
 

   
2018 m. sausio 27 d. 

1 kėlinys (Kultūra, Kūryba, Tradicijos, Istorija)  

 

 

PRAŠOME NEŽIŪRĖTI Į KITUS PUSLAPIUS IKI PRASIDĖS KĖLINYS 

 

SUSIPAŽINKITE SU ŠIAIS UŽRAŠAIS 
 
Šiame dokumente yra 120 klausimų, suskirstytų į 4 temas.  Tai – 1 čempionato kėlinys.  Kartu su antrojo 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 klausimų 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 2018 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.  

Klausimus rengė: Ugnius Antanavičius, Augustinas Žemaitis, Ilma Vienažindytė, Airidas Jankus 

 

Tikimės, kad viktorina bus jums pakankamai sudėtinga bei įdomi. 

 

Sėkmės! 

 

Nacionalinės viktorinos organizatoriai 
 

Vardas, pavardė, amžius, profesija →   

  
No Tema Teisingi atsakymai 

(rašo tikrinantis žaidėjas) 
Neaiškūs atsakymai 

(klausimų numeriai per kablelį) 
Galutinis įvertinimas (rašo 

organizatoriai) 

1 Kultūra  
  

2 Kūryba  
  

3 Tradicijos  
  

4 Istorija 
 

 
  

Taisytojas: ________________ Parašas: __________________ 



NV 2018 Kultūra 

1 Šį ūkinį pastatą rytų aukštaičiai, ypač gyvenantys netoli vandens telkinių, dažniausiai statydavo netoli gyvenamojo 
namo. Jis buvo skirtas vasarą šaltai laikyti žuviai, mėsai, maisto produktais. Kaip buvo vadinamas tas ūkinis 
pastatas, jei dabartiniams lietuviams pastato pavadinimas labiau siejasi su saldžiu malonumu? 

 

2 Kokio vieno architektūros stiliaus yra šie pastatai: Vilniaus filharmonija, „Lietuvos geležinkelių” administracinis 
pastatas, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra, Tauragės švč. Trejybės bažnyčia? 

 

3 Bene didingiausius Lietuvoje stalininės architektūros pastatus projektavo architektas Rusijos italas Džiovanis Ripa 
Andžioleto. Parašykite bent vieną jo suprojektuotą pastatą Lietuvoje. 

 

4 Šis 1990 m. duris Šiauliuose atvėręs Vandos Kavaliauskienės įkurtas muziejus neturi direktoriaus, bet yra turėjęs ne 
vieną svečius pasitinkantį „direktorių“ – ir Mikį, ir Filomeną, ir Perlą. Eksponatų muziejuje daugiau negu 4 tūkstančiai. 
Koks tai muziejus? 

 

5 2010 m. Anykščių Sakralinio meno centre duris atvėrė pirmasis Lietuvoje jų muziejus. Muziejui savo sukauptą jų 
kolekciją iš daugiau nei šimto eksponatų padovanojo mecenatė Beatričė Kleizaitė-Vasaris. O muziejų, kuris yra 
savotiška priešingybė Anykščių muziejui, rasime Kaune. Kas yra jie, kuriems skirtas muziejus Anykščiuose? 

 

6 Kokio Amerikos lietuvio kolekcininko, 1974-1988 m. padovanojusio Lietuvai savo meno dirbinių kolekciją, garbei 
pavadintas vienas didžiausių Lietuvoje meno muziejų, esantis Kaune? 

 

7  Tai tikriausiai dažniausiai kopijuojamas Lietuvoje esantis meno kūrinys. Jo kopijos išplitusios po tūkstančius viso 
pasaulio bažnyčių, o Filipinuose pagal jį net pastatyta 15 metrų aukščio statula, kurią matote paveikslėlyje, ir jo garbei 
pakrikštyti kalnai. Kaip vadinasi šis paveikslas? 

 

 

8 2010 m. Lietuvos prezidentūroje atsidūrė pirmasis šiuolaikinio meno kūrinys – Lietuvos tūkstantmečiui skirtas 
paveikslas, kuriame matyti mergaitė, nuogas rūpintojėlis, būrys istorinių asmenybių. Kas nutapė šį paveikslą? 

 

9  Kokiu kūrybiniu pseudonimu žinoma iš Lietuvos kilusi fotografė ir iliustratorė, kurios darbą matote paveikslėlyje? 

 

 

10 Šis lietuvių dizaineris ir dailininkas garsėjo savo baldų komplektais, kuriuos kūrė derindamas lietuvių liaudies tradicijas 
ir art deco stilistiką. 1937 m. tarptautinėje parodoje Paryžiuje už lietuviškų svetainės baldų komplektą jis gavo aukso 
medalį. Parašykite jo pavardę. 

