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PRAŠOME NEŽIŪRĖTI Į KITUS PUSLAPIUS IKI PRASIDĖS KĖLINYS 

 

SUSIPAŽINKITE SU ŠIAIS UŽRAŠAIS 
 
Šiame dokumente yra 120 klausimų, suskirstytų į 4 temas.  Tai – 2 čempionato kėlinys.  Kartu su pirmojo kėlinio temomis jūsų 7 

geriausiai atsakytos temos lems jūsų galutinę vietą čempionate. Tema, kurios klausimus atsakinėjote prasčiausiai, bus aktuali lygiųjų 

atveju. 

 

Taisyklės: 

1. Turite 60 minučių atsakyti kiek įmanoma daugiau klausimų. Jeigu baigiate anksčiau, galite atiduoti lapą ir išeiti, tačiau 

netrukdykite kitiems dalyviams.                                                                                                                                                                                                                              

2. Po 60 minučių lapai turi būti atiduoti organizatoriams. 

3. Draudžiama kalbėti ar kitaip bendrauti tarpusavyje, naudotis mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, knygomis ar kitomis ryšio ar 

informacijos kaupimo priemonėmis. Pažeidus šią taisyklę atsakymai nebus vertinami (žaidėjai diskvalifikuojami). 

4. Klausimuose, kuriuose atsakymas yra žmogus, pakanka nurodyti pavardę, nebent prašoma kitaip, arba tas žmogus žinomas visų 

pirma ne pavarde (pvz. valdovai). Tačiau jei nurodysite ir neteisingą vardą, atsakymas bus neteisingas! 

5. Į dalį klausimų įeina ir paveikslėliai. Tokie klausimai pažymėti simboliu ▼. Paveikslėliai yra temų pabaigoje ir rodomi ekrane. 

6. Atsakymai su rašybos klaidomis bus įskaitomi (jei dėl klaidų neatsiranda dviprasmybė arba iš esmės nepasikeičia tarimas) – tai 

žinojimo, ne rašybos čempionatas. Sinonimai galimi, bet ne platesni paaiškinimai (pvz. Turi būti „D.Grybauskaitė”, o ne 

„Dabartinė prezidentė”). 

7. Galutinis rezultatas apskaičiuojamas iš visų atsakytų klausimų sumos atėmus tos temos, kurią dalyvis atsakė prasčiausiai, 

rezultatą. 

8. Daugiausiai taškų surinkęs žmogus iš visų dalyvaujančių miestų taps 2019 m. Nacionalinės viktorinos čempionu. Bus skelbiami ir 

kiti geriausi Lietuvos žaidėjai, atskirų Lietuvos miestų čempionai, temų lyderiai. 

9. Lygiųjų atveju aukštesnę vietą užims tas, kuris atsakė daugiau klausimų iš temos, kurioje pasirodė prasčiausiai. Jeigu ir tie 

rezultatai lygūs, laimi tas, kuris atsakė daugiausiai klausimų iš temos, kurioje pasirodė geriausiai.  Jeigu vis dar nenustatomas 

nugalėtojas, žiūrima į temas, kuriose žaidėjai atsakė į antrą pagal dydį klausimų skaičių, paskui – trečią ir t.t. 

10. Pastebėję klaidą ar neaiškumą informuokite organizatorius (tačiau organizatoriai neturi teisės padėti atsakinėti į klausimus). 

11. Nenumatytų įvykių atvejais sprendimus priima vedėjai kiekviename mieste. Lietuvos mastu nenumatytais atvejais sprendimą 

priims Nacionalinės viktorinos organizatoriai.  

12. Sutikimas atsakinėti šiuos klausimus reiškia, jog sutinkate su renginio taisyklėmis. Taip pat suprantate ir sutinkate, kad renginio 

nuotraukos, kuriose matosi ir dalyviai, bei visi renginio rezultatai gali būti skelbiami viešai. Viskas skelbiama 15min puslapyje ir 

Facebook paskyroje „Nacionalinė viktorina“.  

Klausimus rengė: Ugnius Antanavičius, Augustinas Žemaitis, Jonas Kisielius.  

 

Tikimės, kad viktorina bus jums pakankamai sudėtinga bei įdomi. 

Sėkmės! 

Nacionalinės viktorinos organizatoriai 
 

Vardas, pavardė, amžius, profesija →   

  
No Tema Teisingi atsakymai 

(rašo tikrinantis žaidėjas) 
Abejotini atsakymai 

(klausimų numeriai per kablelį) 
Galutinis įvertinimas (rašo 

organizatoriai) 

5 Visuomenė  
  

6 Gyvenimas  
  

7 Sportas  
  

8 Geografija ir gamta 
 

 
  

Taisytojas: ________________ Parašas: __________________ 



NV 2018 Visuomenė 

1 Kokios dabartinės Seimo narės pavardė sutampa su žymios žurnalistės pavarde, o vardas skiriasi vos viena raide? 
Dėl to po 2016 m. Seimo rinkimų netgi atsirado svarsčiusių, galbūt rinkėjai manė, kad balsuoja už žurnalistę. 

 

2 Šis tris kartus į Seimą išrinktas, Lietuvių tautininkų sąjungai ir Lietuvos nacionaldemokratų partijai vadovavęs bei 
nesėkmingai 1997 m. Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose pasirodęs politikas visgi nėra žymiausia asmenybė 
savo šeimoje: apie jo senelio brolį lietuviai žino daug daugiau. Kas šis politikas? 

 

3 2003 m. vykęs referendumas, kurio metu lietuviai balsavo už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, iki šiol sulaukia 
nevienareikšmių komentarų dėl to, kad vyko dvi dienas. Dažnai prisimenamos ir referendume balsavusiųjų laukusios 
„Maxima” dovanos: galimybė už vieną centą nusipirkti skalbimo miltelių, šokoladuką ir… Įvardinkite trečią, 
kontraversiškiausią, dovaną balsavusiems referendume. Beje, atsakymą gausite ir vieną temos „Gyvenimas“ 
atsakymą parašę iš kito galo. 

