
KNYGA

Lietuvos 
vAiKų

9 7 8 6 0 9 8 1 4 8 1 5 2

 Lietu
v

o
s vA

iKų
 r

ek
o

r
d

ų
 KN

YG
A

 re
kor
 dų

183
 rekordai





 re
kor
 dųKNYGA

Lietuvos 
vAiKų



UDK  030-053.2(474.5)(035)

                                             Li333

Agentūra „Faktum“

prie Lietuvos 

kultūros fondo

Sudarytojas
VYTAUTAS NAVAITIS

ISBN 978-609-8148-15-2

© Vytautas Navaitis, 2015

© Agentūra „Faktum“, 2015

© Ona Liugailienė, 2015

© „Versmės“ leidykla, 2015

Leidybos partneriai, rėmėjai

Viešoji įstaiga „Vilniaus metro“

XXVII knygos mėgėjų draugija



 RE
KOR
 DŲKNYGA

LIETUVOS 
VAIKŲ

DIDUMO   AUKŠČIO   MAŽUMO   ILGIO   DIDŽIAUSIO SKAIČIAUS 

IŠTVERMĖS   GREIČIO   JAUNUMO   KOLEKCIJŲ REKORDAI

2015



4 LIETUVOS VAIKŲ REKORDŲ KNYGA

TURINYS

Pratarmė   5
Didumo rekordai   6

Aukščio rekordai   18
Mažumo rekordai   23

Ilgio rekordai   24
Didžiausio skaičiaus rekordai   42

Ištvermės rekordai   52
Greičio rekordai   54

Jaunumo rekordai   58
Rekordiniai rinkiniai ir kolekcijos   70

Kiti rekordai   74
Rekordų registravimo taisyklės   80
Rekordininkų apdovanojimai   85

Dalykinė rodyklė   86



5

PRATARMĖ

Jūsų rankose – pirmoji Lietuvos vaikų 

rekordų knyga. Ji skiriasi nuo Lietuvos rekordų 

knygos tuo, kad visi pasiekimai yra mūsų šalies 

vaikų nuo gimimo iki 18 metų. Ji pirmoji, todėl 

nėra didelė, bet tikiuosi, kad greitai pastorės – 

pasipildys naujais rekordais ir bus išleista dar ne 

kartą. Vis dėlto tai priklauso tik nuo jūsų.

Knygos tikslas – sukurti terpę, kurioje 

vaikai būtų įvertinti ir pripažinti, skatinamas 

jų kūrybiškumas ir aktyvumas. Kitas knygos 

tikslas – trumpai ir linksmai aprašyti įdomius 

atsitikimus bei laimėjimus. Skaitydami šią 

knygą jūs patirsite, kaip gali būti smagu su 

grupe draugų ar vienam daryti kažką neįprasto, 

nekasdieniško ir siekti rekordo. Ši knyga suteiks 

jums papildomos galios, džiaugsmo ir energijos 

darant tai, ko iki tolei niekas nebuvo daręs. Ji 

sutelks ir nukreips jus daug ką išmėginti ir patirti, 

sukurti gerus bičiuliškus tarpusavio santykius. 

Tai – savarankiško ir kolektyvinio gyvenimo 

pavyzdžių knyga.

Norint tapti rekordininku, tenka sukaupti 

visas jėgas ir ištvermę, bet kartais pakanka 

pasitelkti vaizduotę ir kūrybiškumą. Kartais 

vaikus, kaip ir suaugusiuosius, likimas išbando 

savaime, o susiklosčius palankioms arba net 

nepalankioms aplinkybėms, įregistruojami 

atsitiktiniai rekordai. Norint būti rekordininku, 

kartais užtenka būti tik pastabiam, apsidairyti 

aplinkui, pamatyti tai, ką pro akis praleidžia 

dažnas suaugęs.

Susipažinę su bendraamžių rekordais galbūt 

ir jūs savo kieme ar mokykloje surengsite kokias 

nors neregėtas, negirdėtas varžybas ir pasieksite 

įspūdingų rezultatų arba bandysite pagerinti 

čia aprašytus. Tuomet nepamirškite apie tai 

pranešti agentūrai „Factum“. Visi naujo rekordo 

registravimo reikalavimai yra knygos gale.

Linkiu, kad jūsų ir vaikystė, ir rekordai būtų 

prasmingi.