 

11 Šis memorialas - bene didžiausias, pastatytas nepriklausomoje Lietuvoje – įkurtas vietoje, kur sovietai slapta 
užkasinėjo nužudytus lietuvius. Jis yra po žeme ir įkvėptas senovės Egipto. Tamsių urnų, skirtų nužudytiesiems, žiedas 
požemyje supa centrinę baltą aukštą salę, kurios kupole – aukso sparnų vainikas. Kaip vadinasi šis memorialas? 

 

12 Kaip vadinasi Ievos Ševiakovaitės ir Jolantos Rimkutės kūrybinis projektas,  kurio darbai, pasak abiejų 
dizainerių, atspindi tikėjimą, jog čia ir dabar kuriame patys save – naujos tapatybės lietuvį, kurio kišenėse telpa ir 
pagarba praeičiai, ir drąsus žingsnis ateities link? 

 

13  „Apie prasmę”, „Apie dievus ir žmones”, „Semiotika”, „Tautos atminties beieškant” – tai tik keli šio lietuvių kilmės 
semiotiko, kalbininko ir literatūros tyrinėtojo, II pasaulinio karo metais persikėlusio į Prancūziją ir tapusio vienu 
Paryžiaus semiotikos mokyklos kūrėjų, darbai. Kas jis? 

 

 

14 Jis - politikos filosofas, liberalizmo politinės minties kritikas, Vilniaus universiteto dėstytojas. Tarp jo knygų –  
„Liberalizmas kaip pilietinė religija”, „Vertybių tironija ir politika”. Kas jis? 

 

15 Šis liberalus lietuvių išeivių judėjimas susibūrė 1957 m. Čikagoje kaip atsvara lietuviškoms katalikų organizacijoms. 
Judėjimo pavadinimą sudarė du žodžiai – dviejų organizacijų, iš kurių susikūrė judėjimas, pavadinimai. Kaip vadinosi 
tas judėjimas? 

 



16 „Tautiškai giesmei” populiarėjant, būta nemažai pasipiktinusių, kad joje kai kas neminima. Todėl prieš I pasaulinį karą 
būta pasiūlymų eilutėje „Tegul dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei” žodį „Tavo” pakeisti kitu žodžiu. Kokiu? 

 

17  Tai – vienas naujausių Lietuvos miestų herbų, patvirtintas 1999 m. Aukso juostelės jame imituoja žaibus. Kokio tai 
miesto herbas? 

 

 

18 Šį simbolį galite išvysti ant 1931 m. statyto paminklo Lietuvos nepriklausomybei Rokiškyje. Jis yra ir ant į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą įrašyto Krišjanio Baruono latvių liaudies dainų rinkinio knygos tarpukarinio leidimo. 
Sovietmečiu jis uždraustas, ant jokių po 1990 m. sukurtų paminklų ar knygų apie tautosaką Lietuvoje ar Latvijoje 
identiško simbolio irgi nerasite. Koks tai simbolis? 

 

19 Lietuvos gyventojai, žodžius „kaip“ ir „taip“ tariantys „kap“ ir „tap“ (dažniausiai jie gyvena pietų Lietuvoje), yra vadinami 
tam tikru žodžiu, kurį savo slapyvardžiu buvo pasirinkęs ir V. Kudirka. Kitas lietuvis, labai gerbęs V. Kudirką, savo 
slapyvardžiui dėl to pasirinko mažybinę šio žodžio formą. Parašykite to kito lietuvio pavardę arba slapyvardį. 

 

20 JAV lietuvis Vytautas Graičiūnas buvo vienas pirmųjų tam tikros mokslo šakos teoretikų pasaulyje. Be kita ko, pats 
V.Graičiūnas sugalvojo ir lietuvišką žodį pavadinti tai mokslo šakai: iki tol naudotas angliškas skolinys. Kokį žodį 
sugalvojo V.Graičiūnas? 

 

21 Lazūnų, Gervėčių, Zietelos gyvenvietės vadinamos salomis. Kai kurios jų XX a. „nuskendo”. Kokios arba kieno tai 
„salos”? 

 

22 Kokį ryšį tarp žmonių apibūdina žodis „dieveris“, jei, pvz., Rytis Žvagulis yra Inetos Puzaraitės dieveris?  

23 Šis keturių raidžių žodis – ir moteriškos giminės įvardis, ir sinonimas žodžiui „žmona”. Koks tai žodis?  

24 Šį žodį serialo „Sostų karai” gerbėjai žino puikiai – tai vienos iš seriale veikiančių šeimų pavardė. Tačiau tai taip pat ir 
sinonimas žodžiui “gandrai”. O numetę vieną raidę nuo žodžio galo, gausime alkoholinį gėrimą. Koks tai žodis? 