 

4 Kokiame mieste, dydžiu gana panašiame į Vilnių, veikia toliausiai (~9000 km) nuo Vilniaus nutolusi Lietuvos 
ambasada? 

 

5 Lietuva pripažįsta keletą valstybių, kurias pripažįsta ne visos kitos Jungtinių Tautų narės. Labiausiai „ginčytinas” tarp jų 
Kosovo  statusas – Kosovo nepriklausomybę pripažįsta 103 iš 193 JT narių. Kokia yra antra labiausiai „ginčytina“ 
valstybė tarp tų, kurias Lietuva pripažįsta? Šią valstybę pripažįsta 163 iš 193 JT narių.  

 

6 Kokia yra didžiausia pasaulio valstybė pagal plotą, į kurią lietuviai trumpalaikiam (iki 90 dienų) buvimui gali patekti 
laisvai? Tai reiškia, kad jiems nereikia nei vizos, nei jokio kito mokamo ir iš anksto gaunamo leidimo, nesvarbu, kuriuo 
iš populiariausių būdų jie bepatektų į tą šalį. 

 

7 2018 m. pradžios duomenimis, šis mokestis vienokia ar kitokia forma egzistavo 25 ES valstybėse – jo nebuvo tik 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Estijoje. Lietuvoje apie šio mokesčio įvedimą taip pat kalbama dažnai, tačiau nesutariama, kaip 
jis turėtų atrodyti. Pavyzdžiui, 2018 m. apie tokio mokesčio įvedimą kaip vieną būdų kovoje su aplinkos tarša kalbėjo 
buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Koks tai mokestis? 

 

8 2008-2018 m. laikotarpiu Lietuvos bendrasis vidaus produktas kasmet augo, išskyrus vienerius metus, kuomet BVP  
sumažėjo net 14,9 proc. Kokiais metais tai įvyko? 

 

9 Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. sausio-lapkričio mėnesiais tarp nepriklausančių ES valstybių didžiausia 
Lietuvos eksporto partnerė buvo Rusija, trečia pagal dydį – Baltarusija. O kokia valstybė, esanti ne Europoje, įsiterpė 
tarp šių dviejų valstybių? 

 

10 Kokiu klausimu surengti Lietuvoje referendumą 2014 m. uždraudė Vyriausioji rinkimų komisija, neleisdama net 
pradėti rinkti parašų dėl jo surengimo? Referendumai tuo pačiu klausimu yra vykę Danijoje ir Švedijoje (nubalsuota 
„prieš”). Lietuva be referendumo priėmė sprendimą „už”. 

 

11 Kokiu žodžiu, kuris, anot VLKK, yra senoji svetimybė, vadinasi nuo 1990 m. aktyviai veikianti Lietuvos pensininkų 
sąjunga, turinti bendrijas įvairiuose Lietuvos miestuose? Bendrijos emblemoje galima išvysti namą ir ąžuolą.  

 

12 Ši paramos seneliams akcija Lietuvoje vyksta jau 13 metų iš eilės. Pernai jos metu surinkta per 260 tūkst. eurų, o 
kulminaciniu akcijos akcentu tapo per LRT transliuotas koncertas. Akcijos pavadinime yra minimas patiekalas. Kaip 
vadinasi ši akcija? 

 

13 Ši Kaune įsikūrusi gimnazija įvairiuose reitinguose nuolat patenka tarp geriausių Lietuvos gimnazijų. Šiuo metu jai 
vadovauja Tomas Kivaras, o anksčiau jai daugiau negu 20 metų vadovavo Bronislovas Burgis. Kaip vadinasi ši 
gimnazija? 

 

14 Europos humanitarinis universitetas, veikiantis Vilniuje, tarp Lietuvos universitetų išsiskiria tuo, kad yra skirtas ne 
lietuviams, bet iš kitos šalies studijuoti į Lietuvą atvykstantiems studentams. Jie universitete sudaro absoliučią 
daugumą. Kokia tai valstybė? 

 

15 Šio Vilniaus universiteto profesoriaus ir jo komandos VU Gyvybės mokslų centre atliekami genomo redagavimo tyrimai 
susilaukė pripažinimo visame pasaulyje. Už CRISPR-Cas9, arba vadinamųjų „genų žirklių” atradimą, kurios, tikimasi, 
ateityje padės išgydyti įvairias ligas, jis 2018 m. buvo apdovanotas prestižine Kavli premija. Kas jis? 

 

16 Lietuvos Respublikos Konstitucijoje  yra paminėti vienintelio asmens vardas ir pavardė. Konkreti vieta, kur jie minimi – I 
skirsnio 16 straipsnis. Kas yra šis asmuo? 

 

17 Anksčiau šias pareigas ėjo Vytautas Greičius, Gintaras Kryževičius, dabar šias pareigas eina Rimvydas Norkus. 
Kokios tai pareigos? 

 

18 „Vytis-1”, „Vytis-2”, „Vytis-3” – taip vadinasi modeliai dalykų, prie kurių kūrimo prisidėjo Algirdas Petrusevičius. 
Paradoksalu, bet 2006 m. už nelegalų disponavimą panašiais dalykais A.Petrusevičius buvo nuteistas 4 metams 
nelaisvės (tiesa, vėliau bausmė buvo sumažinta). Jei A.Petrusevičius tai, už ką buvo nuteistas, būtų padaręs JAV – 
daug kas jį gintų ir sakytų, kad jis realizavo pamatinę žmogaus teisę, įtvirtintą JAV konstitucijos antrojoje pataisoje. 
Kokia ta žmogaus teisė, kurią numato JAV, bet nenumato Lietuvos konstitucija? 

