Lääne-Virumaa koolide mälumäng - 14. veebruar 2018. a.
1. Alates 31. detsembrist 2017. a lõpetasid maavalitsused oma tegevuse. Tegevuse
lõpetas ka Lääne-Viru maavalitsus. Lääne-Viru maavalitsuse hoone, mis asub
aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere, ei jää aga tühjalt seisma. Mis riigiasutus alustas
1. jaanuaril 2018.a. seal majas tööd?
2. Pildil on näha Eesti Vabariigi ühte teenetemärki.
Seda teenetemärk antakse välismaalastele
kõrgeima teenetemärgina Eesti riigile osutatud
teenete tunnustamiseks.
3. Mis nimetust see teenetemärk kannab?
4. Pärast haldusreformi on Lääne-Virumaal
7 valda ja 1 linn. Nimeta kõik pärast haldusreformi
alles jäänud omavalitsusüksused Lääne-Virumaal.
Teenetemärk
5. Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Puss ja ajaleht Postimees peavad just seda Eesti
tuntud perekonda Eesti läbi aegade mõjukamaks perekonnaks. Postimehes
avaldatud artikkel sel teemal 5. Jaanuaril 2018.a. Mis perekonnast on jutt?

6. Suursaatkond on riigi kõrgeimat tüüpi alaline diplomaatiline esindus teises riigis, kus
töötab mitmeid ametnike, et seista nn koduriigi huvide eest, samuti on saatkonnal
esinduslik funktsioon. Saatkonnas saavad abi päritolumaa kodanikud. Mitmes
maailma riigis on Eestil suursaatkond? (±15)
7. Kuulete Eesti Vabariigi hümni, mis on äärmiselt sarnane Soome hümnile. Erinevus on
see, et Soome hümn on Eesti hümnist pikem ning Eestis ja Soomes lauldakse hümni
erinevas tempos. Kes on Eesti hümni sõnade autor, kes muusika autor?
8. 2017. aasta suvel toimunud XII Noorte Laulu- ja tantsupidu oli eriline Vabaduse
väljakul toimunud sündmuse tõttu. Mis leidis aset Vabaduse väljakul?
9. Eestis on ühe teise riigi nimega küla, mis asub Ida-Virumaal Lüganuse vallas. Mis riigi
nime kannab see küla?
10. 20. juulil 2016. aastal sõlmis Ragnar Klavan lepingu Inglismaa kõrgliiga klubiga
Liverpool FC. Mitu väravat on löönud Ragnar Klavan Liverpooli eest?

11. Kuidas nimetatakse Kreeka mütoloogias pooleldi inimese, pooleldi hobuse kehaga
olendeid, keda peetakse Ixioni, lapiidide hõimu kuninga järeltulijateks, aga kes selle
hõimuga pidevalt sõjajalal olid ?
12. Milline hernesuurune nääre asub aju allosas ning eritab kasvuhormooni?
13. See film pidi jõudma kinoekraanidele 17. veebruaril 2017. a., kuid peategelase
vigastuse tõttu, mis oli saadud filmimise ajal, lükkus filmi ilmumine edasi.
Kinoekraanidele jõudis see film alles 24. jaanuaril 2018. a. Mis filmiga on tegu?
14. Millise leelismetalli nitraat on püssirohu ja väetiste
koostisse kuuluv salpeeter?
15. Pildil olev kirjanik põgenes 1943. aastal Soome ja aasta
hiljem Rootsi, kus ta elas surmani. Ta kuulus Eesti
üliõpilasseltsi Veljesto ning oli Rootsis Eesti Rahvusfondi
juhatuse liige. Tema põrm toodi Rootsist Eestisse 15.
septembril 2017 ja maeti 28. oktoobril 2017 Paadrema
kalmistule ema kõrvale. Kes on pildil olev kirjanik?

Eesti kirjanik

16. Kes on Eesti aasta loom 2018. aastal?
17. Teda tuntakse ka nimega esileedi. Tegemist pole riigitegelase, vaid nais-poksija
suurkujuga. Ta hoiab enda käes WBA, WBO, WBC ja WPBF kergekeskkaalu
maailmameistri tiitleid. Kes on see poksija?
18. Pildil on ühe Eestis asuva muuseumi logo. Mis muuseumiga on tegu
ja mis linnas see asub?
19. Eestis on üks kohanimi, mis koosneb kahest vokaalist. Mis on selle
koha nimi?

Muuseumi logo

20. Mis kuningriigi lipp on pildil ja kes on selle kuningas?

Kuningriigi lipp

21. Ettevõtte ajalugu ulatub aastasse 1887, mil Moe mõisas alustas tööd Moe tehas.
Aastal 1999 läks ettevõte AS-i Onistar kätte, mis 2009. aastal kuulutas välja pankroti.
Mida valmistati Moe tehases?
22. Millist puud kutsutakse ka pedajaks?
23. See organisatsioon tähistab oma sünnipäeva 23.
detsembril. Organisatsioon võttis embleemi kasutusele
1919. aastal. Organisatsiooni asutaja on tuntud
sõjamees. Millisele organisatsioonile kuulub see
embleem?
Organisatsiooni embleem
24. Norra kuningas Harald V on osalenud 1964. ja 1968. aastal
olümpiamängudel. Ta on saavutanud medalikohti MM- del ja
EM-del. Millisel spordialal?
25. Kes on pildil ja mille pärast on ta Guinnessi rekordite raamatus?
Guinnessi rekordi püstitaja

26. Millise Eesti linna nimi tähendab rootsi keeles arvu 11?
27. Ta on
osalenud eesti kunstielus 1985. aastast: maalinud, korraldanud
performance'eid, loonud ühiskonnakriitilisi nukufilme. Tema esimene isikunäitus
toimus 1987. aasta kevadel Tallina Kunstisalongis. Peale selle on ta ka laulnud
ansamblites Vanemõde ja Päratrust. Kes on see inimene?
28. Heinrich Stahli käsi- ja koduraamatut peetakse esimeseks Eestis trükituks
eestikeelseks raamatuks. See poolenisti eestikeelne raamat oli mõeldud
kirikuõpetajatele, pereisadele ning gümnaasiumi ja ülikooli üliõpilastele. Mis sajandil
see raamat ilmus?
29. Mitu ruutu on rahvusvahelisel kabe mängulaual? (± 10)
30. Taraxacum on astrilaadsete seltsi korvõieliste sugukonda kuuluv perekond. Nimelt
pärineb „Taraxacum“ kreeka keelest ja tähendab “põletikku raviv” See taim kasvab
põhiliselt Euraasia parasvöötmes, samuti leidub teda ka Eestis. Mis taimega on tegu?

Lisaküsimus
See pildil olev mees oli eesti maadleja, kes tuli olümpiavõitjaks
1928. aastal vabamaadluse kergekaalus. Ta tuli viis korda Eesti,
kolm korda Põhja-Ameerika ja kaks korda USA meistriks.
Sportimist alustas ta 1920. aastal. Esialgu harrastas ta
riistvõimlemist ja korvpalli. Maadlema hakkas ta 1923. aastal. Kes
on pildil?

Lisaküsimus
Teatavasti ei ole jääkaru nahk inimese nahavärvile sarnane. Mis värvi on jääkaru nahk?

Lisaküsimus
Nimeta Päiksesüsteemi planeete.