 

25 Be septynių pagrindinių linksnių, lietuviai vartoja dar kelis. Vienas jų yra iliatyvas – pvz. „vidun", „baudžiamojon 
atsakomybėn", „Klaipėdon", „Šiauliuosna". Kitas – aliatyvas – šiais laikais vartojamas dar rečiau, ir tik kai kuriems 
žodžiams. Parašykite bet kokį lietuvišką žodį aliatyvo linksniu. 

 

26 Kokia lietuviška priebalsė vienuose žodžiuose tariama gomuriniu, o kituose – dantiniu būdu? Kitose kalbose, pvz. 
malajų, šie du skirtingi garsai ir rašomi skirtingai. 

 

27 Kokia lietuvių abėcėlės raidė vartojama tik vienoje užsienio kalboje – šajenų?  

28 Amerikoje yra bent trys gyvenvietės, pavadintos Vilniaus garbei. Dvi jų – Minesotoje ir Ontarijuje – vadinasi Wilno, 
pagal lenkišką rašybą. Trečioji gyvenvietė vadinasi taip pat, kaip Vilnių XIX a. vadino rusai ir iki šiol tebevadina kai 
kurios tautos. Kaip tiksliai vadinasi tas „Vilnius", esantis Albertos provincijoje, Kanadoje? 

 

29 XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmoje pusėje pirmasis didingas pastatas, kurį užsienyje pasistatydavo lietuvių emigrantų 
bendruomenė, būdavo lietuviška bažnyčia. Tiesa, Australijos lietuviams atskiras bažnyčias statyti trukdė australai, 
siekę, kad lietuviai kuo greičiau integruotųsi. Neskaičiuodami Australijos parašykite, kokiame mieste pastatyta 
toliausiai nuo Lietuvos esanti lietuviška bažnyčia. 

 

30 Kokiame vos 9500 gyv. turinčiame Konektikuto miestelyje veikia dvi iš svarbiausių Amerikos lietuvių institucijų: 
Amerikos lietuvių kultūros archyvas bei Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo seserų lietuvių vienuolynas? Jame 
taip pat stovi simbolinė „Mindaugo pilis”, yra lietuvių kapinės ir Jurgio Matulaičio senelių namai. 

 

 
NV 2018 Kūryba 

1  Koks 1904-1972 m. gyvenęs lietuvių kompozitorius, pianistas, dirigentas ir pedagogas sukūrė operą „Dalia“, 
baletą „Piršlybos“, simfoniją e-moll „Lenkiuosi gimtajai žemei“ ir dar daugybę kūrinių? Jo vardas suteiktas Vilniaus 
dešimtmetei muzikos mokyklai. 

 

 

2 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras duris savo istoriją skaičiuoja  nuo 1920 m. gruodžio 31 d.; tada jame, dar 
besivadinusiame Operos vaidykla, buvo parodyta pirmoji opera. Kokia tai buvo opera? Rodoma šiame teatre ji ir 
dabar.   

 

3 „Moterų dainos”, „Bernardos Albos namai” – tai vieni garsiausių šios 1970 m. gimusios choreografės ir režisierės 
sukurtų šokio spektaklių. Ji yra įkūrusi ir savo šokio teatrą. Kas ji? 

 

4 Vilniaus Gedimino technikos universiteto teatras-studija pavadintas pagal VGTU architektūros fakulteto vietą, kurioje 
vaidinami spektakliai. Tokia vieta yra daugelyje pastatų. Kaip jis vadinasi? 

 

5 Šis režisieriaus Boriso Dauguviečio sukurtas spektaklis Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje buvo rodomas 60 
metų. Pagrindinis spektaklio personažas – mažažemis valstietis ir aludaris. Parašykite spektaklio pavadinimą. 

 

6  Ši lietuvių aktorė ir režisierė 1919 m. persikėlė į JAV, ten sukūrė ne vieną vaidmenį teatre ir begarsiuose Holivudo  



filmuose. 1936 m. ji grįžo į Lietuvą, vadovavo Šaulių sąjungos teatrui. Kas ji? 

 
7 „Pavasarį kurkia ir plėšosi varlės, pavasarį trūksta vitaminų ir retkarčiais norisi nusišaut“. Kokiame pagal to paties 

pavadinimo apsakymą sukurtame 1978 m. filme skamba ši frazė? Jame vaidino Algirdas Latėnas, Saulius Sipaitis, 
Doloresa Kazragytė, Elvyra Piškinaitė, Antanas Šurna. 

 

8 Kokio žymaus lietuvio neoficialia biografine drama paprastai laikomas Sauliaus Vosyliaus filmas „Pilotas", sukurtas 
2008 m.? 

 

9 Koks 1931 m. filmas buvo pirmasis pilnametražis lietuviškas filmas? Deja, jo nebepažiūrėsite, nes nė viena juosta 
neišliko... 