 

19 Šis kunigas, poetas ir kolekcionierius bažnyčiose populiarino poetų kūrybą ir pats kūrė eiles. Jis 1998 m. buvo 
nužudytas, siekiant pagrobti vertingą jo meno dirbinių kolekciją. Kas jis? 

 

20 Didžiausios laivybos katastrofos Europoje po II pasaulinio karo metu, 1994 m. rugsėjį nuskendus iš Talino išplaukusiam 
keltui, žuvo per 700 asmenų, tarp jų – trys lietuviai. Kaip vadinosi šis keltas? 

 

21 Lietuvos pajūrį 1999 m. nusiaubęs uraganas nusiaubė šalies pajūrį, be elektros liko apie 100 tūkst. gyventojų, žuvo du 
žmonės. Bangų aukštis Baltijos pajūryje siekė 5-6 metrus, o vėjo greitis – net 40 m/s. Kuo vardu buvo tas uraganas? 

 

22 Statistikos departamento duomenimis, 2016 m. tokių santuokų Lietuvoje buvo 66. Tai maždaug penkis kartus mažiau 
negu 2000 m., kai tokių santuokų buvo 374. Įvykti tokios santuokos Lietuvoje gali tik leidus teismui. Apie kokias 
santuokas kalbama? 

 

23 Pasaulio banko duomenimis, šis rodiklis Lietuvoje 2016 m. buvo 1,7, o idealu, kai jis – 2,1. Rodiklis Lietuvoje ilgainiui 
smarkiai mažėjo: 1950 m. buvo 2,9, 1960 m. – 2,56, 1970 m. – 2,4. Aukščiausias šis rodiklis Užsachario Afrikoje 
(maždaug nuo 3 iki 7), žemiausias – kai kuriose Rytų Azijos šalyse (maždaug nuo 1,2 iki 1,4). Ką nurodo šio rodiklio 
skaičius? 

 

24 Lietuva, Estija ir Suomija – tik trys pasaulio valstybės, kuriose daugelis gyventojų priklauso N1c. Didžiojoje dalyje Rytų 
Europos vyrauja R1a, tuo tarpu Vakarų Europoje – R1b. Kokią rūgštį tiriant galima atrasti N1c, R1a, R1b? 

 

25 2017-18 m. vykdyto nacionalinio projekto „Idėja Lietuvai” metu, atsižvelgus į visuomenės ir ekspertų nuomones, buvo 
atrinktos trys svarbiausios idėjos Lietuvai, kurių įgyvendinimas padėtų valstybei žengti į priekį. Viena iš jų – kad tam 
tikra profesija iki 2025 m. taptų prestižine. Kokia tai profesija? 

 

26 ▼Kokio Lietuvos ekonomikos rodiklio kaitą rodo šis grafikas?   

27 Kokios profesijos atstovų, „Sodros” duomenimis,  2018 m. spalį Lietuvoje buvo daugiausia (apie 73 tūkst.)? Tiesa, 
daug šios profesijos atstovų didelę savo darbo laiko dalį praleidžia būdami ne Lietuvoje. 

 

28 Kokio Lietuvos didžiojo kunigaikščio vardu pavadintas Lietuvos kariuomenės dragūnų batalionas yra dislokuotas 
Klaipėdoje? 

 

29 Kaip vadinasi Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė? Jos pavadinimas – tai ir matavimo vienetas.  

30 Normundas Valteris 1996 m. balandžio 17 d. tapo pirmuoju nepriklausomos Lietuvos kariu, žuvusiu tarptautinėje 
misijoje. Tai įvyko netoli Maglajaus visureigiui užvažiavus ant prieštankinės minos. Kokioje šalyje? 
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NV 2018 Gyvenimas 

1 Lietuvos didikų dvaruose XVIII a. specialiai maistui buvo auginami kastruoti gaidžiai, kurių mėsa būdavo itin riebi ir 
sultinga. Tokių gaidžių mėsą didikai laikė delikatesu. Kaip buvo vadinami tokie gaidžiai? 

 

2 Anot istoriko Alfredo Bumblausko, tarpukario Lietuvą Europoje bene labiausiai garsino trys pasiekimai – ANBO 
lėktuvai, krepšinis ir maisto produktas, pagal kurio eksportą tarpukariu Lietuva užėmė  5-ą vietą Europoje. Koks tai 
maisto produktas? 

 

3 2015 m. Lietuvoje buvo iškeptas didžiausias pasaulyje toks patiekalas, jo aukštis buvo 372 cm, o svoris – 85 kg. Tais 
pačiais metais netoli Druskininkų buvo atidarytas ir šiam tradiciniam patiekalui skirtas muziejus. Apie kokį patiekalą 
kalbama? 

 

4 Pagal šio gėrimo, anksčiau labai populiaraus Lietuvoje, tekėjimą žmonės netgi spręsdavo apie tai, ar vasara bus 
lietinga. Koks tai gėrimas? 

 

5 Pagrindinis šio gėrimo ingredientas – tam tikro augalo žiedlapiai, kurių galima prisiskinti pavasarį. Kiti ingredientai – 
citrinos, cukrus, razinos. Šis gėrimas tikrai yra girdėtas Kastyčio Kerbedžio muzikos gerbėjams. Kokio augalo 
žiedlapiai yra pagrindinis šio gėrimo ingredientas? 

 

6 Šis Lietuvoje populiarus patiekalas gaminamas su specialia įranga. Ta įranga XIX a. viduryje išrasta Osmanų 
Imperijoje. Kokiu pavadinimu Lietuvoje geriausiai žinomas šis patiekalas? 

 

7 2017 m. ši produktus mokslui gaminanti aukštųjų technologijų  įmonė buvo pelningiausiai veikianti įmonė                         
Lietuvoje – valstybei sumokėjo per 20 mln. eurų pelno mokesčio. Kokia tai įmonė? 

