukate ettevõtjatega Saaremaale ettevõtluse mentorprogrammi.

• Taotleme Vabariigi Valitsuselt maksuerisust, et suurendada Saaremaa ettevõtete konku-   
 rentsivõimet. 

• Taotleme Vabariigi Valitsuselt inimestele, kelle  teine kodu asub Saaremaal, võimalust suunata   
 osa nende üksikisiku tulumaksust Saaremaa valda.

• Taotleme Vabariigi Valitsuselt Saare maakonna elanikele tasuta praamisõidu kodusaarele.

• Taotleme Kuressaare - Tartu lennuliini avamist.

• Toetame uute rahvusvaheliste laeva- ja lennuliinide avamist.

• Nõuame võrguettevõttelt investeeringuid elektrikatkestuste vähendamisse. 

• Joogivee kvaliteedi parandamiseks ja põhjavee reostuse vähendamiseks toetame kesk-   
 konnanõuetele vastavate purgimiskohtade rajamist. 

• Seisame maaomanike õiguste eest Natura alade loomisel ja looduskaitseliste piirangute   
 kehtestamisel.



Loome eeldused kultuuri ja kehakultuuri edendamiseks, et meie elanike vaim ja keha oleksid 
tugevad ja tasakaalus.

• Seame eesmärgiks renoveerida tegutsevad valla kultuuri- ja rahvamajad. 

• Tagame valla omaosaluse tasumise mittetulundusühingute kultuuri ja sporditöö edendamist  
  toetavates projektides.

• Toetame energiaühistute loomist kogukondades.

• Tagame ringijuhtidele nende haridusele ja kvalifikatsioonile vastava palga, mis ei ole väiksem  
 kui riiklikult kehtestatud kultuuritöötaja palk. 

• Anname osavaldadele oma eelarveosa, et nad saaksid toetada oma piirkonna sündmuste   
 korraldamist.

• Väärtustame laulu- ja tantsupidude traditsiooni.

• Toetame Saaremaal filmimist Saarte Filmifondi toel, võimendades sel moel turundust ja   
 majandust kultuuri ja kunsti abil.

• Toetame tänapäevase multifunktsionaalse kultuurikeskuse rajamist, milles on võimalik   
 korraldada kontserte, konverentse, kunstinäitusi ja rahvusvahelisi üritusi.

• Kaasajastame haruraamatukogud.

• Toetame kõrgkultuuri toomist saarele (rahvusvahelised näitused, konverentsid, kontserdid,   
 etendused).

• Tervislike eluviiside propageerimiseks toetame piirkondade vaheliste spordivõistluste korral  
 damist, nt Suure Tõllu ja Soela väina mänge.

• Toetame Saaremaa spordiklubide rahastamist ühtsetel põhimõtetel.

KULTUURNE JA AKTIIVNE 
KOGUKOND

Jätkub järgmisel leheküljel

• Spordielu edendamiseks võtame tööle täiskohaga spordijuhid. 

• Toetame uue multifunktsionaalse spordihalli rajamist, milles on ujula, jäähall, kergejõustiku  
 hall, pallimängusaalid jms. 

• Ehitame valmis Kuressaare linnastaadioni tribüünihoone ja tribüüni.

• Tagame spordihuvilistele valla staadionite vaba kasutuse.

• Ehitame Saaremaale kardiraja.

• Leiame Enduro GP Estonia korraldamiseks sobiva asukoha.

• Toetame Europead-i,  Euroopa suurima rahvakultuurifestivali korraldamist Saaremaal. 

• Toetame Üleilmsete Saarte mängudel osalejaid ja nende mängude toimumist Saaremaal.

• Taastame Saaremaa palverännuradade võrgustiku.

• Rajame Kudjape kalmistule urnimüüri.

• Jätkame koguduste toetamist valla eelarvest muinsuskaitse all olevate kirikuhoonete ja   
 nendes sisalduvate varade eksponeerimisel ja hooldamisel.

• Teeme koostööd Vabariigi Valitsusega suuremate restaureerimisprojektide rahastamiseks   
 riigieelarvest ning aitame pidada läbirääkimisi muinsuskaitseliste, pääste- ja tuleohutus  
 nõuete täitmiseks. 

• Tagame omaosaluse kogudustega seotud rahastuse saanud projektides.  

• Toetame kalmistupühade korraldamist ja inimeste transporti kirikute juurde olulisemate   
 sündmuste puhul.

• Kaasame koguduste esindajad suuremate piirkondlike projektide aruteludesse.



Loome eeldused kultuuri ja kehakultuuri edendamiseks, et meie elanike vaim ja keha oleksid 
tugevad ja tasakaalus.

• Seame eesmärgiks renoveerida tegutsevad valla kultuuri- ja rahvamajad. 

• Tagame valla omaosaluse tasumise mittetulundusühingute kultuuri ja sporditöö edendamist  
  toetavates projektides.