 

10 Kokiame 2010 m. pasirodžiusiame Raimundo Banionio režisuotame seriale pagrindinius vaidmenis atliko Irūna 
Puzaraitė, Rolandas Boravskis, Larisa Kalpokaitė ir Aistis Mickevičius? 

 

11 Bene žymiausias politinis lietuvių TV serialas – „Gedimino 11". Kokio pastato adresas yra Gedimino pr. 11, Vilnius?  

12 Kaip vadinosi pirmoji lietuviška situacijų komedija, transliuota tiesiogiai ir rodyta 1964-1972 m.?  

13 Ši knyga prasideda dedikaciniu ketureiliu „Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei“. Spėjama, kad jos pratarmės autorius 
galėjo būti Karaliaučiaus universiteto rektorius Frydrichas Stafilas. Pratarmę papildė ir pats knygos autorius. Iki dabar 
išlikę du knygos egzemplioriai, vienas jų saugomas Vilniaus universitete, kitas – Torunės universitete Lenkijoje.  Kokia 
tai knyga? 

 

14 Užvenčio dvaras – senas dvaras, istoriniuose šaltiniuose minimas jau 1527 m. Tarpukariu dvaras priklausė 
Nepriklausomybės akto signatarui Jonui Smilgevičiui, o 1887-1898 m. dvarą nuomojosi Stanislava Šiukštaitė ir 
Anupras Pečkauskas. Kokiu vardu mes geriausiai žinome jų dukrą? 

 

15 Šis vienas populiariausių tarpukario vaikų ir jaunimo rašytojų kilo iš Rokiškio apskrities. Jis – knygų „Gerasis aitvaras“, 
„Pabėgėlis“, „Riestaūsio sūnus“ autorius. Kas jis? 

 

16 JAV lietuvis, rašytojas Algis Budrys rašė anglų kalba ir Lietuvoje yra mažai žinomas. Tačiau vieno literatūros žanro 
gerbėjams JAV jo kūryba puikiai pažįstama – jis parašė 8 šio žanro romanus ir daug apsakymų. A.Budrys buvo ne 
kartą nominuotas Hugo ir Nebula apdovanojimams – prestižiškiausiems šio literatūros žanro apdovanojimams. Kokio 
žanro literatūrą kūrė A.Budrys? 

 

17  Šį literatūros personažą sukūrė Bernardas Brazdžionis, apie jį parašęs eilėraštį. O jau atkūrus Nepriklausomybę 
Vytautas V.Landsbergis apie jį sukūrė apsakymų rinkinį. Koks tai personažas? 

 

 

18 Kaip vadinosi 1985 m. išleistas debiutinis J. Ivanauskaitės novelių rinkinys?  

19 Šis mažosios Lietuvos teologas ir tautosakininkas savo lėšomis išleido Kristijono Donelaičio „Metus“. Kai kurių istorikų 
teigimu, jei ne jis, „Metai“ taip ir būtų likę niekieno nepastebėti. Jis gimė Kuršių nerijoje, viena pagrindinių Nidos gatvių 
pavadinta jo garbei. Kas jis? 

 

20 Vincas Kudirka, Pranas Vaičaitis, Jonas Biliūnas, Povilas Višinskis – visi jie XIX a. pab. - XX a. pr. mirė jauni nuo tos 
pačios ligos. Pagal šią ligą neretai pavadinama ir visa to meto lietuvių kūrėjų karta. Kokia tai liga? 

 

21 Kokia 1987 m. gimusi lietuvių poetė 2014 m. išleido knygą „Mėnulis yra tabletė“?  

22 Ant Eurovizijos scenos daugiau negu vieną kartą yra lipę du atlikėjai iš Lietuvos. Vienas jų – Donatas Montvydas, 
atstovavęs Lietuvai 2012 ir 2016 m. Kas yra antrasis, du kartus Eurovizijoje dalyvavęs kaip skirtingų kolektyvų narys? 

 

23 Tai – ir bažnytinė liturgija, skirta laidotuvėms, ir lietuvių popmuzikos grupės, išgarsėjusios maždaug 2000 m., 
pavadinimas. Kas tai? 

 

24 Koks projektas skirtingais metais išgarsino šias atlikėjas: Viliją Matačiūnaitę, Agnę Petravičienę, Simoną Čiesnaitę?  

25 Kokia patriotinio roko/metalo grupė, viena garsiausių tokių Lietuvoje, išleido albumus „Žemė” (2003 m.) „Baltai” 
(2004 m.), ‚Lietuvai” (2006 m.), „Neliksim užmiršti” (2008 m.), „Žaliai balti, pirmyn” (2014 m.) ir kitus? 

 

26 Uteniškis Aurelijus Sirgedas yra muzikos grupės, kuri buvo viena iš gotikinio roko pradininkų Lietuvoje, lyderis. Grupė 
išleido albumus „Tremtyje”, „Euforija” ir kitus. Tačiau A.Sirgedas buvo sukūręs ir visiškai kito žanro – popmuzikos – 

 



solinį projektą, kurio vardu buvo išleistas albumas „Princesė ir piemuo”. Įvardinkite arba A.Sirgedo grupę, arba 
projektą. 