 

8 Kokios Lietuvos įmonės kodas NASDAQ Baltic akcijų biržoje yra RSU1L?  

9 Kokia logistikos įmonė, „Verslo žinių” duomenimis, 2018 m. buvo penktoji pagal pajamas tarp visų Lietuvos įmonių?  

10 Lietuvių dizaineris ir muzikantas Rapolas Gražys kuria itin prabangias rankų darbo elektrines gitaras. Šių gitarų 
gamyboje naudojamos tokios neįprastos medžiagos kaip gintaras, o jų kaina siekia dešimtis tūkstančių dolerių.  Kokiu 
prekės ženklu yra žymimos šios gitaros? 

 

11 Kaip vadinamas vienas iš sėkmingiausių lietuviškų startuolių, kurį 2017 metais už 15 mln. JAV dolerių įsigijo 
Kanados e. prekybos kompanija „Shopify"? Šis projektas save pozicionavo trikampės prekybos [dropshipping] sferoje. 

 

12 Tai – vienas didžiausių pagal parduotuvių skaičių lietuviško kapitalo parduotuvių tinklų. Oficialaus tinklapio 
duomenimis, Lietuvoje jis valdo 56 parduotuves, Latvijoje – 36, Estijoje – 6. Tačiau daug lietuvių šio tinklo nežino – ne 
todėl, kad nebūtų matę jo parduotuvių, o todėl, kad nesupranta, jog visos šios parduotuvės sudaro vieną tinklą: mat 
tinklo pavadinimas skamba kaip bendro pobūdžio reklaminė frazė. Kaip vadinasi parduotuvių tinklas? 

 

13 Autoplius.lt duomenimis, 2018 m. pirmajame ketvirtyje tarp penkių populiariausių naudotų automobilių markių Lietuvoje 
net keturios buvo iš tos pačios šalies – Vokietijos. Iš kokios šalies buvo penktoji markė? 

 

14 Pasaulio tinklapių populiarumą stebinčios kompanijos „Alexa“ duomenimis, ši interneto svetainė patenka tarp dešimties 
populiariausių svetainių Lietuvoje. Ji iš kitų dešimtuke esančių svetainių išsiskiria tuo, kad daugiau negu 50 proc. 
lietuvių į ją patenka ne tiesiogiai, bet iš paieškos variklių, kaip „Google”. Kokia tai interneto svetainė? Jos įkūrėjas 
kelis kartus lankėsi Lietuvoje, o pirmąkart, kai dar nebuvo plačiai žinomas, netgi pristatė svetainės idėją tuometiniam 
Seimo vicepirmininkui Česlovui Juršėnui. 

 

15 Šis suomių greito maisto restoranų tinklas Lietuvoje, oficialaus tinklapio duomenimis, jau turi net 51 restoraną. Iš jų 16 
Vilniuje, 14 – Kaune, 6 – Klaipėdoje, 4 – Šiauliuose, 3 – Panevėžyje. Koks tai tinklas? 

 

16 Visi 2018-2019 m. žiemos sezonu iš Lietuvos oro uostų vykdomi reguliarūs keleiviniai skrydžiai yra vykdomi į arba 
Europos ekonominės erdvės šalis, arba į buvusias SSRS šalis, arba į šalis, kuriose oficiali arabų kalba. Visi, išskyrus 
vieną. Į kokį miestą kasdien pakyla tas vienas vienintelis reisas? 

 

17 Svetainės Protu.lt duomenimis, 2017 m. sausį jų Lietuvoje veikė 94, kai 2016 m. sausį – 51, o 2015 m. sausį – vos 8. 
2015-2016 m. po vieną jį Lietuvoje atsidarydavo maždaug kas savaitę. Tiesa, per 2017 m. šios rinkos plėtra stabtelėjo.  
Kas tie „jie”? 

 

18 Statistikos departamento duomenimis, tarp 2017 m. į Lietuvą atvykusių turistų dominavo keturių šalių-kaimynių 
žmonės. O iš kokios sienos su Lietuva neturinčios šalies į Lietuvą 2017 m. atvyko daugiausiai turistų, čia 
praleidusių bent vieną naktį (213 000)? 

 

19 Ši šventė viename Lietuvos mieste kasmet vyksta paskutinį liepos savaitgalį ir pritraukia šimtus tūkstančių žmonių.  
Pirmąkart ji surengta 1934 m. Kokia tai šventė? 

 

20 Kaip vadinasi renginys, vykstantis Vilniuje kasmet pavasarį nuo 2015 m., kurio metu žmonėms suteikiama galimybė 
patekti į šiaip jau neprieinamas visuomenei miesto pastatų erdves? 2018 m. duris atvėre 62 pastatai, tarp jų Lukiškių 
kalėjimas, Generalinė prokuratūra, Krašto apsaugos ministerija. 

 

21 Kokiame Lietuvos mieste kasmet vyksta kaimo kapelijų muzikos festivalis „Ant rubežiaus”?  

22 Kaip vadinasi 2015 m. pradėjęs eiti lietuviškas žurnalas (nors ir anglišku pavadinimu), kurio vyriausioji redaktorė – 
buvusi ilgametė „Panelės” redaktorė Jurga Baltrukonytė, o meninis redaktorius – garsus fotografas Algis Kriščiūnas? 

 

23 Tai – ir Editos Mildažytės vesta per LNK rodyta televizijos laida, ir liaudiškas tam tikro metų laikotarpio pavadinimas. 
Kas tai? 

 

24 2003-2004 m. rodyta TV3 laida – moterų imtynės medaus pripildytame ringe – buvo pakankamai unikali, kad ją, 
išverstą į anglų kalbą, net rodytų Kanadoje. Kaip vadinosi ši laida? 

 

25 Šia lietuvių sukurtą viešojo transporto situaciją mieste realiu laiku analizuojančią  ir keliones planuoti padedančią 
programėlę, kurios šūkis yra „Miestas priklauso tau”, 2016 m. Rio olimpinių žaidynių organizatoriai pasirinko kaip 
oficialią kelionių programėlę. Kaip vadinasi ši programėlė? 

