
 

   
2018 m. sausio 27 d. 

2 kėlinys (Visuomenė, Gyvenimas, Sportas, Geografija ir 
gamta) 

 

 

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 rodomi ir 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) 

5 Visuomenė  
  

6 Gyvenimas  
  

7 Sportas  
  

8 Geografija ir gamta 
 

 
  

Taisytojas: ________________ Parašas: __________________ 



NV 2018 Visuomenė 

1 2017 m. pabaigoje 27 metų Virginijus Sinkevičius tapo jauniausiu po Nepriklausomybės atkūrimo ministru. Prieš tai 
jauniausias ministras buvo 1990-1992 m. kultūros ir švietimo ministro pareigas ėjęs kultūros istorikas, ministru tapęs 
būdamas 28 metų. Dabar jis – neparlamentinės Lietuvos partijos lyderis. Kas jis? 

 

2 Kokio dabartinio Seimo nario pavardė tokia pati kaip ir Škotijos nacionalinio augalo?  

3 Kokia partija, prastai pasirodžiusi 2016 m. Seimo rinkimuose, prarado daugiausiai mandatų, palyginus su 2012 m. 
rinkimais (27 mandatus)? 

 

4 „Aš tikiu, kad Dievas kiekvieno žmogaus širdyje pasodino troškimą gyventi laisvėje. Ir net jeigu tas troškimas 
dešimtmečius yra gniuždomas tironijos, jis kada nors vis tiek išsipildys." Kas, besilankydamas Lietuvoje, ištarė 
šiuos žodžius? 

 

5 Ši valstybė konkordatą su Lietuva sudarė 1927 m. Ji niekada nepripažino Lietuvos okupacijos, o 1991 m., Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę, diplomatiniai santykiai tarp valstybių buvo atkurti. Kokia tai valstybė? 

 

6 Afrikos teritorijoje yra dvi Lietuvos Respublikos ambasados. Viena jų įsikūrusi Pietų Afrikos Respublikoje. Kokioje 
šalyje įsikūrusi kita? 

 

7 Lietuvoje apie 90 proc. biudžeto pajamų, 2017 m. duomenimis, surenkama iš keturių mokesčių. Trys iš jų – pridėtinės 
vertės mokestis (PVM), Gyventojų pajamų mokestis (GPM) ir akcizas. Koks yra ketvirtasis mokestis, kurį moka 
juridiniai asmenys? 

 

8 Į kokią šalį Lietuva 2017 m. sausio-lapkričio mėnesiais ir eksportavo daugiausiai, ir importavo iš jos daugiausiai? 
Eksportas į šią šalį sudarė 14,7 % viso Lietuvos eksporto, o importas iš šios šalies – 12,8% viso Lietuvos importo. 

 

9  Kokio ekonominio rodiklio kaitą vienam gyventojui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje rodo šis grafikas? 

 

 

10 Tam, kad referendumas Lietuvoje būtų laikomas įvykusiu, jame turi dalyvauti bent pusę rinkimų teisę turinčių piliečių. 
Lietuvoje po 2000 m. įvyko du šią salygą atitikę referendumai – kiti, pvz., referendumas dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams, yra laikomi neįvykusiais. Vienas įvykęs referendumas buvo dėl naujos atominės elektrinės statybos (jai 
nepritarta). Dėl ko buvo kitas? 

 

11  Kokiu lotynišku pavadinimu vadinasi tautinė Lietuvos studentų korporacija, įkurta dar 1922 m.? Tarpukariu ji 
pasistatė rūmus Kaune, Žaliakalnyje, kurie iki šiol kartais vadinami jos pavadinimu. 

 

 

12 1997 m. per šią akciją keliasdešimt žmonių pėsčiomis atvyko iš Kauno į Vilnių, kur protestavo prie Seimo. Akcija 
visuomenėje tapo žinoma dviejų žodžių pavadinimu. Vienas jų, anot VLKK, yra nevartotina viešojoje kalboje svetimybė. 
Kaip vadinosi akcija? 

 

13 Seniausias Italijoje – Bolonijos. Seniausias Ispanijoje – Salamankos. O koks yra seniausias Lietuvoje? Kitąmet jis 
švęs 440 metų jubiliejų.  