27  Kokia devintojo dešimtmečio pabaigoje susikūrusi alternatyvaus roko grupė po kelių kūrybinės veiklos metų 
dingo, bet  2017 m. atsikūrė ir išleido albumą „Ledynai“? 

 

 

28 Koks įžymus Sąjūdžio laikų dainininkas Lietuvai atkūrus nepriklausomybę emigravo į JAV ir dirbo ten sunkvežimio 
vairuotoju? 

 

29 Šis dainininkas buvo žydas ir lietuviškai išmoko tik suaugęs – tačiau, nepaisant to, tiek išgarsėjo dainuodamas 
pasaulinius šlagerius su paties sukurtais lietuviškais tekstais, kad jau šiais laikais Kaune prie „Metropolio” restorano 
jam pastatyta statula. Kas jis? 

 

30 Kaip vadinasi O.Vyšniausko daina, su kuria jis 1994 m. tapo pirmuoju Lietuvos istorijoje Eurovizijos konkurso 
dalyviu? 

 

 
NV 2018 Tradicijos 

1 Rusijoje – guslės, Estijoje – kanelė, Suomijoje – kantelė. O kaip vadinasi jų atitikmuo Lietuvoje?  

2 
„Keturios poros, pusė šokėjų su skrybėlėmis, grakščiais šokių žingsniais atlieka įvairiausias šokių figūras, čia 
įsispręsdamos rankomis į šonus, čia sveikindamos vienos kitas nusiimtomis skrybėlėmis…” Kokį lietuvišką šokį taip 
XIX a. aprašė vokietis Otto Glagau? 

 

3 
„Šiaudų batai, šakaliniai padai…”. Taip dainuoja lietuvių liaudies žaidimą „Šiaudų batai” žaidžiantys žaidėjai, eidami 
ratu susikibę rankomis. O kokį veiksmą jie atlieka sudainavę šias eilutes ir paleidę rankas? 

 

4 
Siejama su tam tikra švente, Žemaitijoje ji ilgai buvo žinoma Kotrės vardu. O kokiu vardu ją dabar žino dauguma 
lietuvių? 

 

5 
Lietuviai kadaise tikėjo, kad pagal tai, ar sausio 25 d. švies saulė ir šis gyvūnas išlindęs iš savo urvelio pamatys savo 
šešėlį, ar ne, galima spręsti, ar pavasaris bus ankstyvas, ar vėlyvas. Koks tai gyvūnas? 

 

6 
Egzistuoja du dažniausiai sutinkami paaiškinimai, kodėl lietuviai per Kūčias valgo būtent dvylika patiekalų. Vienas jų – 
taip yra dėl to, kad Jėzus turėjo būtent dvylika apaštalų. O koks kitas? 

 

7 
Šiame miestelyje Alytaus rajone kasmet tradiciškai vyksta dideli Žolinės atlaidai, pritraukiantys dešimtis tūkstančių 
tikinčiųjų iš visos Lietuvos. Koks tai miestelis? 

 

8 
Jos dieną, dar žinomą kaip šv. Agotos dieną, lietuviai mini vasario 5 d. Šią dieną ji yra šventinama bažnyčiose. Tikima, 
kad pašventinta ji saugos nuo ligų, nuo blogos akies. Kas ji? 

 

9 
Lotyniškas šio laikotarpio pavadinimas yra quadragisima, tai išvertus iš lotynų kalbos reiškia „keturiasdešimt” ir nurodo į 
40 dienų, kurias Kristus praleido dykumoje. O lietuviškas laikotarpio pavadinimas yra kilęs iš slavų kalbos. Kaip 
lietuviškai vadinasi šis laikotarpis? 

 

10 
Ši katalikiška jaunimo organizacija įsikūrė XX a. pradžioje, jos šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje”. Jai yra vadovavę 
Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas, Pranas Dovydaitis. Kokia tai organizacija? 

 

11 
Jis – vyskupas, kandidatas į palaimintuosius, 1927-1940 m. Telšių kunigų seminarijos rektorius. Dabar Telšių kunigų 
seminarija vadinasi jo vardu. Kas jis? 

 

12 
2015 m. Indijos Goa valstijoje atidengtas paminklinis akmuo jėzuitų misionieriui iš Lietuvos, kuris  XVI a. skleidė 
krikščionybę Indijoje ir Kinijoje. Manoma, kad jis buvo ir pirmasis lietuvis, išsilaipinęs Indijoje, ir pirmasis lietuvis, 
išmokęs kinų kalbą. Vieno kaimo Vilniaus rajone pavadinimas sutampa su jo pavarde. Kokia jo pavardė?   