 

26 Šis Rusijoje sukurtas 2000 m. pasirodęs kompiuterinis žaidimas, kuriame žaidėjas vairuoja sunkvežimius, Lietuvoje 
tapo labai populiariu. Prie to neabejotinai prisidėjo tai, kad žaidimo leidėja Lietuvoje „Akelotė ir Ko” jį išvertė į lietuvių 

 



kalbą – netgi, pavyzdžiui, policininkų reikalavimai sustoti skambėjo lietuviškai. Kokiu pavadinimu, kuriame rasime ir 
skaitmenį,  Lietuvoje buvo žinomas šis žaidimas? 

27 Šis populiarus strateginis kompiuterinis žaidimas išsiskiria itin puikiomis galimybėmis žaisti už Lietuvą. Žaidimo 
laikotarpio pradžioje Lietuva – viena galingiausių pasaulio valstybių. Atkurtos tikros Lietuvos teritorijos, Lietuvos 
valdovai, įvairios istorinės koncepcijos (pvz. „auksinė laisvė”), o tarp Lietuvos tautinių tradicijų – religinė tolerancija. 
Koks tai žaidimas? 

 

28 Telšių rajono gyventoja Stanislava Monstvilienė Lietuvoje prieš maždaug 20 metų išgarsėjo pomėgiu valgyti vieną šiaip 
jau nevalgomą medžiagą. Kokią? 

 

29 Olandas Timas van Veikas [Tim van Wijk] 2018 m. Vilniuje atidarė kavinę, kurioje dirba negalią turintys žmonės. 
Kavinės pavadinimas atspindi ir tai, ką joje galima užsisakyti. Kokiu naujoviškam verslui tinkamu lietuvišku 
posakiu vadinasi ši kavinė? 

 

30 Šio tikėjimo / filosofijos sekėjai kuria 1 ha ploto giminės sodybas arba meilės erdves, kuriose gyvena iš dalies atsiskyrę 
nuo šiuolaikinio pasaulio. Tikėjimą įkvėpė rusų rašytojas Vladimiras Megrė ir jo knygų serija „Skambantys Rusijos 
kedrai“, o jo sekėjų gyvenviečių yra ir Lietuvoje (pvz., Sukiniai Ukmergės rajone). Kokiu moters vardu vadinamas šis 
judėjimas? Pagal VLKK statistiką, šiuo vardu Lietuvoje nuo 1899 m. buvo ar yra pavadintos 3085 moterys – panašiai, 
kiek Určių, Gerdų ar Inesų. 

 

 
NV 2018 Sportas 

1 
Šis Amerikos lietuvis 1937 m. buvo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės, tais metais pirmąkart tapusios Europos čempione, 
kapitonas ir treneris. Kas jis? 

 

2 
Kokią rinktinę Lietuvos krepšinio rinktinė atrankoje į 2019 m. pasaulio krepšinio čempionatą įveikė daugiau nei 
dvigubu skirtumu: 106-50? Šios rinktinės sudėtyje žaidė tokie žaidėjai kaip Erjonas Kastratis [Erjon Kastrati] ir 
Leonardas Mekajus [Leonard Mekaj]. 

 

3 
Garsus krepšinio treneris Ramūnas Butautas dalį vaikystės praleido tolimoje ir egzotiškoje valstybėje, nes jos 
nacionalinę rinktinę treniravo jo tėvas Stepas Butautas. Viename interviu R.Butautas netgi prisiminė sėdėjęs ant 
tuometinio tos valstybės vadovo kelių ir jautęs jo barzdos kvapą. Kokia tai valstybė? 

 

4 
Koks krepšininkas, 2018 m. rugsėjo 30 d. publikuoto 15min straipsnio duomenimis, uždirbo didžiausią mėnesinį 
atlyginimą LKL – ~50 tūkst. eurų? Dabartinėje komandoje jis žaidžia nuo 2014 m. 

 

5 
Viena geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkių yra Jurgita Štreimikytė-Virbickienė, krepšinio karštine užkrėtusi ir rinktis 
krepšinį paskatinusi ne vieną merginą,  iki šiol yra vienintelė lietuvė, stipriausioje JAV moterų krepšinio lygoje WNBA 
žaidusi daugiau negu vieną sezoną. Parašykite komandos, kurioje žaidė J.Štreimikytė, pavadinimą. 

 

6 

Šis lietuvis krepšininkas XX a. pabaigoje buvo išrinktas geriausiu Europos krepšininku, su Lietuvos rinktine 1992 ir 
1996 m. iškovojo du olimpinius bronzos medalius, tačiau į NBA kaip žaidėjui prasimušti jam nepavyko. Visgi NBA jis 
dirbti pradėjo jau baigęs sportinę karjerą ir šioje lygoje pasiekė daug – šiuo metu jis užima Denverio „Nuggets” 
komandos generalinio vadybininko pareigas. Kas jis? 

 

7 

Tai viena populiariausių pasaulyje komandinio sporto šakų. Statista.com duomenimis, ji yra pati populiariausia sporto 
šaka šalyse, kuriose, kartu paėmus, gyvena apie 22 proc. viso pasaulio žmonių. Nepaisant to, Lietuva net neturi 
oficialios šios sporto šakos rinktinės, nors bandymai tokią sukurti prasidėjo dar 2009 m. Tada šį sportą Lietuvoje 
praktikavo 30 žmonių. Kokia tai sporto šaka? 

 

8 

1999 m. šios sporto šakos moterų rinktinė dalyvavo Europos čempionate ir jame užėmė 8 vietą. Tai iki šiol yra 
aukščiausias šios sporto šakos Lietuvos rinktinių pasiekimas tarptautinėse varžybose. Apie kokią sporto šaką 
kalbama? Šios sporto šakos rungtynes sudaro 2 kėliniai po 35 minutes, o už nuobaudas skiriamos žalia, geltona ir 
raudona kortelės. 