 

14 Kai buvusio KTU rektoriaus interviu metu paklausė, kaip jis jaučiasi važiuodamas savo tėvo vardo gatve, jis atsakė: 
„Kaip ir visur. Šiek tiek viršiju greitį“. Jo tėvo vardo gatvė Kaune yra neatsitiktinai: būtent jo tėvas buvo vienas KTU, 
tuometinio KPI, įkūrėjų ir pirmasis rektorius. Sūnus KTU vadovavo 2011-2017 m. Kokia tėvo ir sūnaus pavardė? 

 

15 Kaip Lietuvoje vadinasi bendrojo lavinimo mokykla, kurioje mokosi vaikai iki 8 klasės?  

16 Už pačius baisiausius nusikaltimus Lietuvoje baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimo bausmę nuo 10 metų iki  



gyvos galvos. Šitaip baudžiama ne tik už karo nusikaltimus, tačiau ir už pasikėsinimą į vieno Lietuvos piliečio gyvybę. 
Kas tas pilietis? 

17 Tai buvo vienas paskutinių Lietuvoje galiojusių teisės aktų, priimtų dar Sovietų okupacijos laikotarpiu. Įsigaliojęs 1984 
m., jis nustojo galioti tik 2017 m. ir pakeistas kitu, šiek tiek kitaip pavadintu, teisės aktu. Koks tai teisės aktas? Su šio 
teisės akto taikymu per gyvenimą susidurdavo didelė dalis žmonių. 

 

18 Šią valstybės instituciją sudaro 9 žmonės, skiriami devyneriems metams. Šie 9 žmonės turi tokią pat neliečiamybės 
teisę kaip ir Seimo nariai. Kokia tai institucija? 

 

19 „Mano vaikystė prabėgo kompozitoriaus Juozo Naujalio vardu pavadintoje gatvėje. Bet nieko poetiško joje nebuvo. 
Kiekvieną dieną vyko kova už būvį, ne tik už save, bet ir už pora metų jaunesnį broliuką Mečislovą.“ Kokio liūdnai 
pagarsėjusio asmens autobiografinė knyga prasideda šiais žodžiais? 

 

20 Aleksandras Novatkis, Valentinas Laskys,, Antanas Varnelis ir dar keli žmonės (iš viso 7) mirė 1991-1995 m. 
laikotarpiu ir visų jų mirties aplinkybės buvo panašios. Dabar Lietuvoje žmogus panašiomis aplinkybėmis mirti jau 
nebegalėtų. Kokio likimo jie visi sulaukė? 

 

21 2005 m. šiame „kare“ žuvo 773 žmonės, 2010 m. žuvo 299, 2016 m. žuvo 192. Kokiame „kare”, kurį stabdė didelė 
socialinės reklamos kampanija? 

 

22 Į šią šalį lietuvių emigravo tik apie 2300, tačiau lietuviai joje tapo antrąja pagal dydį tautine mažuma po lenkų, nes 
sudaro ~0,7% visų gyventojų. Tikriausiai todėl vienas ilgiausių reguliarių lėktuvų reisų iš Vilniaus skrenda būtent į šios 
šalies sostinę. Kokia tai šalis? 

 

23 2017 m. į Lietuvą legaliai dirbti atvyko apie 34 tūkst. užsieniečių. Daugiau nei pusė jų – apie 20 tūkst. – atvyko iš vienos 
valstybės. Palyginus su 2016 m., darbo imigracija iš šios valstybės išaugo maždaug dvigubai. Kokia tai šalis? 

 

24 Kokia yra vienintelė Lietuvos savivaldybė, kurioje katalikai nesudaro gyventojų daugumos?  

25 Koks Lietuvoje nuo 2018 m. sausio 1 d. yra minimalus mėnesinis atlyginimas?  

26 Parašykite bent vieną iš dviejų susijusių profesijų, kurių atstovai, 2017 m. gruodžio duomenimis, Lietuvoje 
vidutiniškai uždirbo daugiausiai. 

 

27 Iki 2001 m. ši profesija Lietuvoje buvo faktiškai nelegali. Dabar pagal šią profesiją galima dirbti tik nuo 21 m. amžiaus. 
Kokia tai profesija? 

 

28 Kokiai Lietuvos valstybės institucijai šiuo metu vadovauja Darius Jauniškis, o jos vėliavoje vaizduojamas grifonas – 
mitologinė būtybė su erelio galva, sparnais ir liūto liemeniu, simbolizuojanti budrumą, akylumą, jėgą ir išdidumą? 

 

29 Lietuvos kariuomenės mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis vilkas” šiuo metu yra priskirti šeši batalionai. 
Vienas jų – artilerijos batalionas, pavadintas iš Lietuvos kunigaikščių giminės kilusio 1794 m. sukilimo veikėjo vardu. 
Parašykite to sukilimo veikėjo pavardę. 

