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Taibutaja 1.0 (11.01.2022) 

1. Vanemdiletandid

2. KompottLepland

3. Tuumajaam

4. Tšeburaator

5. Kaitseliit

6. Diivan

7. Teadusnõukoda

8. MK Ajurd

• 9. Colümbus

• 10. Slot

• 11. PPT

• 12. Börsihaid

• 13. Kummiprill

• 14. Ühing

• 15. Kärakasiil

• 16. Sprotid Õlus

• 17. A-Team



1.

• Nimeta kodumaine tootja kelle logo on 
pildil!

• Hüüdlauseks “Mahult maitsele!”.

• Tooted kannavad järgnevaid nimesid
(nimekiri ei ole lõplik): Tikker, 
Lumelausuja, Raidur, Muruniitja, 
Katselendur…



2.

• Mis hoone on pildil / millise
otstarbega hoonega on 
tegemist?

• Näiteks: kirik, postkontor jne.

• Hoones on ligi 6600 ruumi / 
tuba.



3. 

• 21.06.2010 asutati ettevõte
nimega NEW PIPE 
TECHNOLOGIES OÜ – millise
nime all tegutseb ettevõte
täna?

• 30.06.2021 seisuga on 
ettevõttes 459 töötajat.

• Peakontor asub Eestis, 
Tallinnas, Mustamäel.



4.Mis aastal on nad sündinud? +/-1 = 0,5p



5.

• Millises riigis on käibel
“Maailma tugevaim
valuuta” ehk maailma
kõrgeim valuutaühik
nimiväärtuse kohta?

• 1 . . .  = 2,92€
• 2020 seisuga elas / 

elab riigis ca 4,2
miljonit inimest.

• Pindala vaid 17 820 
km²



6.

• Millise autotootja
mudelivalikusse kuuluvad teiste
seas järgmised:

• Mii

• Fura

• Tango

• Tribu

• Inca

• Proto



7.

• Millise Eesti linna vapp on pildil
(kinnitatud 05.09.1997).

• Linna tunnuslauseks on “Juurtega
minevikus, vaatega tulevikku”.

• Wikipedia andmetel elab linnas
2021. aasta seisuga ligi 3900 
inimest.

• Anna Haava on kirjutanud
tänutäheks luuletuse “ . . . haiglas”



8.

• Pildil on Afganistaani lipp – meie
küsime riigi naabreid:

• Hiina

• India (Durand line / Kashmir)

• Pakistan

• Iraan

• Tadžikistan

• Türkmenistan

• . . . 



9.

• Millise USA osariigi
profivõistkondade nimed tõlgib
Google Translate järgnevalt:

• NFL osariigi nimi + “Viikingid”

• NBA osariigi nimi + “Puiduhundid”

• NHL osariigi nimi + “Metsik”

• MLB osariigi nimi + “Kaksikud”



10. • Millise Euroopa riigi lipust on 
pildil olev väljavõte?

• 01.07.2013 sai küsitavast riigist
28. Euroopa Liidu liige.



Horvaatia
lipp



Paus!



11.

• Jaapani folklooris on kitsune pika 
elueaga tark ja maagiliste võimetega
loom. Tema eriliseks võimeks on 
võtta inimese kuju, sageli kauni
naise kuju, mistõttu võib teda
pidada ka eesti rahvapärimustest
tuntud libahundi analoogiks – mis 
loom on kitsune?



12.

• Christopher Nolani põnevik
“Tenet” võeti kokku üles
seitsmes riigis:

• Eesti

• Itaalia

• Norra
• Ameerika Ühendriigid

• Ühendkuningriik

• . . . ? (0,5)

• . . . ? (0,5)



13.

• 22.07.2017 toimus Moskvas Punasel
Väljakul ühe spordiala maailma
suurim treeningpäev kus osales ligi
3000 huvilist – millise spordiala?

• Евгений Андреевич Тищенко võitis
küsitaval spordialal Venemaale 2016 
Rios ainsa kuldmedali.

• Tokyos võitis küsitaval spordialal
Venemaale ainsa kulla Albert 
Batyrgaziev.



14.

• Esimest korda kandis Miki Hiir
(Mickey Mouse) neid 1929. 
aastal valminud filmis “The Opry 
House”. Need olid mõeldud
selleks, et aidata midagi tema
ülejäänud kehast eristada – mida
Miki Hiir kandis?



15. 

• Aastal 2020 abiellus küsitav
neljandat korda – abikaasaks sai Kai,
kes on kirjutanud raamatu “Kogetud
teosed” (2018) – mille kaanepildi on
kujundanud küsitav mees. Tema
teoseid on rohkelt kasutanud
ansambel Metsatöll. Kellest on jutt?



16.

• Sotsialistliku töö kangelase
aunimetus koos medaliga Sirp ja 
Vasar oli NL kõrgeim autasu
eeskujuliku ja efektiivse töö
eest. Kokku anti see 20 747 
inimesele, Eestis sai kangelaseks
137 inimest – milline amet oli
Eestis kõige enam esindatud (22 
inimest)?



17.

•Kes oli Eesti Vabariigi
peaminister, kelle
valitsemisajal sai Eestist
nii NATO kui ka Euroopa
Liidu liikmesriik?



18.

• Eesti Televisioon alustas oma
saateid 19.07.1955, esialgu olid
saatepäevadeks vaid laupäev ja 
pühapäev (esimesel aastal oli
kõigest 66 saatepäeva). 1956. 
aasta oktoobrist hakati saateid
edastama kuus päeva nädalas –
milline päev oli puhkepäev?



19.

• Millise ühise nimetaja alla
kuuluvad:

• Ananas

• Kuldne Kroon

• Malle

• Vilma

• Valve

• Koit

• Erk



20.

• Milliste lühinimedega
on tuntuks saanud
Barbara Millicent 
Roberts (09.03.1959) 
ja Kenneth Sean 
Carson (11.03.1961)?
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