Vytautas Navaitis



DiDumo 
rekorDai



DIDŽIAUSIAS ŠIRŠYNAS
Širvintiškiai dvyniai Edvinas ir Eimontas 

Lebeckai, lankydamiesi pas močiutę Zo�ją 

Navasiolkų kaime (Širvintų r.), kartą užsiropštė 

ant namo palėpės ir ten aptiko širšių lizdą. 

Radiniu jie labai apsidžiaugė. Manydami, kad 

pasmaguriaus medumi, pasikvietė vyresnį brolį 

Manfredą. Kartu nukėlė radinį. Gerai, kad  

1998 m. ruduo buvo vėsus ir lietingas,  

o širšės mieguistos ir nė vienam iš jų neįgėlė. 

Nukeltas širšynas storiausioje vietoje buvo  

1,15 m apimties, 48,5 cm pločio, 44 cm 

aukščio. Neįprastai didelis buvo širšių lizdas,  

tačiau medaus broliams paragauti neteko.  

Juk širšės – ne bitės, jos medaus neneša.
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DIDŽIAUSIAS 
RAUDONASIS PAŠARINIS 
RUNKELIS
Alytaus r. Junčionių pagrindinės mokyklos 

mokinys Edvardas Mikučionis tėvų darže 

prižiūrėjo ir išaugino 16 kg 70 g sveriantį 

pašarinį runkelį. Augalo ilgis buvo 47 cm  

(nuo lapkočio iki plonosios šaknies),  

apimtis storiausioje vietoje – 74 cm.

Broliai Lebeckai. Vytauto Navaičio nuotr.

E. Mikučionis. Justino Šmigelsko nuotr.



DIDŽIAUSIAS 
DIDYSIS KUKURDVELKIS
Dvylikametis panevėžietis Džiugas Valaitis 

iš pasivaikščiojimo su šunimi netoli Pilėnų 

mikrorajono 2004 m. rugpjūčio 31 d. grįžo 

nešinas 6,115 kg sveriančiu didžiuoju 

kukurdvelkiu.

DIDŽIAUSIAS BARAVYKAS
Dieveniškėse Poškonių aštuonmetės 

mokyklos (dabar Šalčininkų r. Poškonių 

pagrindinė mokykla) mokinys Jonas Kuklys 

1971 m. rugsėjo mėn. rado 3 kg 50 g 

sveriantį baravyką. Jo kepurės skersmuo 

buvo 49 cm, o koto – 28 cm.

DIDŽIAUSIA 
GELDUTĖS KRIAUKLĖ
Marijampolėje gyvenantis septynerių metų 

žvejys Ignas Pinčiukovas kartu su tėveliu 

Balsupių kaimo tvenkinyje žvejoja jau treti 

metai. Tą ankstyvą 1999 m. birželio rytą Ignas 

prie kranto negilioje vietoje pamatė kažkokį 

baltą daiktą. Tai buvo neįprastai didelė 

kriauklė, viduje moliusko jau nebuvo. Vėliau 

paaiškėjo, kad tai – 31 cm ilgio ir 24,5 cm 

pločio bedantės geldutės kriauklė.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus 

darbuotojai priėmė iš I. Pinčiukovo šią 

kriauklę, pažadėjo paruošti taip, kad ji ilgai 

išsilaikytų, ir padėti į muziejaus vitriną nurodę, 

kas rado tokį nepaprastą eksponatą.

sveriantį baravyką

8 LIETUVOS VAIKŲ REKORDŲ KNYGA

DIDŽIAUSIA BULVĖ
Keturiolikmetė panevėžietė Dovilė Veversytė, 

besimokydama Mykolo Karkos vidurinėje 

mokykloje, dažnai padėdavo tėvams 

darbuotis sodininkų bendrijos „Svaja“ sode. 

1999 m. rudenį Dovilė kasė bulves ir visai 

nelauktai iškasė 1 kg 430 g sveriančią,  

58 cm apimties, 28 cm ilgio bulvę su įprasto 

dydžio bulvių ataugomis.  

Bulve stebėjosi visi sodo kaimynai.

Arvydo Zdanavičiaus nuotr.

DIDŽIAUSIAS GRIEŽTIS
Bijotų Dionizo Poškos devynmetės mokyklos 

(dabar Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos 

pagrindinė mokykla) penktokas Rimantas 

Pocinas išaugino didžiausią griežtį arba dar 

kitaip vadinamą sėtiniu. Jis svėrė 10,2 kg. 

Šis 28,5 cm aukščio (nuo lapkočio iki 

šaknų), 78,5 cm apimties griežtis – 

mokyklos šventės „Derlius ’93“ eksponatas.



