
1. Vasakul on Tartu vapp. Mis linna väike (keskmine) vapp 

on parempoolne? Selle linna suurel vapil toetavad kilpi 

kahelt poolt lõvid. 

 

 

2. Liivi sõjast saati varemetes Tartu Toomkirik oli 

väidetavasti 16. sajandil Ida- ja Põhja-Euroopa suurim 

pühakoda ja tellisehitis. Meie olemegi harjunud temast 

rääkima kui lihtsalt Toomkirikust, kuid kellele oli Tartu 

Toomkirik pühendet? 

 

   

3. Kelle maalid? 1862 – 1961 elanud kunstnik oli üks Pallase asutajaid ning 1926 -1929 selle direktor. 

 

4. Millise alates 1995 toimuva festivali maskott on pildil (paremal)? Tänavu 

toimus see Tartus 9.-15. juulini, kunstiline juht on algusest saati olnud Peeter 

Vähi. Vihjeid otsige maailma kirjandusklassikast. 

 

 

 

 

5. Selle omapärase kastellitüüpi (suletud siseõuega) rüütlimõisa praeguses 

Haanja vallas (endises Rõuge kihelkonnas) rajas 17. saj algul poolakas 

Stanislaw Rogosinsky, oma praeguse ilme sai ta peamiselt 18.-19. saj, mil 

see kuulus Glasenappidele. Mis mõis? 1 p küla eest, kus mõis asub. 

 

    

 



6. Kes võitis tänavu UEFA naiste Meistrite liiga? Tegu on alates 2001 

mängitava sarja ülekaalukalt edukaima naiskonnaga – võidetud on see 

neil 7 korda, sealhulgas tänavune võit oli viies järjestikune. Tänavu 

alistati finaalis VfL Wolfsburg, poolfinaalis Paris Saint-Germain ning 

ilmsesti väga magus oli veerandfinaalivõit Müncheni Bayerni üle. P.S. 

Võite muidugi vastata ka klubi nime, aga piisab linna nimest. 

 

7. Kes on pildil? Pilt on tehtud Londonis 1928.  

 

8. 159 km pikkune Pedetsi (Pededze) jõgi algab Kirikumäe järvest 

Haanjamaal ning voolab 26 km Eestis ning on ainuke Daugava vesikonda 

kuuluv jõgi, mis otsapidi Eestisse jõuab. Samas on Pedetsi Lätis oluline 

piirijõgi. Millist kahte ajaloolist piirkonda eraldab Pedetsi jõgi (koos 

Aiviekste jõega)? 

 

9. Nüüdisaegu reastatakse kõike, sealhulgas on Newsweeki poolt koostatud ka maailma parimate haiglate pingerida. 

Juhib seda Mayo kliinik Rochesteris Minnesotas. Parim Euroopa haigla on pingereas viies, ent on oma enam kui 

3000 voodikohaga esisajasse mahtuvate hulgas suurim. Mis haiglat peetakse Euroopa parimaks? See 1710 

asutet haigla on õppekliinikuks nii Humboldti Ülikoolile kui Berliini Vabale Ülikoolile. 

 

10. Kes laulab keda ehk - kes on esitaja ja kes helilooja? Pärit lauljatari stuudioalbumilt 1981, kus ta salvestas just 

selle helilooja loomingut kahes keeles. 

 

11. German Golubi BFMi lõputöö Mu kallid laibad  võitis tänavu ühe kolmest põhikategooria Tudengi-Oscaritest 

(Student Academy Award). Ta on küll esimene BFMi tudeng, kes selle kõrge tunnustuse pälvinud, kuid mitte 

esimene eestlane. Kes oli see Londonis õppinud eestlane, kes pälvis Tudengi-Oscari 2010 filmi The 

Confession (Pihtimus) eest? 

 

12. Stephan Raabe ehk Ronga Tehvan (või hoopis Steppinsch Krauklis) oli talupoeg, 

kes sai tänu ühele aastal 1700 korda saadetud teole lausa üle-euroopaliseks 

kuulsuseks (enamasti kangelasena, mõnel pool hoopis alatu tegelasena). Pärast 

oma kuulsat tegu (juhtus see tegelikult või on pelgalt legend) olla ta Narva 

lahingus võidelnud lausa Karl XII kõrval. Mis oli see (väidetav) tegu, mis 

Stephan Raabe või Ronga Tehvani kuulsaks tegi? 

 

13. Seda tänavanime kohtab Eestis peale Tartu veel vaid Rakveres. Tartu tänav on 

735 m pikk ja yks kurvilisemaid linnas. Kummalisel kombel pole ei Tartus ega 

Rakveres selles tänavas maja nr 1 (Omniva sihtnumbri otsingu järgi). Tartus on 

suurima numbriga maja 25, Rakveres 46. Mõlemas linnas on tänava üks külg 

hoonestet märksa tihedamalt kui teine. Mis tänav see on? Tänava nimi annab 

selge vihje, kuhu/mille asemele see rajati. 

 

14. Toomeorus asuv Rahvaste monument märgib paika, kuhu maeti ümber Tartu 

ülikooli peahoone ehituse alla jäänud Maarja kirikusse ja surnuaeda maetute luud. 