 

30 Kokiame miestelyje Jonavos rajone yra dislokuota NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė?  

 
NV 2018 Gyvenimas 

1 Šiuo žodžiu vadinama ypatingu būdu, kad būtų itin riebi, nupenėta  ir papjauta 4-6 mėnesių amžiaus višta, auginta 
specialiai maistui, taip pat patiekalas iš tokios vištos. LDK ir ATR laikais tai buvo populiarus patiekalas Lietuvoje. Koks 
tai žodis? 

 

2 Į ES tradicinių gaminių registrą, kuriame registruojami duomenys apie teisiškai ES lygiu saugomus tradicinius maisto 
produktus ir gėrimus, yra įtrauktas vienintelis lietuviškas mėsos produktas. Koks tai produktas? 

 

3 Kaip vadinasi tradicinis senovės žemaičių patiekalas, gaminamas iš grietinės, rūgpienio ir sviesto su prieskoniais?  

4 Šį Lietuvoje paplitusį patiekalą kulinarijos istorikai kildina iš Artimųjų Rytų. Svarstoma, kad jis į Lietuvą galėjo patekti 
drauge su totoriais. Tik lietuviai, gamindami patiekalą, dabar naudoja ne Artimuosiuose Rytuose naudojamus vynuogių 
lapus, o kitą, Lietuvoje lengviau prieinamą ingredientą. Apie kokį patiekalą kalbama? 

 

5 Koks mineralinis vanduo 2016 m. „Verslo žinių” buvo pripažintas populiariausia preke Lietuvoje Vandens 
kategorijoje? Tai seniausias lietuviškas mineralinis vanduo, gaminamas nuo 1924 m. 

 

6 Šį alkoholinį gėrimą iš medaus ir žolelių 1593 m. sukūrė Radvilų dvare gyvenę vienuoliai benediktinai. XIX a. jis 
pasiekė Lenkiją, kur labai išpopuliarėjo, dėl to ir dabar kartais yra laikomas lenkišku gėrimu. Koks tai gėrimas? 

 

7 Viena 1992 m. įsikūrusi lietuviška leidykla, išleidusi daugiau negu 500 knygų, pasivadino pagal graikų mitologijoje 
egzistavusią upę, su kurios nimfomis bendravo Heraklis. Leidyklos pavadinimas minimas ir XX-XXI a. amžių sandūroje 
egzistavusiame lietuviškame TV žaidime. Kokia tai leidykla? 

 

8 Kokiai Lietuvos įmonių grupei priklauso restoranų tinklai „Charlie Pizza”, „Manami”, „Katpėdėlė”, „Carskoje Selo” ir 
„La Crepe”? 

 

9 Didžiausias pajamas 2016 m. uždirbusių Lietuvos bendrovių dešimtuke yra vienintelė bendrovė iš Panevėžio 
apskrities. Bendrovė užsiima su žemės ūkiu susijusia veikla, jos pavadinime rasime lietuvišką vardą. Kokia tai 
bendrovė? 

 

10 2014 m. šis iš Žemaitijos kilęs prekės ženklas „Verslo žinių“ buvo apdovanotas už lietuviško prekės ženklo garsinimą 
užsienyje. Prekės ženklas kilo iš dar XIX a. užrašytų žemaičių padavimų – jie pasakoja, esą taip vadinosi milžinas ar 
legendinis žemaičių didvyris. Koks tai prekės ženklas? 

 

11 „Danguje, danguje gyvena paukštis/ Paukštis, paukštis širdį turi/ Širdyje, širdyje šviesi diena/ Tiems, kurie mus žiūri…” 
Tai – vienos lietuviškos televizijos savireklaminė daina, panašių buvo ir daugiau. Kokia tai televizija? 

 

12 Tai – seniausiai gyvuojantis lietuviškos kosmetikos prekės ženklas, aprėpiantis per 120 gaminių – kremų, kūno sviestų 
ir pan. Prekės ženklo pavadinimas sutampa su vienos populiariausių lietuviškų dainų (pagal „Youtube” peržiūrų skaičių) 
pavadinimu. Koks tai prekės ženklas? 

 

13 Šios užsienio šalies bendrovės pavadinimas kilo iš žodžio „ereliškas“ tos šalies kalba, jį sutrumpinus ir pakeitus galūnę. 
Bendrovės padalinys Lietuvoje yra didžiausias mokesčių mokėtojas mūsų šalyje. Kokia tai bendrovė? 