 

9 
▼ Šis lietuvių futbolininkas iki šiol yra rezultatyviausias visų laikų Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas – per 71 žaistas 
rungtynes įmušė 19 įvarčių. Žaidęs įvairiuose Europos futbolo klubuose, jis buvo patekęs net į Londono „Arsenal”, 
tačiau ten neįsitvirtino. Kas jis? 

 

10 
Šiaulių „Vairo” ir Šiaulių „Baltrex” komandų ilgametė priešprieša kartais yra vadinama vieninteliu tikru derbiu  Lietuvos 
sporte – abiejų komandų žaidėjai ne kartą yra pripažinę, kad jiems rungtynės prieš principinius varžovus iš savo miesto 
yra ypač svarbios. Kokios sporto šakos komandos yra „Vairas” ir „Baltrex”? 

 

11 
Nors šiame Lietuvos mieste, 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, negyvena nė 5 tūkst. gyventojų, šio miesto 
futbolo komanda pastaruosius ketverius metus iš eilės tapo A lygos – aukščiausios Lietuvos futbolo lygos – prizininke. 
Koks tai miestas?  

 

12 
Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžianti Molėtų komanda dėl savo dabartinio pavadinimo, atspindinčio vieną Molėtų 
krašto ypatybę, kartais juokais yra lyginama su vienu NBA klubu – taip yra kalbėjęs net 2016-18 m. šią komandą 
treniravęs Gintautas Vileita. Parašykite pavadinimą NBA klubo, su kuriuo yra lyginama Molėtų komanda. 

 

13 
Kokia lietuvių plaukikė 1980 m., būdama vos 17 metų, Maskvos olimpinėse žaidynėse pagerino tuometinį 200 m 
plaukimo krūtine pasaulio rekordą ir iškovojo aukso medalį? 

 

14 

Šia sporto šaka Lietuvoje organizuotai užsiimti pradėta gerokai anksčiau negu daugeliu kitų – 1885 m., kai Klaipėdoje, 
tuomet priklausiusioje Prūsijai, buvo įkurtas klubas „Neptūnas”. Vilniuje šia sporto šaka organizuotai užsiimti pradėta 
1908 m., Kaune – 1912 m. Pirmasis Lietuvos čempionatas įvyko 1936 m., o pirmasis olimpinis medalis vienoje šios 
sporto šakos rungčių iškovotas 2000 m. Kokia tai sporto šaka? 

 

15 
Seimo narys. Lietuvos prezidento asmens sargybinis. Vidaus reikalų ministerijos patarėjas sporto klausimais. Kokio 
žmogaus, geriausiai žinomo iš sporto pasaulio, biografijoje galima rasti ir visus šiuos faktus? 

 

16 
Šis lietuvių imigrantų į JAV sūnus 1929 m. tapo JAV sunkaus svorio bokso čempionu, o 1932 m. – pasaulio sunkaus 
svorio čempionu. Tarp JAV lietuvių daugelis jį laikė herojumi, o ir Lietuvoje jis buvo žinomas bei populiarus. Parašykite 
arba jo lietuvišką pavardę, arba amerikietišką pavardę, su kuria jis išgarsėjo JAV. 

 

17 
Iki šiol vasaros olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijų metu Lietuvos vėliavą tik kartą – 2016 m. – nešė moteris. Kas 
ji? 

 

18 
Kokiose olimpinėse žaidynėse medalius yra iškovoję daugiausiai Lietuvos sportininkų? Dėmesio: čia skaičiuojamos 
ne rungtys, o sportininkai – t.y., jei medalius iškovojo irkluotojų pora, skaičiuojami du medaliai. Skaičiuojami medaliai, 
iškovoti tiek nepriklausomos Lietuvos, tiek sovietinės okupacijos laikais. 

 

19 
2012 m., būdama 46 metų, ji dalyvavo olimpinėse žaidynėse, o vėliau tapo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidente. Kas ji? 

 

20 
Šis lietuvių sportininkas užsiima baidarių irklavimu, kartu su Edvinu Ramanausku jis yra tapęs olimpiniu ir Europos 
čempionatų medalininku. Tiesa, jo pavardė lyg ir sufleruotų, kad jis turėtų užsiimti visai kita sporto šaka – ji sutampa su 
kitoje sporto šakoje naudojamu dalyku. Koks tai dalykas? 

 

21 
Ši panevėžietė lengvaatletė, turinti regėjimo negalią, dalyvavo penkeriose parolimpinėse žaidynėse, iškovojo šešis 
parolimpinius medalius. Ji dalyvavo ne tik vasaros, bet ir žiemos paralimpinėse žaidynėse – 1994 m. slidinėjimo 
rungtyje užėmė 8 vietą. 2017 m. už gyvenimo nuopelnus ji buvo išrinkta Panevėžio metų žmogumi. Kas ji? 

 

22 Kaip vadinasi vienintelis Lietuvoje rengiamas į Tarptautinės teniso federacijos kalendorių įtrauktas profesionalų teniso  



turnyras? Jis tradiciškai vyksta Vilniaus Bernardinų sodo teniso aikštyne. 

23 
Alpinizmas – vienas pavojingiausių sportų. Tačiau Lietuvos alpinisto Ernesto Markšaičio žūtis 2013 m. išsiskiria iš kitų: 
Nanga Parbato kalno bazinėje stovykloje jį nužudė teroristai. Kokioje valstybėje tai įvyko? 

