
1. oktoober – 110 aastat tagasi (1909) sündis Sinaida Koost, haridustegelane. Suri 16. 

veebruaril 1995. 

3. oktoober – 75 aastat tagasi (1944) sündis Anne Oolup, omavalitsus- ja majandustegelane. 

3. oktoober – 70 aastat tagasi (1949) sündis Kadri Kullapere, looduskaitsetegelane.  

4. oktoober – 90 aastat tagasi (1929) sündis Albert Kask, majandustegelane. Suri 25. 

veebruaril 2006. 

4. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) sündis Niina Tuuling, omavalitsustegelane. Suri 15. 

juulil 2008. 

4. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) sündis Vello Vinn, kunstnik. 

4. oktoober – 60 aastat tagasi (1959) sündis Kaie Kesküla, pedagoog ja käsitöömeister. 

5. oktoober – 100 aastat tagasi (1919) suri Villem Mägi, aednik ja rahvaluulekoguja. 

Sündinud 22. mail 1863. 

5. oktoober – 90 aastat tagasi (1929) sündis Neeme Mets, harrastuskunstnik ja                -

luuletaja. Suri 8. jaanuaril 2017. 

5. oktoober – 65 aastat tagasi (1954) sündis Ants Ley, politseinik. 

5. oktoober – 60 aastat tagasi (1959) sündis Oleg Sõnajalg, ettevõtja. 

6. oktoober – 200 aastat tagasi (1819) sündis Reinhold Johann Wildenberg, ettevõtja. Suri 

28. augustil 1890. 

6. oktoober – 120 aastat tagasi (1899) sündis Konstantin Verendel, majandus- ja 

omavalitsustegelane. Suri 1991. aastal. 

6. oktoober – 50 aastat tagasi (1969) sündis Aire Kurs, seltsitegelane. 

7. oktoober –75 aastat tagasi (1944) vallutasid Nõukogude väed Kuressaare. 

9. oktoober  – 90 aastat tagasi (1929) sündis Heinrich Sepp, agronoom. Suri 16. novembril 

2011. 

9. oktoober – 75 aastat tagasi (1944) sündis Lia Tüür (Laasberg), ehtekunstnik. 

10. oktoober – 60 aastat tagasi (1959) sündis Liia Raun, pedagoog ja haridustegelane. 

11. oktoober – 130 aastat tagasi (1889) sündis Aleksander Kann, advokaat ja riigiametnik. 

Suri Nõukogude vangilaagris 10. mail 1942. 

11. oktoober – 100 aastat tagasi (1919) sündis August Tõkman, haridustegelane. Suri 11. 

augustil 1993. 

12. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) sündis Ülo Roos, matkasportlane ja kultuuritegelane. 

13. oktoober – 90 aastat tagasi (1929) sündis Valentin Oopkaup, pedagoog. 

13. oktoober – 70 aastat tagasi (1949) sündis Raivo Vokk, bioloog. 



15. oktoober – 110 aastat tagasi (1909) sündis Karl-Osvald Leemet, laevakapten. Suri 19. 

aprillil 1993. 

15. oktoober – 100 aastat tagasi (1919) taasalustas riikliku õppeasutusena tööd Kuressaare 

merekool. 

17. oktoober – 50 aastat tagasi (1969) sündis Argo Kirss, pedagoog, omavalitsustegelane ja 

ettevõtja. 

18. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) sündis Salme Poopuu, kinematografist. Suri 13. mail 

2017. 

20. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) lahkus aurikul “Adler” Umsiedlung’i korras Saaremaalt 

310 ümberasujat. 

20. oktoober – 75 aastat tagasi (1944) loodi Saaremaa Autobaas. 

21. oktoober – 70 aastat tagasi (1949) sündis Koidu Heinmaa, pedagoog ja ilmavaatleja. 

22. oktoober – 85 aastat tagasi (1934) sündis Leida Helde, kultuuritegelane. 

24. oktoober – 70 aastat tagasi (1949) sündis Liivi Tamm, muusikapedagoog. 

25. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) sündis Linda Martin, zootehnik. 

27. oktoober – 110 aastat tagasi (1909) sündis Aleks Kivi, pedagoog. Hukati Nõukogude 

vanglas 3. juunil 1942. 

28. oktoober  – 125 aastat tagasi (1894) sündis Juhan Luts, haridus- ja kultuuritegelane. 

Hukati sakslaste poolt detsembris 1941. 

28. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) sündis Maimu Priks, pedagoog. 

28. oktoober – 50 aastat tagasi (1969) suri Julius Tõll, proviisor ja harrastusbotaanik. 

Sündinud 25. aprillil 1886. 

29. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) sündis Toomas Paul, pastor ja literaat.  

30. oktoober – 175 aastat tagasi suri Gustav Johannes Westrèn-Doll, laevakapten. Sündinud 

1796. aastal. 

30. oktoober – 130 aastat tagasi (1889) sündis Theodor Märska, filmimees, VR I/3. kavaler. 

Suri 7. veebruaril 1961.  

30. oktoober – 85 aastat tagasi (1934) sündis Leida Iir, pedagoog ja koduloolane. 

30. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) sündis Pilvi Aavik, agronoom. 

30. oktoober – 80 aastat tagasi (1939) sündis Rein Otstavel, haridustegelane. Suri 4. augustil 

1987. 

 