Sealsel eestikeelsel tahvlil olev tekst algab sõnadega: Siin hengawa mitme maije 

rahwa luid. Enamvähem nõnda algab ka saksa- ja venekeelne tekst, ladina keeles 

on aga neli rahvast nimetatud. Millised neli rahvast on Rahvaste monumendil 

ladina keeli mainitud? 3 õiget – 1 punkt. 

 

15. Kes laulab? Omapärase tämbri ja käekirjaga lauljatar, instrumentalist ja 

helilooja  (sünd 1975) on  lõpetanud TÜ, ôppinud Pariisi Cim-Infimm nimelises 

jazzmuusika koolis laulu ja täiendanud end mitmete väljapaistvate muusikute käe 

all. Viimasel ajal tegutsebki ta põhiliselt Prantsusmaal. 

 

 



16. Ühe asutuse – mõnele toreda, mõnele kuratliku – nimi tuleneb itaalia keelest, 

kus ta tähendab majakest, (kerget) suvemaja, aga ka maamõisa ehk villa 

peahoonet, häärberit. Millises peamises tähenduses on see sõna praegu 

rahvusvaheliselt ja ka meil käibes? 

 

17. Sündinud 1639, valiti ta 1684 Ukraina hetmaniks. Järgnevalt kuulus Peeter I 

toetajate sekka, kuid õige pea hakkas looma suhteid Karl XIIga, lõplikult liitus 

temaga kevadel 1709, lootuses saada Ukrainale suurem iseseisvus Poola 

kuninga alluvuses. Pärast kaotust Poltava lahingus põgenes Osmanite riiki, kus 

peagi suri. Kes oli see vastuoluline Ukraina kangelane (pildil)? Temast on 

kirjutanud poeemi Puškin, Byron, Slowacki; Puškini järgi ooperi Tšaikovski.  
 

18. Kes võttis käibele termini homo ludens – mängiv inimene? Samanimelises 

teoses (1938, e.k 2003) käis see nimekas Hollandi kultuuriloolane (1872-1945) 

välja teesi, et mäng on üks olulisemaid kultuuri ja seega kogu inimühiskonna 

tekkimise ja arenemise eeldusi. 

 

19. Öelge, palun ilusate eestikeelsete sõnadega, mis on alluuvium või alluviaalmuld? Eestikeelsed sõnad on küll 

veidi erineva tüvega, mõte aga ikkagi sama. Alluviaalmulda Eestis väga sagedasti ei kohta, kuid Tartumaalt seda 

leiab. 

 

20. Tegemist on klassikalise ja tõeliselt maitsva Briti (ja Iiri) vormiroaga, millel palju valmistamisviise, oluline on aga 

hakklihast sisu ja seda kattev kartulipuder (võib ka eilne olla). Algselt kodupirukaks ehk Cottage pie’ks kutsutud 

vormiroa ajalugu ulatub 18. sajandi lõppu ja just maakohtadesse, kus rahvas igapäevatoiduks kartulit kasvatas. 

Praegu kutsutakse seda kodupirukaks, kui kasutatakse veisehakkliha. Kuidas kutsutakse seda rooga, kui see 

tehtud lambahakklihast? Meil pole see veel (vist) väga pop, kuid Tartus on nt Iiri saatkonna menüüs. 

 

 

21. 1923 toimusid Tartus I rahvusvahelised üliõpilaste 

spordimängud, sestpeale peeti neid Eesti, Läti, Leedu ja Soome 

üliõpilaste mängudena (osalesid ka teiste maade sportlased) 

enamvähem regulaarselt kuni 1939 ning uuesti alates 1998. Tartus 

on viimasel ajal need toimunud 2010, 2014, 2018, mullu võisteldi 

Kaunases, tänavused mängud Lahtis jäid paraku ära. Mis nime 

need üliõpilaste spordimängud kannavad? 

 

22. Minu päevatöö on read – kes oli see Tartu aukodanik, kes 

enda kohta nõnda öelnud? Selle lause leiab ka tema 

mälestuspingilt Küüni tn ääres (pildil selle mälestuspingi avamine 

Prima Vista aegu 2019). 

 

23. Tuntud sepp Ivar Feldmann valmistas 2003 asja, millest lootis saavat Tartu uue sümboli. Päris nii pole läinud, 

kuid ometi oleme ilmselt seda kõik näinud, paljud näevad isegi iga päev. Mille valmistas 2003 Ivar Feldmann? 

Nime andis ta sellele Kalevipojast. 

 

24. Tallinnas on sellenimeline muuseum, Tartus galerii. Tallinna muuseum on Eesti kunstimuuseumi filiaal, millele 

pani aluse tuntud kunstikoguja kingitud kollektsioon. Ka sealsed ajutised näitused keskenduvad ennekõike 

erakogude tutvustamisele. Tartu galerii on saanud oma nime siinselt keraamikult, galerii omanikult. Mis on nende 

– muuseumi ja galerii – ühine nimi? 

 

25. Mis ansambel mängib? Küsida võib ka nii: kuidas kutsuti Peko võimsat tammenuia ning praegu kutsutakse 

Ülemsootska valitsussaua? 

 