• Toetame energiaühistute loomist kogukondades.

• Tagame ringijuhtidele nende haridusele ja kvalifikatsioonile vastava palga, mis ei ole väiksem  
 kui riiklikult kehtestatud kultuuritöötaja palk. 

• Anname osavaldadele oma eelarveosa, et nad saaksid toetada oma piirkonna sündmuste   
 korraldamist.

• Väärtustame laulu- ja tantsupidude traditsiooni.

• Toetame Saaremaal filmimist Saarte Filmifondi toel, võimendades sel moel turundust ja   
 majandust kultuuri ja kunsti abil.

• Toetame tänapäevase multifunktsionaalse kultuurikeskuse rajamist, milles on võimalik   
 korraldada kontserte, konverentse, kunstinäitusi ja rahvusvahelisi üritusi.

• Kaasajastame haruraamatukogud.

• Toetame kõrgkultuuri toomist saarele (rahvusvahelised näitused, konverentsid, kontserdid,   
 etendused).

• Tervislike eluviiside propageerimiseks toetame piirkondade vaheliste spordivõistluste korral  
 damist, nt Suure Tõllu ja Soela väina mänge.

• Toetame Saaremaa spordiklubide rahastamist ühtsetel põhimõtetel.

KULTUURNE JA AKTIIVNE 
KOGUKOND

• Spordielu edendamiseks võtame tööle täiskohaga spordijuhid. 

• Toetame uue multifunktsionaalse spordihalli rajamist, milles on ujula, jäähall, kergejõustiku  
 hall, pallimängusaalid jms. 

• Ehitame valmis Kuressaare linnastaadioni tribüünihoone ja tribüüni.

• Tagame spordihuvilistele valla staadionite vaba kasutuse.

• Ehitame Saaremaale kardiraja.

• Leiame Enduro GP Estonia korraldamiseks sobiva asukoha.

• Toetame Europead-i,  Euroopa suurima rahvakultuurifestivali korraldamist Saaremaal. 

• Toetame Üleilmsete Saarte mängudel osalejaid ja nende mängude toimumist Saaremaal.

• Taastame Saaremaa palverännuradade võrgustiku.

• Rajame Kudjape kalmistule urnimüüri.

• Jätkame koguduste toetamist valla eelarvest muinsuskaitse all olevate kirikuhoonete ja   
 nendes sisalduvate varade eksponeerimisel ja hooldamisel.

• Teeme koostööd Vabariigi Valitsusega suuremate restaureerimisprojektide rahastamiseks   
 riigieelarvest ning aitame pidada läbirääkimisi muinsuskaitseliste, pääste- ja tuleohutus  
 nõuete täitmiseks. 

• Tagame omaosaluse kogudustega seotud rahastuse saanud projektides.  

• Toetame kalmistupühade korraldamist ja inimeste transporti kirikute juurde olulisemate   
 sündmuste puhul.

• Kaasame koguduste esindajad suuremate piirkondlike projektide aruteludesse.



Kõik Saaremaa elanikud on olulised. Vald peab koos pere ja kogukonnaga tagama kõigile oma 
elanikele väärika hakkamasaamise siis, kui elanik ise sellega enam toime ei tule.

• Tagame eakatele võimaluse väärikalt oma kodus vananeda. 

• Toetame „sotsiaalBolti“ platvormi rajamist Saaremaale. 

• Ehitame Saaremaale tänapäevase hooldekodu ja alustame järgmiste kavandamist. 

• Suurendame päevakeskuste arvu. Päevakeskustes peab eakatel olema kättesaadavad ka   
 elementaarsed teenused, sh juuksur ja pesupesemise võimalus.

• Parandame valla võimekust pakkuda lastele ja noortele psühholoogilist tuge. 

• Loome Saaremaale laste vaimse tervise keskuse.

• Arendame koduõendusteenust.

• Toetame hingehoiu-, geriaatria- ja hospiitsteenuse arendamist vallas.

• Tellime ülesaaremaalise sotsiaalauditi, et kaardistada sotsiaalvaldkonna praegused kitsasko  
 had ja tulevikuvajadused. 

• Pakume rohkem ressurssi mitmesuguste sotsiaalprobleemide ennetustegevustele.

• Toetame nelja- ja enamalapselisi peresid sõiduki soetamisel.

VÄÄRIKAS ELU ABIVAJAJATELE



Vaid patriootlik ühiskond, kes väärtustab traditsioone, kodu, rahvust ja vabadust jääb kestma. 
Traditsioonide hoidmine ja isamaaline kasvatus on kodanikuks kasvamise alus.

• Kingime igale kogukonnamajale Eesti lipu!

• Loome rahvuslike mustrite programmi, et ühistud ja avalikud hooned saaksid seintele   
 kihelkondlikud rahvusmustrid ning avaliku ruum keskkond oleks isamaalisem.

• Pooldame looduskeskkonnaga ümberkäimisel lähtumist kohalike tahtest ja pärimus-   
 kultuurist.