 

14 Po visą Lietuvą 2012 m. važinėjo automobiliai, rinkę tam tikrą informaciją. Su surinkta ir apdorota informacija 
susipažinti nuo 2013 m. gali kiekvienas norintis. Kokia JAV bendrovė į Lietuvos kelius pasiuntė šiuos 
automobilius? 

 

15 Kokios markės automobilių Lietuvoje yra registruota daugiausiai? (2016 m. pabaigoje – 240 205)  

16 Graikai taip vadino miestą ant kalvos. O Lietuvoje pirmasis šiuo žodžiu pavadintas objektas duris atvėrė 2002 m., 
vėliau sekė ir dar keli. Koks tai žodis? 

 

17 Į atostogas kokioje šalyje iš Lietuvos kasmet keliones organizuojančių agentūrų užsakytais lėktuvų reisais išskrenda 
daugiausiai žmonių? 

 

18 Gegužę bendrovė „SCAT Airlines” pradės vykdyti tiesioginius reguliarius skrydžius iš Vilniaus į vieną Azijos miestą. Jis 
taps toliausiai į rytus nuo Vilniaus nutolusiu miestu, į kurį egzistuos tiesioginis skrydis. Koks tai miestas? 

 

19 Šiame netoli sienos su Latvija įsikūrusiame mieste kasmet vyksta vyšnių festivalis, pritraukiantis gausų lankytojų būrį. 
Koks tai miestas? 

 

20  Šis renginys oficialiame tinklapyje pristatomas kaip „savitos muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalis”, o 2017 
m. jis įvyko jau dvidešimtąjį kartą (Dūburio saloje, Zarasų raj.). Koks tai festivalis? 

 



 
21 Kokio kasmetinio lietuviško renginio atsiradimas siejamas su XVII a. pradžioje priimtu popiežiaus sprendimu tam 

tikrą asmenį paskelbti šventuoju? 
 

22 Šis nuo 1996 m. leidžiamas žurnalas vaikams pavadintas rašytojo Roberto Lujiso Stivensono [Robert Louise 
Stevenson] sukurto personažo vardu. Koks tai žurnalas? 

 

23 Šią TV laidą vedė Palmira Galkontaitė ir Egidijus Knispelis, kai kur teigiama, kad ją žiūrėjo daugiau žmonių negu 
„Panoramą“. Ji pavadinta pagal vaistinį augalą, kurio žiedai prasiskleidžia vakarais. Kokia tai TV laida? 

 

24 Kaip vadinasi 1999 m. įkurta radijo stotis, veikianti iki šiol, kuri veiklos pradžioje transliavo tik lietuvišką muziką?  

25 Lietuviško interneto gimimo diena laikoma 1991 m. spalio 10 d., kai Lietuvoje buvo įrengta norvegų padovanota 
palydovinio ryšio įranga, per kurią Lietuva galėjo prisijungti prie pasaulio kompiuterių tinklų apeidama Maskvą. Ant 
kokio pastato stogo buvo įrengta ši įranga? 

 

26 Šio tinklapio idėja – visų kitų lietuviškų tinklapių sąrašas. Iki 2000 m. šis tinklapis tyrimų duomenimis buvo 
populiariausias Lietuvoje, tačiau tais metais domeno vardą neteisėtai perėmė vienas informacinis portalas. Po teisinės 
kovos, pirmasis tinklapio savininkas Vladas Palubinskas domeną atsiėmė, tačiau jo populiarumas jau buvo prarastas. 
Koks tai tinklapis, kuris tebeveikia iki šiol? 

 

27 2009 m. mergina iš Mažeikių tapo viena pirmųjų Lietuvos interneto sensacijų. Ji nufilmuota vaizdo klipe daug kartų 
kartojanti tą pačią frazę, kuri paskui tapo memu. Dabar frazė minima daugiau nei 5000 tinklapių, dainose ir kitur. Kokia 
tai frazė?  

 

28 Šis objektas Varėnos rajone iškilo 2002 m. Pasak objekto įkūrėjo Povilo Žėko, per metus čia apsilanko apie 50 tūkst. 
žmonių. 2010 m. kontraversiškai vertinamą objektą norėta nugriauti kaip nelegalų statinį, tačiau galiausiai jis buvo 
įteisintas oficialiai ir stovi iki šiol. Koks tai objektas? 