 

13 
Ji – lietuvių ugnies deivė, maždaug atitinkanti romėnų Hestiją ar graikų Vestą. Anksčiau lietuviai, paruošę maistą, 
truputį jo įmesdavo į židinį kaip auką šiai deivei. Dar XX a. pr. kai kur ką tik iškeptos duonos pirmoji riekelė buvo 
skiriama jai. Kas ji? 

 

14 
Kadaise lietuviai tikėjo, kad šis dievas kvėpuodamas sukelia vėją ir vėtrą, o kai jis važiuoja per dangų vežimu – 
griaudžia griaustinis. Koks tai dievas? 

 

15 
Jis – dar 1261 m. Jono Malalos kronikoje „Chronografija” aptinkamas baltų religijos personažas. Mite, kuriame jis 
minimas, kalbama apie mirusiųjų deginimo papročio atsiradimą. Kai kurie tyrinėtojai jo vardą kildina iš „Šovėjas”. Kas 
jis? 

 

16 
Šie lietuvių tautodailės kūriniai kuriami pinant, rišant ar suneriant sausus šiaudus. Jie naudojami puošti namus. Jų 
pavadinimas turi ir kitą prasmę, dažnam lietuviui daug geriau žinomą. Kaip vadinami šie šiaudiniai papuošalai? 

 

17 
Rimorystė – tai beveik išnykęs tradicinis amatas. Manoma, kad 1923 m. gimęs Vincas Burčikas – paskutinis išlikęs 
rimorius Lietuvoje. Ką gamindavo rimorystės amato meistrai? 

 

18 
Juos mėgino išpopuliarinti sovietinė okupacinė valdžia. Jie – iš esmės tie patys liaudiški koplytstulpiai, tik be religinių 
detalių. Kas jie? 

 

19 Pelenų diena - tai pirmoji diena po vienos šventės. Kokios?  

20 Šio gyvūno šventė įprastai minima kovo 25 d. Dar ji yra vadinama blovieščiais. Kokio gyvūno tai šventė?  

21 Kaip vadinasi dešiniųjų ypač mėgstama šventė, kurios data kasmet vis kita (bet paprastai išpuola gegužės mėnesį),  



o vienas jos ritualų – akmens vilkimas miesto gatvėmis? 

22 
Simono Stanevičiaus 1829 m. išleistas šešių lietuviškų pasakėčių rinkinys „Šešios pasakos” – vienas pirmųjų lietuvių 
tautosakos rinkinių. Pati pirmoji pasakėčia prasideda „Tupėdams pušyj, mėsę juodvarnis turėjo”. O koks dar gyvūnas, 
be juodvarnio, minimas pasakėčios pavadinime? 

 

23 
„Lietuviškos pasakos”, „Lietuviškos pasakos įvairios”, „Iš gyvenimo vėlių ir velnių”. Koks mokslininkas, vėliau 
pasižymėjęs ir kitoje srityje, XX a. pradžioje sudarė ir išleido šiuos lietuvių tautosakos rinkinius? 

 

24 
Pasak padavimų, ši milžinė visaip padėdavo žmonėms – gelbėdavo žvejus, varydavo žuvis į tinklus. Ji atsakinga ir už 
vieno geografinio objekto atsiradimą. Kuo ji buvo vardu? 

 

25 
Vilniuje gyvenęs Elijas ben Saliamonas Zalmanas yra vienas ryškiausių mitnagdim judėjimo judaizme lyderių. Jis 
pradėjo naują žydų šventųjų raštų tyrinėjimo erą, jo vardas išgarsino Vilnių kaip Lietuvos Jeruzalę. Kokiu vardu, 
išvertus iš hebrajų kalbos reiškiančiu „didybė“ ar „genijus“, jis yra labiausiai žinomas? 

 

26 
Graikų apeigų katalikai Lietuvoje yra viena iš Lietuvos tradicinių religinių bendruomenių. Jie – tai Lietuvos ir Lenkijos 
stačiatikiai, 1596 m. su Romos popiežiumi sudarę religinę uniją ir pripažinę jo valdžią, bet pasilikę savo liturgiją ir 
bažnytinę slavų kalbą. Kokiu kitu vardu, kilusiu iš žodžio „suvienytas“, jie yra žinomi? 

 

27 
Kokia netradicinė religinė bendruomenė turi Lietuvoje daugiausiai, apie 3000, sekėjų? Jos atstovus kartais galite 
pamatyti gatvėse pasistačiusius stendus su knygomis bei jų tinklapio adresu https://www.jw.org. 