DIDŽIAUSIA VĖGĖLĖ
Žvejodamas Kuršių mariose ties Nida  

Giedrius Markevičius iš Abromiškių kaimo  

1994 m. gegužę sugavo 78 cm ilgio vėgėlę. 

Žuvis svėrė 3 kg 400 g. Informaciją apie laimikį 

Medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus 

darbuotojai nusiuntė konkurso „Metų žuvis“ 

komisijai, kuri pripažino jį vienu iš nugalėtojų. 

Penkiolikamečio laimikis įrašytas į Lietuvos 

rekordų knygą.

DIDŽIAUSIA 
SAUSUMOS SRAIGĖ
Sraiges renkantis ir supirkėjams parduodantis 

vienuolikametis ketvirtaklasis Juozas Baltrūnas 

iš Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos 

gimtojo Peniankų kaimo darže tulpių lysvėje 

2004 m. gegužę surado vynuoginę sraigę  

su 5 cm ilgio ir tokio pat aukščio kiautu, 

dar vadinamu sraigės nameliu. Dažniausiai 

tokios sraigės susirenčia iki 4,5 cm skersmens 

būstą. Jos aptinkamos parkuose, lapuočių 

bei mišriuose miškuose, kur gausu minkštos 

žolės. Juozas susidraugavo su rastąja sraige, 

o ji mėgo šliaužti jo ranka ir išsitempdavo iki 

10 cm ilgio – per visą delną. Sraigė laikoma 

stiklainyje su šviežia žole. „Tik vakarais išleidžiu 

sraigę pasiganyti laisvėje. Atrodo, kad ji lėtai 

šliaužia, o iš tikrųjų ji gali labai greitai pievoje 

pradingti“, – pasakojo J. Baltrūnas.
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DIDŽIAUSIAS LAIŠKAS
Pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

metinių proga 1991 m. kovo 10 d. Vilniuje, 

Nepriklausomybės aikštėje, įvyko šventė 

„Su atgimimo diena“. Tuomet ši aikštė 

buvo saugoma nuo sovietinių ginkluotųjų 

pajėgų antpuolio. Ji buvo tarsi tvirtovė, 

aptverta barikadomis ir kitokiais gynybiniais 

įtvirtinimais. Tokioje aikštėje vaikai parašė ir 

nupiešė 37,96 m² ploto, 72,3 m ilgio,  

52,5 cm pločio laišką. Tai – „Linkėjimų laiškas 

Lietuvai“. Dabar jis saugomas Seime.

DIDŽIAUSIAS VELOBUSAS
Bukiškių vidurinės kaimo profesinės technikos 

mokyklos Nr. 61 (dabar Bukiškių žemės ūkio 

mokykla) moksleiviai 1987 m. sukonstravo ir 

pasigamino velobusą, skirtą 7 keleiviams.

DIDŽIAUSIAS AITVARAS
Kauno Palemono vidurinės mokyklos 

konstruktorių būrelio septyni aštuntokai, 

vadovaujami mokytojo Albino Daukšio, 

sumeistravo įspūdingo dydžio dėžinį aitvarą. 

Daugelis jų draugų netikėjo, jog 5,2 m  

ilgio bei 68 cm pločio, į dvi sujungtas dėžes 

panaši konstrukcija pakils. Tačiau vaikai 

jau kelis kartus sėkmingai kėlė didžiausią 

Lietuvoje dėžinį aitvarą į Kauno padangę.
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DIDŽIAUSIA 
ŽIEMINĖ KEPURĖ 
SU BUMBULU
2013 m. žiema buvo ilga ir šalta. Galbūt  

todėl Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos 

mokiniai iš nebedėvimų 147 megztukų 

skiaučių susiuvo didelę žieminę kepurę  

su bumbulu. Ji buvo 2,53 m skersmens,  

2,575 m aukščio, 8,04 m apimties, o po ja 

galvas šildė 64 pradinukai.  

Vėliau kepurė buvo užkelta ant stogelio  

virš įėjimo į mokyklą.

DIDŽIAUSIA 
DEKORACIJA 
IŠ PIENO PRODUKTŲ 
PAKUOČIŲ
Pandėlio vidurinės mokyklos (dabar Rokiškio r.  