 

29 Vieno žymiausių Lietuvos pankų Nėriaus Pečiūros 2002 m. knygos pavadinime minimas įrankis. Koks įrankis?  

30 Koks lietuvių verslininkas, vienas turtingiausių šalies žmonių, parašė ezoterines knygas „Verslumo dvasia” ir „Globali 
jausmo proto dvasia”? Jo vystytuose nekilnojamojo turto objektuose taip pat gausu ezoterinių simbolių, o ant jo prekės 
ženklo yra žodžiai „Mokslas>Tiesa>Veikla>Meilė>Šventovės>Tikėjimas>Menas>Išmintis”. 

 

 
NV 2018 Sportas 

1 
Kas yra vienintelis lietuvis krepšininkas, 1992, 1996 ir 2000 m. žaidęs visose trijose Lietuvos krepšinio rinktinėse, 
kurios iškovojo olimpinius bronzos medalius? 

 

2 
„Jei žinočiau adresą, kas savaitę nusiųsčiau jam gėlių puokštę. Jei ne jis, dabar gyvenčiau palapinėje. Jis man padarė 
karjerą“, 2016 m. spalį interviu Lietuvos žiniasklaidai sakė  užsienietis krepšinio treneris, prisimindamas 2004 m. įvykį. 
Apie kokį lietuvį šitaip atsiliepė treneris? 

 

3 

Ši lietuvė krepšininkė su SSRS moterų krepšinio rinktine 1985-1988 m. iškovojo tris medalius – vieną olimpinėse 
žaidynėse ir du Europos krepšinio čempionatuose. Atkūrus nepriklausomybę, ji ne kartą atstovavo ir Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinei, bet su ja medalių neiškovojo – 1997 m. Europos čempionatą, kuriame Lietuva triumfavo, ji praleido 
dėl traumos. Kas ji? 

 

4 
Kaip vadinosi 1999-2003 m. egzistavusi krepšinio lyga, įkurta Šarūno Marčiulionio? Šioje lygoje žaidė Lietuvos ir 
aplinkinių regiono šalių komandos. 

 

5 
Daugelis prisimena, kad Žydrūnas Ilgauskas „Cleveland Cavaliers” ir „Miami Heat” komandose žaidė kartu su LeBronu 
Jamesu. Tačiau kartu su L.Jamesu toje pačioje NBA komandoje yra žaidęs ir dar vienas lietuvis. Kas jis? 

 

6 
2012 m. Europos jaunimo (iki 20 metų) krepšinio čempionato finale Lietuvos rinktinė 50:49 įveikė Prancūziją ir tapo 
Europos čempione. Šiose rungtynėse žaidė du žaidėjai, šį sezoną žaidžiantys Kauno „Žalgiryje”. Vienas jų – Edgaras 
Ulanovas. Kas yra kitas? 

 

7 
1996 m. tuomet vos 21-erių metų sulaukęs futbolininkas Orestas Buitkus pasižymėjo, draugiškų rungtynių metu 
įmušdamas įvartį į tuometinės pasaulio futbolo čempionės vartus ir išlygindamas rezultatą. Tiesa, rungtynes Lietuva 
pralaimėjo 1:3. Prieš kokią rinktinę žaidė Lietuva? 

 

8 
6:3 - tokiu rezultatu 2016 m. rugsėjį Europos čempionato finale pranokusi vokiečius, Lietuvos rinktinė jau ketvirtą kartą 
nuo 2007 m. tapo Europos čempione. Visus 6 įvarčius rinktinei pelnė Justas Pažarauskas. Kokios sporto šakos tai 
rinktinė? 

 

9 
Koks lietuvis metikas 2017 m. balandį tapo pirmuoju  nepriklausomoje Lietuvoje gimusiu beisbolininku, sužaidusiu 
MLB -  stipriausios pasaulio beisbolo lygos – varžybose? Jis žaidė „Pittsburgh Pirates” komandoje. 

 

10 
2011 m. Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempione paskutinį kartą tapo komanda iš miesto, kuriame gyvena mažiau 
negu 10 tūkst. gyventojų. Nuo tada  ši komanda žaidžia LKL, o NKL triumfuoja tik didesnių miestų komandos.  Iš kokio 
miesto yra ši komanda? 

 

11 
Kokios komandinės sporto šakos vieninteliai klubai Lietuvoje yra Kretingos „Milda” ir Skuodo „Bartuva”? Jie gina 
Lietuvos garbę Centrinės Europos lygoje. 