 

28 
Maždaug 10-15% viso pasaulio šios tautybės žmonių gyvena Lietuvoje. Apie kokią Lietuvos tautinę mažumą 
kalbame? 

 

29 

 Šio Vilniaus pastato jau nebėra: jį ~1960 m. nugriovė sovietai. Jis, nors ir perstatytas, stovėjo Lukiškių priemiestyje 
nuo XVI a., o jį nugriovus, nė vieno tokio pastato Vilniuje neliko. Koks tai pastatas? Daugumoje didžiųjų Europos 
sostinių tokių pastatų yra ir daugėja. 

 

 

30 
Lietuvos gyventojų surašymų metu žmonės, nurodę šią tautybę, automatiškai priskiriami lietuviams. Tačiau skelbiant 
2011 m. surašymo duomenis padaryta atskira lentelė – lietuvių, nurodžiusių šią tautybę, skaičius (2169). Kokia tai 
„tautybė”? 

 

 
NV 2018 Istorija 

1 Ši neolito kultūra Lietuvoje dabartinėje Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bei aplinkinėse teritorijose buvo paplitusi 
maždaug 5300-1700 pr. Kr. ir turėjo didelį poveikį formuojantis baltams. Šios kultūros gyvenvietėse randama mažai 
titnaginių dirbinių, užtat gausu dirbinių iš rago ir kaulo. Kultūra pavadinta pagal Estijoje tekančią upę. Kokia tai 
kultūra? 

 

2 Tai – ir miestas Lietuvoje, ir senovės indoeuropiečių genčių grupė, iš kurios J.Basanavičius kildino lietuvius. Kas tai?  

3 Tarp menamų jo išvykimo iš Italijos priežasčių minima imperatoriaus Nerono persekiojimas, hunų antpuoliai, pilietinis 
karas. Sakoma, kad jo sūnūs buvo Barkus ir Kunas. Kuo ši legendinė asmenybė vardu? 

 

4 Kuo vardu buvo karaliaus Mindaugo žmona, apsikrikštijusi kartu su juo, ir, manoma, aktyviai patarusi vyrui 
politiniais klausimais? 

 

5 Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą turėjo trys Gedimino sūnus. Du iš jų – Algirdas ir Kęstutis – puikiai žinomi 
visiems. Kuo vardu trečiasis, LDK didžiuoju kunigaikščiu buvęs 1341-45 m. bei nuverstas Algirdo ir Kęstučio? 

 

6 Kiek žinoma, jų iš viso buvo šeši. Pirmasis buvo skirtas popiežiui. Antrasis ir trečiasis – miestams. Ketvirtasis ir 
penktasis – vienuoliams. Šeštasis – vyskupams. Kaip juos visus šešis galima pavadinti kartu? 

 

7 1413 m. lietuvių ir lenkų pasiuntiniai Ordinui teigė, esą nėra žinoma, ar šis žmogus išties kada nors gyveno, o jei ir 
gyveno, tai, matyt, buvo tik smulkus kunigaikštis. Apie kokį asmenį jie taip kalbėjo? 

 

8 Kokiame mieste, kurio pavadinimas ir dabar dažnai skamba Lietuvos žiniasklaidoje, 1392 m. Jogaila pripažino 
Vytauto teisę valdyti LDK? 

 

9 Kaip vadinosi XV-XVI a. LDK atsiradę ūkinei veiklai skirti dvarų padaliniai su įvairiais ūkiniais pastatais ir 
dirbamomis žemėmis, kuriuose valstiečiai įprastai atlikdavo lažą? 

 

10 Tai buvo ATR stambiausias administracinis vienetas, toliau dalinamas į seniūnijas ir pavietus. ATR egzistavimo metu 
šio tipo admistracinių vienetų sienos iki padalijimų mažai kito. Kaip vadinosi šis administracinis vienetas, 
Lenkijoje egzistuojantis ir dabar? 

 

11 1655 m. dalis LDK didikų pasirašė sutartį su Švedija, kuria buvo paskelbta, kad Lietuva nutraukia uniją su Lenkija ir 
faktiškai tampa Švedijos protektoratu. Tiesa, praktiškai sutartis taip ir nebuvo įgyvendinta. Kokio Lietuvos miesto 
vardu ji buvo pavadinta? 

 

12 Vieno šios didikų giminės atstovo pavarde vadinamas kanalas, 1783 m. sujungęs Baltijos ir Juodosios jūrų baseinus. 
Kitas buvo populiarių polonezų ir mazurkų autorius, jo metus Lietuva minėjo 2015 m. Parašykite abiejų jų pavardę. 

 

13 Jo vardas buvo Adam Jerzy (Adomas Jurgis), jis kilo iš ATR didikų šeimos, kildinusios save iš kunigaikščio Algirdo. 
Jis buvo geras Rusijos imperatoriaus Aleksandro draugas,priklausė jo artimiausių patarėjų ratui, bet vėliau dalyvavo 
1830-31 m. sukilime. Kokios kilmingos šeimos atstovas jis buvo? 

