XVII Lääne - Virumaa koolide mälumäng 2017/2018 I voor 27. septembril küsib SILVA

1. Soome tähistab tänavu 100. juubelit, selle tähistamiseks toimub muuhulgas ka tuur
mööda teatavaid Eesti asutusi. Milliseid asutusi Soome suursaadik Eestis koos
kaaskonnaga külastab?
2. Eesti uus päästeteenistuse põhiauto sai omale nime selle tegelase järgi, kelle rahvas valis
1916.aasta sügisel oma lemmiktegelaseks Tammsaare romaanis „Tõde ja õidus“. Mis on
auto nimi?
3. 6. septemril 1947. a. toimus Saaremaal Valjala vallas Sakla külas koosolek, mis sai
stardipauguks olulisele ajastule okupeeritud Eestis. Mida otsustati?
4. 5. september on rahvusvahelise heategevuse päev. Mille põhjal ÜRO 2013 sellise otsuse
tegi?
5. Mis on pildil?

6. Ta sündis 21.septembril 1937 Tallinnas, õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis, aga
lõpetas 1961. aastal hoopis Tallinna Riikliku Konservatooriumi näitleja erialal. Oli aastatel
1961 - 1968 Rakvere Teatri esinäitleja. Tema parimaks rolliks peetakse Pärnu teatris
mängitud George`i Edward Albee näidendis „Kes kardab Virginia Woolfi?“. On andnud
oma hääle paljudele filmi- ja multikategelastele. Tema rollide koguarvuks pakutakse
umbes 350. Kellest jutt?
7. Albert Einsteinile on omistatud ütlus, et „kui Maal hukkub viimane ..., siis inimestel
jäänud elada vee l vaid neli aastat.“ 14.septembril on ... ( nende ) rahvusvahelise
kaitsmise päev. Kes tuleks kirjutada punktiirile?
8. Ragnar Klavani klubikarjäär algas 2001.aastal. Mis klubi oli tema esimene tööandja?
9. Kui Kalevipoeg jõkke astus,tuli jõepõhjas lebavale mõõgale meelde vägilase enda
sajatus: „Kui aga juhtub käidanessa
Jalakanda pistma jõkke,
Kes sind enne ise kannud:
Siisap, mõõka, sõbrakene,
Murra jalad tal mõlemad.“
Mõõk kuulas käsku ja lõikas Kalevipojal mõlemad jalad alt. Mis jões see traagiline
sündmus juhtus?
10. Kes laulab?

11. Mille leiutas Rakkest pärit Alvar Pällo?
12. Nimeta 2 Euroopa pealinna, mis mõlemad algavad ühesuguse tähepaariga ja lõppevad
ühesuguse tähepaariga.
13. 2016.aastal toimusid esmakordselt Eesti aasta sambla valimised. Milline sammal välja
valiti?
14. Ta sündis 1933. aastal Tallinnas,õppis Tallinna 18. ja 13. algkoolis,7. keskkoolis, Tallinna
Arve- ja Plaanindustehnikumis, 1965. aastal lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi ning
läbis aspirantuuri Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia Majandusmatemaatika
Keskinstituudis. Kõik koolid lõpetas kiitusega. Oli 1992 - 2003 VII Riigikogu liige ( Mõõdukate nimekirjas ) ning VIII ja IX koosseisu liige ( Reformierakonna nimekirjas ).
1994.aastal oli Reformierakonna asutajaliige. 2001. aastal pälvis Riigivapi V klassi
teenetemärgi. Suri 10. septembril 2017. aastal Korfu saarel. Kellest jutt?
15. Kes on pildil? Nimeta ka tema amet.

16. Millise rahvusvahelise skandaali põhjustas fiproliin?
17. Kes on lasteraamatu „Särav täht ja luuleline lammas“ autorid?
18. 22. septembril tähistati Tallinnas kahte tähtpäeva, neist esimene on seotud Eesti
lähiajalooga ja teine looduskaitsega. Milliseid päevi tähistati?
19. Maavalitsuste kadumise tõttu otsitakse uut omanikku Viljandis asuvale olümpiamedalisti
kujule. Kes on see Stockolmi olümpiamängudel 1912. aastal võistenud sportlane ja millega on
ta läinud Guinessi rekordite raamatusse?
20. Millisest muusikalist laul pärineb? Kes on helilooja ja kes laulusõnade autor?

21 . Neil kestab uue aasta tervitamine terve nädala. Nende uusaastasoov on: „Shana tova
u`metuka!“ („Head ja magusat uut aastat!“ ). Möödunud nädalal algas neil 5778. aasta. Kes nad on?
22. Milline Lõuna - Eesti väikelinn soovib saada Eesti meepealinnaks?
23. Millised võistlused toimusid 16. - 17. septembril Kehala ringil?
24. 22. septembri hommikul 1944. aastal asus Punase Risti lipu all liikunud põgenikelaev Moero,
pardal kuni 4000 inimest Läänemerel Ventspilsi linna lähedal. Mis ja miks laevaga juhtus?
25. Mis nime kannab hoone pildil? Nimeta ka ehitusstiil.

26. 22. septembril esietendus Rahvusooperis Estonia pagulasteemat käsitlev uus Eesti
algupärane ooper, mis on ühtlasi autori esikteos. Nimeta autor ja ooperi nimi.
27. Mis riigis paigaldati autodele esimesed numbrimärgid? Aasta oli siis 1893.
28. Nimeta kaks Eesti kunstnikku, kelle tööde eest on pakutud kunstioksjonidel kõige
suuremaid summasid?
29. Kes või mis on kamalammas?
30. Nimeta laul ja esitaja.

VASTUSED
1. Saun ( saunatuur mööda Eesti saunasid algas 21. sept. Kadrinas)
2. Krõõt
3. Moodustati Eesti esimene kolhoos ( Viktor Kingissepa nimeline kolhoos), algas
sundkollektiviseerimine Eestis
4. Ema Teresa surmapäev
5. Majavamm ( Serpula lacrymans ) puravikulaadsete selts, mädikuliste sugukond
6. Aarne - Mati Üksküla
7. Mesilased
8. FC Elva
9. Kääpa jõgi
10. Voldemar Kuslap „Meeletu rüütel“
11. Nutikleeps TempID kehatemperatuuri mõõtmiseks ja salvestamiseks ( kraadiklaasi
asendaja )
12. Bukarest ja Budapest
13. Harilik karusammal ehk käolina
14. Valve Kirsipuu
15. NATO peasekretär Jens Stoltenberg
16. Mürgitatud munad
17. Pamela Maran ja Roman Kusma
18. Vastupanuvõitluse päev ja ninasarvikupäev
19. Martin Klein, kõigi aegade pikim maadlusmatš 11 tundi ja 40 minutit
20. „Detektiiv Lotte“ Priit Pajusaar ja Leelo Tungal
21. Juudid
22. Karksi - Nuia
23. Balti meistrivõistlused driftis
24. Nõukogude sõjalennukid uputasid laeva
25. Neeruti mõis, juugendstiil
26. Rasmus puur „Pilvede värvid“
27. Prantsusmaa
28. Johann Köler ( 172 561 tuhat eurot ) Konrad Mägi ( 127 823 eurot )
29. 23. septembril Rakvere keskväljakul toimunud toidufestival
30. Genka „Täna öösel“