 

12 
Koks Lietuvos miestas yra mažiausias tarp tų, kurių klubai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo tapo Lietuvos 
futbolo čempionais ? 

 

13 
Jis tapo pirmuoju nepriklausomos Lietuvos plaukiku, iškovojusiu medalius Europos ir pasaulio čempionatuose, 1992 ir 
1996 m. olimpiadose buvo Lietuvos delegacijos vėliavnešiu. Kas jis? 

 

14 
2012 m. olimpinėse žaidynėse du lietuvių sportininkai, gimę jau po Nepriklausomybės atkūrimo, laimėjo olimpinius 
medalius. Viena jų – plaukikė Rūta Meilutytė. Antrasis – boksininkas. Parašykite jo pavardę. 

 

15 
2016 m. šis Lietuvos sunkiaatletis  šventė 40-ąjį gimtadienį. Europos čempionatuose jis yra laimėjęs ne vieną medalį, 
bet taip pat ir įsivėlė į ne vieną dopingo skandalą. Taip pat jis – buvęs TV laidos „Lalaila” vedėjas, o 2000 ir 2004 m. 

 



olimpinių žaidynių metu įsiamžino pakėlęs tuometinį prezidentą Valdą Adamkų. Kas jis? 

16 
Šis lietuvių dviratininkas 2002 m. „Tour de France“ lenktynėse iškovojo trečiąją vietą, tais pačiais metais pripažintas 
geriausiu Lietuvos sportininku. Vėliau jo karjerą aptemdė dopingo skandalas, jis 2003 m. buvo diskvalifikuotas 
vieneriems metams. Kas jis? 

 

17 
Ši šuolininkė į aukštį 2017 m. tapo Europos lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionato aukso medalininke. Kas 
ji? 

 

18 
Bent vieną medalį šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionatuose po Nepriklausomybės atkūrimo yra iškovoję keturi 
lietuviai sportininkai. Trys jų – Laura Asadauskaitė, Edvinas Krungolcas, Andrejus Zadneprovskis. Kas yra 
ketvirtasis? 

 

19 
Juozas Vinča buvo sėkmingiausiai tarpukariu olimpiadose pasirodęs Lietuvos olimpietis: 1928 m.  Amsterdame jis 
dalinosi 5-8 vietas. Kokios sporto šakos atstovas buvo J.Vinča? 

 

20 
1997 m. Raimondas Šiugždinis tapo pasaulio ir Europos čempionu, buvo pripažintas Lietuvos metų sportininku, tačiau 
olimpinėse žaidynėse niekada nedalyvavo,  nes transporto priemonės klasė, kurioje jis varžėsi, tik 2008 m. buvo 
įtraukta į olimpinių žaidynių programą. Kokios sporto šakos atstovas buvo R.Šiugždinis? 

 

21 
Jų pavardės skiriasi vos viena raide. Vienas jų – plaukikas, 2016 m. olimpinių žaidynių dalyvis. Kitas – disko metikas ir 
rutulio stūmikas, 2016 m. parolimpinių žaidynių čempionas. Parašykite kurio nors iš jų pavardę. 

 

22 
Šis lietuvių kilmės JAV tenisininkas 1977 m. triumfavo Australijos atvirajame čempionate. Jo pravardė buvo „Lietuvos 
liūtas”. Pagarsėjo ir dėl savo pomėgio dalyvauti vakarėliuose, buvo Micko Jaggerio  draugas, apie jį daug rašė JAV 
bulvarinė spauda. Kas jis? 

 

23 
Šis skolinys iš japonų kalbos Lietuvoje paprastai vartojamas pavadinti tam tikrai sporto šakai. Tačiau japonų kalboje šis 
žodis reiškia visai ką kitą. Naują prasmę lietuviai jam suteikė po to, kai tas žodis kurį laiką tarnavo kaip vienos iš 
daugelio tos sporto šakos Japonijoje lygų prekės ženklas. Koks tai žodis? 

 

24 
Kokio amerikiečio garbei pavadintas JAV galiūnų turnyras, kurį nuo 2003 m. iki 2017 m. net 8 kartus laimėjo 
Žydrūnas Savickas? 

 

25 
2018 m. Antano Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio ekipažas pasiekė geriausią rezultatą per visą lietuvių dalyvavimo 
Dakaro ralyje istoriją. Kokią vietą absoliučioje įskaitoje užėmė šis ekipažas? (Galima paklaida +-1 vieta) 

 

26 
Išgirdę lietuvio, 1984 m. Sarajevo žiemos olimpinėse žaidynėse su SSRS rinktine biatlono estafetėje iškovojusio aukso 
medalį, pavardę, pasakytumėte, kad užsiimti žiemos sportu jam išties tinka. Kokia jo pavardė? 