• Tegutseme tasuta ühevõrgupüügiõiguse taastamise nimel rannaelanikele.

• Otsime lahendusi ligipääsu tagamiseks kallasradadele.

• Toetame isamaalist kasvatust alg- ja põhikoolis ning riigikaitseõpet gümnaasiumis.

• Teeme koostööd Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja isamaaliste noorteorganisatsioonidega.

• Tähistame ja väärtustame iidsed maalinnad, hiied ja pühapuud.

• Tegutseme kogukondadele tähtsate seene- ja marjametsade kaitse alla võtmise nimel.

• Tegutseme selle nimel, et eelteave planeeritavatest raietest jõuaks kohalike kogukondadeni.

• Toetame kohalike kogukondade initsiatiivi vaatamisväärsuste ning loodus- ja muinsuskait  
 sealuste objektide eksponeerimisel ja haldamisel.

VÄÄRTUSTAME ISAMAALISUST
JA TRADITSIOONE



Kogukonnad oskavad ise oma elu korraldada. Vald peab neid toetama, mitte käskima.

• Ühtlustame külamajade tegevuskulude rahastamise korra.

• Lepime kokku pikemaajalistes piirkondlikes ja valdkondlikes investeeringukavades.

• Toetame kogukonnaliidrite ja külavanemate valdkondlikku täiendusõpet ning korraldame   
 õppepäevi.

• Suurendame külade ja piirkondade koostööd soodustava kaasava eelarve mahtu. 

• Toetame kogukondasid bussiootepaviljonide korrastamisel.

TUGEV JA TEGUS KOGUKOND

Saaremaa peab jääma piirkonnaks, kus on turvaline elada. Turvalisuse suurendamiseks tõhus-
tame kriiside ennetamist ja õpime käituma pikemaajaliste kriiside korral.

• Koostame detailsed kavad, mis on kasutatavad ka pikema kui 72-tunnise kriisiolukorra   
 puhul.

• Laiendame piirkondlikku päästevõimekust vabatahtlikkuse alusel moodustatud kohalike   
 tsiviilkaitseliste kriisihaldusgruppidega. Iga saarlane peab teadma, mida teha kriisiolukorras.

• Aitame kogukondadel koostada elanikkonnakaitse kriisikavad.

• Aitame kogukondadel luua eeldused elutähtsate taristute autonoomseks toimimiseks.

• Toetame Saaremaa süvasadama kasutuselevõttu Eesti Mereväe poolt ja Eesti Kaitseväe   
 üksuste paigutamist Saaremaale.

TURVALINE ELUKESKKOND



nr 276  MART MAASTIK

nr 277  KAIDO KAASIK

nr 278  TERJE NEPPER

nr 279  KAUPO VIPP

nr 280  KATRIN KUUM

nr 281  HARRY RAUDVERE

nr 282  VELLO RUNTHAL

nr 283  KERSTI TRUVERK

nr 284  ANTI TOPLAAN

nr 285  LEEVI NAAGEL

nr 286  RAIVO AEG

nr 287  INGA PÕLLUÄÄR

nr 288  KALLE KOLTER

nr 289  KALMER POOPUU

nr 290  JANNE NURMIK

nr 291  RIINA VOOG

nr 292  ERKI EVESTUS

nr 293  ÜLLA PÄRNA

ISAMAA KANDIDAADID
SAAREMAAL

nr 294  LEONID SINIAVSKI

nr 295  ANDRES TAMM

nr 296  JELENA PŠENITŠNAJA

nr 297  ROOS MARIE KARMEL  
         PŠENITŠNAJA

nr 298  TAAVI KURISOO

nr 299  ÕNNE SÖÖT

nr 300  TÕNU MUNK

nr 301  INES VAPPER

nr 302  GUNNAR USIN

nr 303  ANNELI TEPPO-TOOST

nr 304  MATI SAGOR

nr 305  VILLU VEEL

nr 306  NEEME KÖÖTS

nr 307  MARGUS KUUSK

nr 308  MATI VÄÄRTNÕU

nr 309  KALLE NIIT

nr 310  TIIT PRUUL

nr 311  REIN SEPP

nr 312  MARTIN PREI

nr 313  MART PUUSEPP

nr 314  ALGUR KAERMA

nr 315  JAAN KAJU

nr 316  RAIMOND KANNIK

nr 317  MARE KURVITS

nr 318  URMAS METSAMAA

nr 319  LIIS LAUR

nr 320  AGO PÕLDOJA

nr 321  EVA KIPS

nr 322  HANNES NELIS

nr 323  KRISTJAN VANASELJA

nr 324  MARIS REBEL

nr 325  TIIT USPENSKI

nr 326  VILJAR ARO

nr 327  MIKK RAND

nr 328  MARIA KALJUSTE

SAARLASELT SAARLASELE SÜDAME JA MÕISTUSEGA!