 

14 Vilniuje, prie šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios, dominikonų vienuolyno teritorijoje 1808 m. pradėjo veikti 
pirmoji tokia įstaiga Lietuvoje, pavadinta šv. Jokūbo garbei. Anksčiau šios įstaigos funkcijas atlikdavo špitolės. Kokia 
tai buvo įstaiga? 

 

15 Kokiai carinės Rusijos gubernijai 1843-1914 m. buvo priskirta didžiausia dalis šiandieninės Lietuvos teritorijos?  

16 Pagal 1921 m. Lietuvos-Latvijos sienos sutartį Latvija Lietuvai atidavė Palangą ir Šventąją. O kokį šiandien ~1100 
gyv. turintį miestelį už tai Lietuva atidavė Latvijai? 

 

17 Į kokią JAV valstiją emigravo didžiausia dalis prieškario Lietuvos išeivių? Toje valstijoje pastatyta ~40 lietuvių  



bažnyčių, tebėra ~30 lietuvių kapinių ir išleistas pirmasis visame pasaulyje lietuviškas romanas (1904 m.). 

18 1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje dr. Andriaus Domaševičiaus bute įvyko jo ir Alfonso Moravskio organizuotas 
suvažiavimas, kurio metu įkurtas politinis darinys. Kaip vadinosi šis politinis darinys? 

 

19 JAV lietuvis Feliksas Vaitkus (1907-1956) 1935 m. tapo vos šeštuoju pasaulio istorijoje asmeniu, kuris kai ką padarė 
vienas. Tačiau, nepaisant to, jis yra mažiau žinomas negu lietuviai, kurie anksčiau tai padarė dviese. Ką vienas 
padarė F.Vaitkus? 

 

20 Dviejų Alsėdžių valsčiuje gimusių brolių likimai išsiskyrė: vienas iš brolių 1922 m. buvo išrinktas pirmuoju Lenkijos 
prezidentu, kitas buvo Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. Parašykite brolių pavardę. 

 

21 Vytauto Didžiojo universitetas Kaune buvo įkurtas 1922 m., o dabartinį savo vardą gavo 1930 m. Kaip jis vadinosi 
1922-1930 m. laikotarpiu? 

 

22 Pagal jų skaičių tūkstančiui gyventojų Lietuva pirmauja Rytų ir Vidurio Europoje ir yra antroji pasaulyje (po 
Nyderlandų). Iki 2017 m. tokį tarptautinį pripažinimą jau yra pelnęs 891 Lietuvos žmogus. Koks tai pripažinimas, 
jeigu į jį pretenduoja visų tautybių žmonės, išskyrus vienos? 

 

23 Kas buvo didžiausia tarpukario Lietuvos religinė mažuma, 1923-1925 m. surašymų duomenimis? Šiai mažumai 
priklausė 9% šalies žmonių, o jos sunaikinimą lėmė 1944-1947 m. genocidas. Šiandien šį tikėjimą išpažįsta tik 0,7% 
Lietuvos gyventojų. 

 

24 Į kokią šalį Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė dauguma vadinamųjų dipukų? Ten pagyvenę iki ~1948 m., 
dauguma išvyko į kitas šalis: JAV, Australiją, Kanadą... 

 

25 1973 m. įvyko didžiausia aviakatastrofa, ištikusi iš Lietuvos skridusį lėktuvą. Sudužus Tu-124, žuvo 51 žmogus. Į 
kokį miestą skrido šis lėktuvas? Tuo metu tai buvo populiariausias orlaivių reisas iš Lietuvos. 

 

26 Kokiais tiksliai metais prasidėjo Lietuvos istorijos periodas, kurį aprašo 1975 m. Izraelio Lemperto knyga 
„Fašistinis režimas Lietuvoje”? 

 

27 Kaip sovietų okupuotoje Lietuvoje buvo vadinamas daiktų vogimas iš savo darbovietės?  

28 1988 m. jis tapo antruoju kardinolu Lietuvos istorijoje. 1991 m. sausį jam, bijant sovietų agresijos, laikinai buvo 
patikėtas saugoti Nepriklausomybės atkūrimo aktas. Kas jis? 

 

29 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, keletas šio Lietuvos miestelio namų pasiliko Rusijoje. Po ilgų derybų, 
Lietuva 2004 m. gavo iš Rusijos tuos namus, mainais atiduodama tokį pat žemės plotą kitur (tokiu būdu Lietuvos 
valstybės sienos pasikeitė kol kas paskutinįjį kartą). Koks tai miestelis? 

 

30 Iš kokio radijo siųstuvų komplekso 1991 m. sausio įvykių metu transliavo nepriklausomas Lietuvos radijas po to, 
kai Vilniaus TV bokštą ir Lietuvos radijo bei televizijos pastatus užėmė rusų kariškiai? 

 

 
 


