
Saarlaste tähtpäevi 2019.a. mais 

 

1. mai – 90 aastat tagasi (1929) sündis Julius Lehtsi, metsandustegelane ja 

rahvamuusik. Suri 7. juunil 2003. 

 2. mai – 120 aastat tagasi (1899) sündis Jakob Laul, haridus- ja kultuuritegelane. 

Hukati sakslaste poolt 24. aprillil 1942. 

3. mai – 50 aastat tagasi (1969) sündis Anu Vahter, raamatukogutöötaja. 

4. mai – 90 aastat tagasi (1929) sündis Hariessa Saamel, riigiametnik. 

6. mai – 75 aastat tagasi (1944) sündis Birgit Ehrenberg, jurist ja kultuuritegelane.  

7. mai – 80 aastat tagasi (1939) sündis Saima Pildre, raamatupidaja. 

7. mai – 65 aastat tagasi (1954) sündis Külliki Järvila, kunstnik. 

8. mai – 120 aastat tagasi (1899) sündis Vassili Kolk, pedagoog, ettevõtja ja 

rahvaluulekoguja. Suri 25. novembril 1960. 

9. mai – 75 aastat tagasi (1944) sündis Endel Pank, jahindus- ja omavalitsustegelane. 

9. mai – 50 aastat tagasi (1969) suri Caesar Kaljo, dirigent, fotograaf ja 

kultuuritegelane. Sündinud 18. septembril 1897. 

10. mai – 85 aastat tagasi (1934) sündis Alvine (Alvi) Schmuul, kirjanik ja 

muuseumitöötaja. 

11. mai – 85 aastat tagasi (1934) sündis Asta Reinart, pedagoog. 

13. mai – 120 aastat tagasi (1899) sündis Valter Err, VR II/3. kavaler. Suri ?. 

13. mai – 80 aastat tagasi (1939) sündis Tiit Köster, koorijuht ja muusikaõpetaja. 

14. mai – 60 aastat tagasi (1959) sündis Merike Kuldsaar, pedagoog. 

17. mai – 70 aastat tagasi (1949) sündis Mati Villsaar, sõudesportlane ja treener. 

17. mai – 60 aastat tagasi (1959) sündis Karen Allas, ettevõtja. 

18. mai – 350 aastat tagasi (1669) sündis Carl Adam von Stackelberg, kindral ja 

riigitegelane, Saaremaa kuberner. Suri 1749. aastal. 

18. mai – 150 aastat tagasi (1869) sündis Peeter Altosaar, pedagoog ja koorijuht. Suri 

15. juunil 1939. 

18. mai – 125 aastat tagasi (1894) sündis Albert Vessik, kaupmees ja 

omavalitsustegelane. Suri 1. jaanuaril 1950. 

18. mai – 100 aastat tagasi (1919) toimusid esimesed Kuressaare linnavolikogu 

valimised iseseisva Eesti tingimustes. 

18. mai – 80 aastat tagasi (1939) sündis Aarend Tõru, ettevõtja. 



19. mai – 100 aastat tagasi (1919) sündis Juhan Peegel, ajakirjandus- ja keeleteadlane 

ning kirjanik. Suri 6. novembril 2007. 

19. mai – 65 aastat tagasi (1954) sündis Anu Kivisoo, pedagoog. 

20. mai – 50 aastat tagasi (1969) sündis Tiina Naaber, ajakirjanik. 

22. mai – 25 aastat tagasi (1994) taaspühitseti Muhu Püha Katariina kirik. 

24. mai – 150 aastat tagasi (1869) suri Ottokar Karl Wilhelm von Aderkas, ohvitser, 

Saaremaa maamarssal. Sündinud 25. detsembril 1806. 

24. mai – 75 aastat tagasi (1944) sündis Urve Pihl, raamatukogutöötaja. 

24. mai – 60 aastat tagasi (1959) sündis Kalle Kolter, agronoom, omavalitsus- ja 

kultuuritegelane. 

25. mai – 70 aastat tagasi (1949) sündis Mati Tarvis, ettevõtja. 

27. mai – 75 aastat tagasi (1944) sündis Mait Sooäär, ettevõtja. 

30. mai – 140 aastat tagasi (1879) sündis Konstantin Ramul, psühholoog, 

filosoofiadoktor. Suri 11. veebruaril 1975. 

30. mai – 75 aastat tagasi (1944) sündis Kaarel Kasemets, insener. 

30. mai – 50 aastat tagasi (1969) sündis Ilvi Rauna, muusikateadlane.  

31. mai – 70 aastat tagasi (1949) sündis Valdek Kaus, omavalitsustegelane. 

 