Pandėlio gimnazija) aktų salėje vaikai iš 

specialiųjų internatinių klasių 2003 m. kovo  

27 d. iš pieno produktų pakuočių pastatė 

didžiausią dekoraciją ir pavadino ją pasakų 

pilimi. Dekoracijai prireikė 402 panaudotų 

pieno produktų pakuočių, o jos plotis buvo 

4,85 m, aukštis – 3,18 m, storis – 7 cm.

Ramūno Snarskio nuotr.

DIDŽIAUSIA 
DEGTUKŲ KONSTRUKCIJA
Keturiolikmetis vilnietis Rytis Kairys  

iš maždaug 1 800 degtukų pagamino 

didžiausią automobilinio vilkiko modelį.  

Šis modelis įdomus tuo, kad atsidaro  

jo durelės, sukant vairą, sukiojasi ratai.  

Modelio dydis – 55 × 8,5 × 11 cm.  

Sukonstruoti ir padaryti vilkiko modelį  

Ryčiui prireikė apie 2,5 mėnesio.

Beje, Rytis iš degtukų yra padaręs ir 

lenktyninio automobilio bei motociklo 

modelius. Lenktyninis automobilis yra  

20 × 11 × 6 cm, o motociklas – 16 × 3 × 8,5 cm 

dydžio.
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Jolantos Šiurkuvienės nuotr.
DIDŽIAUSIAS 
KREIDUTĖMIS PIEŠTAS 
HERBAS
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pagrindinės 

mokyklos (dabar Naujosios Akmenės 

„Saulėtekio“ progimnazija) 25 mokiniai, 

vadovaujami dailės mokytojos metodininkės 

Lionės Stupurienės, rajono 55 metų jubiliejaus 

proga Naujosios Akmenės Leopoldo 

Petravičiaus aikštėje ant grindinio 2005 m. 

rugsėjį kreidutėmis nupiešė ir nuspalvino 

554,4 m² ploto, 26,4 × 21 m dydžio herbą. 

Rajono herbe pavaizduoti klinčių kirtikliai ir 

besisukanti krosnies ugnis atspindi rajono 

ūkio kryptį – cemento gamybą ir kalkakmenio 

klodus, būdingus šiai vietovei.

DIDŽIAUSIA VERBA
Marijampolės šeštosios vidurinės 

mokyklos (dabar Marijampolės Sūduvos 

gimnazija) penktokės Erika Kalinauskaitė 

ir Daiva Urbonaitė 1997 m. Velykų proga 

iš džiovintų pievų gėlių surišo 2,13 m 

aukščio, apie 35 cm apimties verbą. 

Taip jos tapo Marijampolės moksleivių 

kūrybos centro Velykų atvirukų ir verbų 

konkurso nugalėtojomis.



DIDŽIAUSIAS 
PROGINIS MEDALIS
Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos 

mokinys Andrius Daugirdas Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiados dešimtmečiui  

2010 m. iš liepos medienos pagamino  

60 cm skersmens, 3,5 cm storio,  

4,150 kg sveriantį medalį. Jį padengė  

sidabro spalvos dažais. Priekinėje medalio 

pusėje pavaizduotas technologijų olimpiados 

simbolis su konstrukcinių medžiagų, mitybos, 

tekstilės ir taikomojo meno bei amatų 

technologijų programų ženklais, apjuostais 

ąžuolo vainiku. Kitoje pusėje – rašytojo 

Konstantino Ušinskio žodžiai: „Jeigu jūs 

surasite mylimą darbą ir visą save atiduosite 

jam, tai laimė pati jus susiras.“

DIDŽIAUSIAS 
KAŠTONŲ UŽRAŠAS
Panevėžio „Šaltinio“ vidurinės mokyklos 

1–4 klasių mokiniai, minėdami artėjančias 

Lietuvos tūkstantmečio ir mokyklos 15-kos 

metų sukaktis, daugiau nei dvi savaites rinko 

ir skaičiavo kaštonus. O 2008 m. rugsėjo 

pabaigoje priešais mokyklos langus iš 

105 552 kaštonų sudėliojo užrašą 

„Šaltiniui“  15“. Jį apvedė 17 m ilgio ir  

12 m 40 cm pločio kaštonų rėmeliu. Išdėlioti 

kaštonai mokyklos kiemą puošė dvi savaites. 

Po to jie buvo surinkti į maišus ir išvežti  

į Panevėžio urėdijos Kaimiškio medelyną-

daigyną. Čia jie buvo pasodinti.  