 

24 

Šiame itin svarbiame vieno sporto pasauliniame turnyre itin sekasi lietuviams. Pagal visų laikų medalių skaičių jie 
nusileidžia tik JAV, Islandijai ir Jungtinei Karalystei – nepaisant to, kad turnyras vyksta nuo 1977 m. ir Lietuva ilgą laiką 
jame nė negalėjo dalyvauti. Tiesa, daugelį medalių Lietuvai iškovojo vienas sportininkas, kuris pats neretai 
pavadinamas taip pat, kaip šis turnyras. Kaip vadinasi šis turnyras arba kas yra tas lietuvis? 

 

25 
Yra trys lietuvių žiemos olimpiečiai, po Nepriklausomybės atkūrimo dalyvavę net penkeriose skirtingose olimpinėse 
žaidynėse. Du iš jų – tai dailiojo čiuožimo pora Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas. Kas yra trečioji iš jų? Ji 
nepraleido nė vienų žiemos olimpinių žaidynių nuo 2002 iki 2018 m. 

 

26 
Jis – buvęs „Microsoft Lietuva” direktorius, „Infobalt” prezidentas. Vis dėlto daugeliui lietuvių jo balsas labiausiai 
pažįstamas dėl „Formulės-1” transliacijų – kartu su Arūnu Volungevičium jis „Formulę-1” komentavo beveik 20 metų. 
Kas jis? 

 

27 
1999 m. šio sporto pasaulio čempionate bronzos medalį iškovojo Gintaras Šurkus, o 2016 m. sidabro medalį – Rimas 
Kostiuškevičius.  Kokia transporto priemonė yra pagrindinis šios sporto šakos atributas? 

 

28 
Manoma, kad ši sporto šaka Lietuvoje kultivuojama net nuo XIV a. – tai rodo archeologų radiniai. Tarp garsiausių šios 
sporto šakos atstovų Lietuvoje – Eduardas Rozentalis, Šarūnas Šulskis, Darius Ruželė. Kokia tai sporto šaka? 

 

29 
Šis žmogus, bent jau taip teigia jo biografija, vaikystėje buvo Lietuvos vaikų rubiko kubo sukiojimo čempionato 
laimėtojas. Vėliau, emigravęs į Australiją, tapo sėkmingu pokerio žaidėju. Grįžęs į Lietuvą, rėmė ne vieną 
profesionalaus sporto komandą. Visgi daugeliui lietuvių jo pavardė geriausiai žinoma ne dėl sporto.  Kas jis? 

 

30 
Nuo 2012 m. iki 2018 m. Pasaulio viktorinos čempionato Lietuvos čempionu septynis kartus iš eilės tapo tas pats 
žmogus. Kas toks? 
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NV 2018 Geografija ir gamta 

1 Kaip vadinasi ilga siaura kalva, sudaryta daugiausia iš smėlio ir žvyro? Ilgiausia tokia kalva Lietuvoje yra netoli 
Žagarės, jos ilgis Lietuvos teritorijoje siekia apie 17 km. Tokią kalvą galima rasti ir Vilniuje, kur pagal ją pavadintas ir 
komercinis objektas. 

 

2 Šio 1979 m. Akmenės rajone įkurto rezervato kraštovaizdyje dominuoja pelkės, ir pavadinimą jis gavo nuo didžiausio 
Šiaurės Lietuvos pelkyno, kurį apima. Kaip vadinasi šis rezervatas? 

 

3 Kokioje apie 2000 kv. km ploto Lietuvos teritorijoje yra Sambijos plynaukštė, Nemuno senslėnis ir Klaipėdos-
Ventspilio plynaukštė? 

 

4 1860-90 m. Juodkrantė buvo tapusi industriniu miesteliu – čia bendrovė „W.Stantien & M.Becker“ aktyviai vykdė tam 
tikro ištekliaus gavybą. Per metus vidutiniškai buvo iškasama apie 75 tonos šio ištekliaus. Apie kokį gamtos išteklių 
kalbama? 

 

5 ▼ Šis žemėlapis publikuotas albireo.lt svetainėje, nes labai aktualus „Albireo” nariams. Kokio pomėgio gerbėjus 
vienija klubas „Albireo”? 

 

6 Lietuvos nacionalinio atlaso duomenimis, Melnragėje vasaros vidurkis yra beveik 19, Nidoje – mažiau nei 18, 
Palangoje – maždaug per vidurį tarp jų. Kieno vidurkis? 

 

7 Lietuvos savivaldybių skaičius ir ribos keitėsi, tačiau apskričių ribos nuo pat jų įsteigimo liko beveik nepasikeitusios. 
Tačiau kokios ištisos savivaldybės, kurios centriniame mieste negyvena nė 2 tūkst. gyventojų ir jis yra vienas 
mažiausių savivaldybių centrų Lietuvoje, teritorija per 1999-2000 m. savivaldybių reformą perėjo iš Klaipėdos 
apskrities Tauragės apskričiai? 

 

8 Didžiausio Lietuvos regioninio parko plotas yra 553 km2, taigi, jis netgi didesnis už 4 iš 5 Lietuvos nacionalinių parkų 
ir vos nusileidžia penktajam, Dzūkijos nacionaliniam parkui (kurio plotas 559 km2). Koks tai regioninis parkas? 

 

9 Kaip vadinasi kelias, einantis lygiagrečiai valstybės sienai? Tokie keliai, pastatyti pasienyje su Lenkija, kažkada 
buvo naudojami saugoti TSRS išorinę sieną, o šiandien jais siūloma važiuoti turistiniais tikslais, pamatyti mažosios 
„geležinės uždangos” fragmentus. 

 

10 Šio gyvūno medžioklės sezonas Lietuvoje trunka nuo spalio 15 iki balandžio 1 d., tačiau išnaudojus nustatytą gyvūno 
sumedžiojimo limitą, medžioklės sezonas baigiasi. Koks tai gyvūnas? Praėjusią žiemą, anot Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos, Lietuvoje gyveno 34 šių gyvūnų šeimos. 