 

27 Kokia 2018 m. Formulės 1 sezono trasa yra arčiausiai Vilniaus? Parašykite arba trasos, arba Grand Prix pavadinimą.  

28 Koks Lietuvos šachmatininkas 2018 m. sausio 23 d. turėjo aukščiausią FIDE reitingą?  

29 
Šios sporto šakos pasaulinės federacijos reitinge, 2018 m. sausio vidurio duomenimis, dešimtąją vietą užima lietuvis 
Darius Labanauskas su 417 taškų. Kokia tai sporto šaka, kurią yra išbandžiusi didelė dalis lietuvių –ne visi žinodami, 
kad tai sportas? 

 

30 

 E-sporto komanda iš Lietuvos Gaminggear.eu 2013 m. sukūrė sensaciją, patekusi į vieno svarbiausių pasaulio e-
sportų pasaulio čempionatą. Parašykite kompiuterinio žaidimo pavadinimą, kuriame tokių gerų rezultatų pasiekė ši 
komanda. 

 

 

 
NV 2018 Geografija ir gamta 

1 Ant Jurgaičių piliakalnio, manoma, 1348 m. stovėjo pilis. Dabar piliakalnis geriausiai žinomas kitu vardu ir kasmet 
pritraukia tūkstančius turistų. Ypač garbus svečias jame lankėsi 1993 m. Kokiu vardu dabar žinomas Jurgučių 
piliakalnis? 

 

2 Šis ežeras Varnių regioniniame parke – vienintelis ežeras Lietuvoje, prie kurio krantų randama gintaro. Koks tai 
ežeras? 

 

3 Trijų didžiausių pagal plotą Lietuvos ežerų pavadinimai prasideda iš tos pačios pirmosios raidės. Kokios?  

4 Dėl laiko persukimo Lietuvoje šis mėnesis yra pats ilgiausias metuose – trunka 31 dieną ir 1 valandą. Koks tai 
mėnesis? 

 

5  Šis žemėlapis – ilgamečių stebėjimų rezultatas. Ką rodo šis žemėlapis?  



 
6 Jie sudaro apie 10 proc. Lietuvos ploto, pramoniniu būdu eksploatuojami kiek daugiau negu 2 proc. jų. Juose 

išgaunama medžiaga ir jos produktai eksportuojami į daugiau negu 100 pasaulio šalių. Kas yra jie? 
 

7 Kokia yra didžiausia plotu, bet itin retai apgyvendinta Lietuvos savivaldybė? Joje rasime Čepkelių raistą, Ilgio 
ežerą, etnografinį Zervynų kaimą. 

 

8  Kokios tai Lietuvos savivaldybės žemėlapis? 

 

 

9  Šis šiandieninę padėtį atspindintis Lietuvos žemėlapis įdomus tuo, kad jame vis dar galima įžvelgti tarpukario 
Lietuvos-Lenkijos demarkacinę liniją, o Kauno miestas padalintas į dvi dalis – taip, kaip ėjo carinės Rusijos gubernijų 
riba. Kokį Lietuvos suskirstymą parodo šis žemėlapis? 

 

 

10 Egzistuoja vienintelė šunų veislė, išvesta Lietuvoje. Ji minima jau 1566 m. Lietuvos Statute. Manoma, kad dabar šios 
medžioklinės šunų veislės atstovų yra likę apie kelis šimtus. Dviem žodžiais parašykite, kaip vadinasi ši veislė. 

 

11 Šio vabzdžio pavadinime rasime lietuvišką vardą. Tai susiję su tuo, kad šie vabzdžiai buvo renkami tam tikrą metų 
dieną. Kokie tai vabzdžiai? 

 

12 Kokia žuvis 2015 m. gegužę internetinio balsavimo metu buvo išrinkta nacionaline Lietuvos žuvimi?  

13 Šis Lietuvoje augantis augalas, galintis užaugti ir iki didesnio negu metro aukščio, dažnai laikomas piktžole, bet 
pasižymi ir vaistinėmis savybėmis, o jo lapai kartais naudojami maistui. Jo pavadinimas sutampa su 1958 m. 
publikuoto išeivijos rašytojo romano pagrindinio personažo pavarde. Koks tai augalas? 

