
Postimehes oktoobris 

1. Peaprokurör Lavly Perlingu ametiaeg lõpeb 31. oktoobril ja tema ametikoha täitmise ümber oli suur 

segadus. Ei küsi, kes sai uueks peaprokuröriks. Küsime, mida (pea)prokurör teeb? 

 

 

2. Oktoober tõi muutusi Vabariigi Valituses, kui oma kohalt astus tagasi minister 

Kert Kingo. Mis minister ta oli? 

a) rahandusminister  b) välisminister  c) peaminister 

d) väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister   

 

3. Oktoobris avanes kaarsilla juures pildil olev vaatepilt. Millega tegeleti? 

 

4. 25. oktoobril linastus Kinoteatri dokfilm „Aasta täis draamat”,  

mille peaosas on 21-aastane Alissija-Elisabet. Millest film räägib? 

 

5. 16. oktoobrist on võimalik kasutada kaardirakendust, mis näitab Tartu  

linna kaardil südamekujulisi ikoone. Mida on ikooniga kujutatud? 

 

6. Kultuuripealinna aasta peaks Tartusse tooma uhke filmistuudio. Kuhu? 

 

7. Varjupaikade MTÜ korraldas oktoobris isemoodi kampaania, mille raames sai sümboolse loovutustasu 

eest koju viia kindla välimusega kassi. Millist? 

 

8. Tänavu sai Nobeli majanduspreemia teist korda ajaloos naine.  Preemia sai Esther Duflo, kes on ühtlasi 

aegade noorim majanduspreemia võitja. Mille poolest erineb Nobeli majanduspreemia teistest Nobeli 

preemiatest? 

a) seda antakse välja kord kolme aasta tagant  b) preemiale ei pannud alust Albert Nobel 

c) preemiaga ei kaasne raha 

 

9. Kataloonia ralli järel on selge, et Ott Tänak ja Martin Järveoja on tänavused autoralli maailmameistrid. 

Nii Ott kui ka Martin on võitnud Eesti meistri tiitli. Ott on olnud mitmekordne meister autorallis, kuid 

mis alal on edukas olnud Martin? 

a) judos  b) jalgpallis c) pikamaajooksus d) uisutamises 

 

10. 27.09–6.10 toimus Dohas kergejõustiku MM. Kes olid seal Eesti edukamad sportlased? 

 

11. Septembri lõpupäevadel tähistas Alexela kontserdimajas suure peoga 75. sünnipäeva artist, keda on 

nimetatud „ühtedele sõbrants, teistele ema, mõnele armastatu, aga ühele põlvkonnale vanaema”.  Kes? 



12. Alates 2013. aastast on Tartus kasutusel kaasav eelarve, mis tähendab, et ideede üle, millist 

ettevõtmist toetatakse, otsustavad linnakodanikud. Millised kaks ideed said toetuse sel aastal? 

a) Disc golf igasse Tartu linnaosasse ja Kuradisilla renoveerimine 

b) Eeskujulikud rattateed ja Tartu Katoliku Kooli Tähtpere aed 

c) Emajõe vabaujula kaasajastamine ja Supilinna tiigi tervendamine 

 

13. Õpetajate päeva puhul tunnustas Tartu linn silmapaistvaid õpetajaid. Ka kaks meie kooli õpetajat 

pälvisid tunnustuse: meil on aasta põhikooliõpetaja ja aasta klassijuhataja. Kes? 

 

14. Oktoobri alguses nägi ilmavalgust „Tõnis Mägi. Vaikus valguses”. Postimehe ajakirjanik Hendrik Alla 

nimetab seda „pastelsetes toonides idealiseeritud illustratsiooniks”. Millega on tegemist? 

a) lavastus  b) album  c) dokumentaalfilm 

 

15. Kahekümne kahe kuu eest lammutati Emajõe kaldal Tartu ülikooli majandusteaduskonna maja 

Oeconomicum, et teha ruumi uuele õppehoonele. Selles hakkavad 2020. aasta kevadsemestris õppima 

infotehnoloogia, matemaatika ja majandusteaduse tudengid. Mis on Narva maantee äärde kerkinud maja 

nimi? 

 

16. Oktoobrikuus avati Tallinnas 1. selle ülemaailmse kiirtoiduketi müügipunkt. Mis suurketiga on 

tegemist? 

 

17. Ka meie kool kuulub Liikuma kutsuvate koolide võrgustikku, mille eesmärgiks on edendada 

liikumisharjumusi. Kui paljud Eesti õpilased liiguvad päevas 60 

minutit ja rohkem ehk saavad vajaliku kehalise koormuse? 

a) 20%   b) 40%   c) 60%   d) 80% 

18. 23.10.1984 andis esimese kontserdi sel aastal 35. sünnipäeva 

tähistanud Eesti rokkansambel. Mis on ansambli nimi? 

 

19. Kaur Kenderi ja kollektiivi ZA/UM eestvedamisel loodud 

arvutimäng äratas oktoobris palju tähelepanu eelkõige oma ebatavaliselt detailse graafika tõttu. Mängu 

peetakse koguni 2019. aasta parimaks mänguks. Mis on mäng? 

 

20. Tallinn Fashion Week toimus oktoobris, olulisima auhinna sai pigem ehtekunstnikuna tuntud Tanel 

Veenre. Mis nimi on sel auhinnal? 

a) TFW Award   b) Kuldnõel   c) Hõbenõel 

 

21. Numbrid ütlevad, et Eesti rahvastik kasvab aastas 5000 sisserändaja võrra. Poole sellest moodustab n-

ö tavaline sisseränne. Kes moodustavad teise poole? 



Vastused 

1. Prokurör on  riigiametnik, kes osaleb kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse 

planeerimises, juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse, 

esindab kohtus riiklikku süüdistust ning täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid. 

2. d) Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. 

3. Süvendati/puhastati jõe põhja, sest veetase oli laevatamiseks liiga madal. 

4.  Alissija-Elisabet külastas aasta jooksul 224 teatrietendust. Filmis kajastatakse seda, kuidas  Alissija-

Elisabet selle aja jooksul muutus. 

5. Kaardile on märgitud AED elustamisaparaatide asukohad Tartus. 

6. Raadile. 

7. Oktoober oli musta kassi kuu. 

8. b) Preemiale ei pannud alust Albert Nobel. 

9. a) Judos. On Eesti meistriks tulnud viiel korral. 

10. Magnus Kirt ja Maicel Uibo, kes mõlemad võitsid hõbemedali. 

11. Reet Linna, laulja, laulusõnade autor, saatejuht ETVs. 

12. b) Eeskujulikud rattateed ja Tartu Katoliku Kooli Tähtpere Aed 

13. Mare Vakker ja Kristel Kruuse. 

14. c) Dokumentaalfilm. 

15. Delta. 

16. KFC ehk Kentucky Fried Chicken, mis on maailmas suuruselt 2. kiirsöögikett McDonald´si järel. 

17. a) 20%. 

18. Vennaskond. 

19. „Disco Elysium”. 

20. b) Kuldnõel. 

21. Sisserändajate ühe poole moodustavad Eestisse tagasipöörduvad eestlased.  

 