 

11 Šį gyvūną rasime vieno didžiausių Lietuvos miestų herbe, tuo tarpu pagal tą gyvūną pavadintame mieste stovi 
skulptūra jam. Deja, gyvūnas jau seniai išnykęs. Koks tai gyvūnas? 

 

12 Kaip vadinamos Lietuvoje iki XIX a. miškuose dar gyvendavusios neprijaukintos katės? Jų pavadinimu iki šiol 
vadinasi kaimas Anykščių raj. 

 

13 Anot toksikologų, šis Lietuvoje augantis grybas yra pats pavojingiausias. Apsinuodijimo šiuo grybu simptomai 
pasireiškia po paros ar dviejų nuo jo suvalgymo, paprastai tuomet žmogaus gyvybės išgelbėti jau neįmanoma. 
Dviem žodžiais įvardinkite, koks tai grybas. 

 

14 Aukščiausias medis Lietuvoje auga Prienų rajone, Balbieriškio girininkijoje, Degsnės miške. Jo aukštis – 49 metrai, 
amžius – apie 150 metų. Kokia šio medžio rūšis? Šios rūšies medžiai Lietuvoje įveisti tik XIX a. pradžioje – tiesa, 
manoma, kad kadaise jie šalyje augo natūraliai, bet buvo iškirsti. 

 

15 Kokią Lietuvos ploto dalį (procentais, suapvalinus iki sveiko skaičiaus) 2017 m., Statistikos departamento 
duomenimis, sudarė miškai? (Galima paklaida +- 2 proc.) 

 

16 Kokio dabartinio Vilniaus rajono teritorijoje XVI-XIX a. buvo Radvilų giminės medžioklės plotai?  

17 Kokiam užsienio politikui skirtas 2012 m. vandalų nuniokotas paminklas Vilniuje su poeto Sigito Gedos žodžiais:  



„O sūnau! Jeigu šimtmečio kito sulauksi / Ir ant aukšto Kaukazo sustojęs dairysies aplink: / Neužmiršk, jog ir čia būta 
vyrų, pakėlusių tautą / Ir išėjusių laisvės šventų idealų apgint”? 

18 Seniausia išlikusi Lietuvos mūrinė bažnyčia, minima nuo 1387 m., stovi Vilniaus senamiestyje. Tarpukariu tai buvo 
vienintelė Vilniaus bažnyčia, kurioje pamaldos buvo laikomos lietuvių kalba. Kaip vadinasi ši bažnyčia? 

 

19 ▼ Pagal danų architekto Frandseno 1923 m. laikinajai sostinei parengtą planą (jis paveikslėlyje) šis miesto rajonas 
turėjo būti itin svarbiu ir simboliniu, jame suformuoti Gedimino stulpų bei Vyčio kryžiaus formos pastatai ar želdynai. 
Deja, projektas įgyvendintas nepilnai. Koks tai rajonas?  

 

20 Kokiame Lietuvos mieste gyveno ir teatre dirbo kompozitorius Richardas Vagneris [Richard Wagner], verslą vykdė 
pasaulinio garso archeologas, Trojos miesto atradėjas Hainrichas Šlymanas [Heinrich Schliemann]? 

 

21 Nedidelis kilpos formos ežeras, susidaręs nežymiai pasikeitus upės vagai, ir centrinė Panevėžio miesto dalis, kurioje 
galima rasti dekoratyvinių skulptūrų skverą, vadinasi taip pat. Koks tas pavadinimas? 

 

22 Aklastotė – tai geležinkelio stotis, į kurią galima įvažiuoti iš vienos pusės, tačiau ne iš kitos – ten geležinkelis 
pasibaigia ir įvažiavę traukiniai gali tik grįžti atgal. Lietuvoje aklastočių nedaug. Parašykite Lietuvos miestą, į 
kuriame esančią aklastotę iš artimiausio didmiesčio kasdien kursuoja keleiviniai traukiniai. Kelionė į šį miestą iš to 
didmiesčio trunka apie pusvalandį. 

 

23 Kokiame Lietuvos mieste stovėjo vienas įspūdingiausių per 1940-90 m. okupacijas sugriautų Lietuvos pastatų – 
Marijano Čapskio dvaro rūmai? Išlikę tik dvaro pamatai ir dvarininko Totlebeno kadaise dėl grožio pastatytas 
minaretas.  

 

24 Kokio netoli Kaišiadorių esančio Lietuvos miestelio parapijoje, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, yra 
įkurtas „Rožinio slėpinių kelias”, kurio freskose Kristaus gyvenimas bei kančia sugretinama  su Lietuvos gyvenimu ir 
kančia (ypač XX a.)?  

 

25 ▼Kokios profesijos žmonėms reikalingiausias šis Lietuvos žemėlapis?   

26 Padalių kaimo Kaišiadorių rajone ir Čiobiškio kaimo Širvintų rajone gyventojams  ir svečiams susisiekti vasaros 
laikotarpiu padeda unikali transporto priemonė – vienintelė tokio tipo transporto priemonė Lietuvoje, veikianti be 
variklio ir beveik be žmogaus jėgos. Kas varo šią  transporto priemonę? 

 

27 Koks yra didžiausias Lietuvos miestas, į kurį negalima nuvažiuoti keleiviniu traukiniu?   

28 Šis Lietuvos kaimas populiarus tarp lenkų turistų, nes ten gimė pirmasis Lenkijos prezidentas Juzefas Pilsudskis. 
Koks tai kaimas? 

 

29 Kokia Jurbarko rajone esanti pilis pasižymi 34,5 m aukščio bokštu, į kurio viršuje esančią apžvalgos aikštelę 
patekti gali ir turistai? Šiuo metu pilyje veikia mokykla. 

 

30 Koks Radviliškio rajone esantis dvaras garsėja savo parku ir tulpių kolekcija, jame kasmet vyksta tulpių žydėjimo 
šventė? Beje, taip pat besivadinantį dvarą galima rasti ir Anykščių rajone. 
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