 

14 Kaip vadinasi Anykščių ir Kupiškio rajonuose plytintis daugiau negu 13 tūkst. hektarų ploto miškų masyvas? 
I.Simonaitytės kūrybos žinovams į klausimą atsakyti gali būti lengviau. 

 

15  Kokiu bendriniu pavadinimu vadinamas šis Lietuvoje paplitęs grybas?  



 
16 Šis Vilniaus rajonas iki 1957 m. oficialiai buvo atskiras miestas – tarpukariu jis buvo vienas dešimties didžiausių 

miestų dabartinės Lietuvos teritorijoje. Viena jo lankytinų vietų – memorialas tremtiniams. Koks tai Vilniaus miesto 
rajonas? 

 

17 Kokiame Vilniaus objekte rasime restoraną „Paukščių takas”?  

18 Šis kalnas senuosiuose šaltiniuose vadinamas Kreivuoju arba Plikuoju. Pasak legendų, ant jo kadaise buvo 
nukankinti septyni pranciškonų vienuoliai. Kokį lankytiną objektą galima išvysti ant šio kalno? 

 

19  Kokio tai miesto bažnyčios? 

 

 

20 Bene Berako mieste Izraelyje veikia ješiva (religinė mokykla), kurioje mokosi per tūkstantį studentų. 1919 m. ji buvo 
įkurta Lietuvoje, ją įkūrė rabinas, žymus Talmudo mokytojas Josefas Šleimė Kahanemanas. II pasaulinio karo metais 
ješiva buvo perkelta į Izraelį, bet iki šiol vadinasi miesto, kuriame veikė Lietuvoje, vardu. Koks tai miestas? 

 

21 Kaune jie yra du, vienas – Aleksote, kitas – Žaliakalnyje. Abu jie paskelbti technikos paminklais. Abu veikia iki šiol. 
Kas jie? 

 

22 Manoma, kad XVII a. į Suvalkiją, Pilviškių parapiją atsikraustė turtingas bajoras verslininkas.  Iš pradžių jis užsiėmė 
medienos verslu, o vėliau su šeima ėmė steigti geležies dirbtuves, lydyti ir kalti geležį. Jo pavardę vis dar galima rasti 
miestelio, čia išlikusio iki šiol ir netgi tapusio savivaldybės centru, pavadinime. Koks tai miestelis? 

 

23 Į šį miestą XVII a. gausiai kraustėsi škotai – manoma, kad jų čia gyveno keli šimtai, tai buvo didžiausia bendruomenė 
regione.  Dabar škotų čia seniai nebėra, bet jų pėdsakų vis dar galima rasti miesto senamiestyje, viename iš 
geriausiai išsilaikiusių Lietuvos senamiesčių. Koks tai miestas? 

 

24 Tai vienintelis Lietuvos kaimas, kuriame pagrindinę gatvę atstoja upė, o tilto per tą upę greta nėra. 2011 m., 
surašymo duomenimis, kaime gyveno 25 žmonės. Jis yra Šilutės rajone. Koks tai kaimas? 

 

25  Magistralė A1: Vilnius-Klaipėda. Magistralė A2:Vilnius-Panevėžys. Link kokio užsienio miesto, kuriame stovi ši 
Vilniaus baroko stiliaus katedra, veda magistralinis kelias A3? 

 

 

26 206 Lietuvos kelias kiekvieną pavasarį rodomas žinių laidose, mat patvinęs Nemunas jį užlieja ir automobiliai negali 
pravažiuoti. Kokias dvi gyvenamąsias vietoves jungia šis kelias? 

 

27 Paskutinis tebenaudojamas siaurojo geležinkelio ruožas Lietuvoje prasideda Panevėžyje. O kur jis baigiasi?   

28 Kaip vadinasi pilis Šalčininkų rajone, prie pat Baltarusijos sienos, prie kurios 2007-10 m. vyko festivalis 
„B2Gether”? Manoma, kad ją XVI a. pabaigoje pastatė pirklys Vaitiekus Šorcas. 

 

29 Aukščiausias Lietuvoje (36 m aukščio)  apžvalgos bokštas yra netoli Mindūnų gyvenvietės, o užlipus į bokštą matosi 
Siesarties ežeras, Baltieji ir Juodieji Lakajai. Kokio rajono savivaldybės teritorijoje yra šis bokštas? 

 

30 Koks Šiaulių rajono kaimas, išgarsintas ir televizijos, yra pilnas pagonių lietuvių dievų medinių skulptūrų?  

 