Mainais už kaštonus medelynas mokyklai 

padovanojo 6 maumedžius.
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Nuotrauka iš rekordininkų albumo

A. Daugirdas. Vasilaimo Limiko nuotr.



DIDŽIAUSIA ŠLUOTA
Šilutės meno mokyklos Dailės skyriaus 

mokinės 16-metė Julija Gaidelytė ir 15-metė 

Emilė Balodytė, per skulptūros pamoką 

gavusios užduotį tema „Išdidinti daiktai“, 

sumanė sukurti šluotą. Klasės draugai iš 

šalia mokyklos valomo melioracijos griovio 

partempė ilgą kartį, o merginos, padedamos 

mokyklos darbuotojų bei dailės mokytojo 

metodininko Andriaus Sirtauto, jai nulupo 

žievę. 2013 m. gegužės 16 d. surištoji šluota 

buvo 8,76 m aukščio, su 6,3 m kotu ir  

3,4 m šluojamąja dalimi. Ji kieme pragulėjo 

2 savaites. Sužėlus pavasarinei žolei, ji  

pradėjo trukdyti šienauti veją. Mokytojams 

atrėmus šluotą į mokyklos pastatą, visi  

išvydo tikrąjį jos grožį ir dydį.

Andriaus Vaišnoro nuotr.



DIDŽIAUSIAS 
KARPINYS
Jei pasiilgote žiemos ir tikro sniego, 

o lauke jo nėra, galima pasėdėti nors ant 

popierinės snaigės taip, kaip tai padarė 

Kaunatavos (Telšių r.) pagrindinės mokyklos 

vaikų klubo „Boružė“ vaikai ir jiems padėjusi 

mokytoja V. Mickienė. Juolab kad vienos 

snaigės užteko pusei mokyklos. 

Karpiniui sunaudota 120 suklijuotų 

laikraščio lapų, o iškarpytoji snaigė buvo  

5,3 m skersmens.
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DIDŽIAUSIAS  
KARPINIŲ PAVEIKSLAS
Josvainių vidurinės mokyklos (dabar  

Kėdainių r. Josvainių gimnazija) 5–11 klasių  

72 mokiniai, paakinti dailės mokytojos 

Albinos Mackevičienės, Lietuvos tūkstantmetį 

paminėjo iškarpydami iš juodo popieriaus 

daug meniškų karpinių ir juos priklijuodami 

ant vientiso balto ruloninio popieriaus. Taip 

buvo sukurtas didžiausias – 11,79845 m²  

ploto, 28,43 m ilgio, 41,5 cm aukščio 

karpinių paveikslas. Jis pavadintas „Mūsų 

tėviškė“. Mokiniai paveikslą pristatė 2009 m. 

lapkričio 21 d. mokyklos salėje.

Jorūnės Liutkevičienės nuotr.

Nuotraukos iš rekordininkų albumo



DIDŽIAUSIA  
VAIKŲ GARBĖS LENTA
Geriausiai besimokančių Vilniaus mokinių 

nuotraukos puošė kino teatro „Coca-Cola  

Plaza“ sieną, o vėliau Vilniaus mokytojų namų  

kiemą 2003 m. gruodžio 19 – 2004 m.  

sausio 6 dienomis. 170 pažangiausių 

penktokų bei šeštokų portretų buvo iškabinti 

9 m ilgio ir 3 m aukščio garbės lentoje.  

Šitaip mokinius pagerbė bendrovė „Danisco 

Sugar“ ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Plaza“ sieną, o vėliau Vilniaus mokytojų namų  

penktokų bei šeštokų portretų buvo iškabinti 

DIDŽIAUSIAS 
LANKSTINIŲ JUNGINYS
Kauno r. Babtų gimnazijos mokiniai 2010 m. 

Velykų proga iš 13 737 popieriaus lankstinių 

padarė 1,4 m aukščio, 81 cm skersmens, 

2,55 m apimties viščiuko pavidalo 

lankstinių junginį.

 Dovilės Aniulienės nuotr.
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  Alvydo Ziabkaus nuotr.
DIDŽIAUSIAS LANKSTINYS
Septyniolikmetis Palangos senosios 

gimnazijos mokinys Paulius Mielinis su trimis 

pagalbininkėmis Žemės dienai skirtame 

renginyje, įvykusiame 2009 m. kovo 20 d., 

iš 6,24 × 6,24 m dydžio kartono išlankstė 

4,88 m ilgio, 5,10 m pločio, 2,33 m aukščio 

„Gervę“.



aukŠčio 
rekorDai



AUKŠČIAUSIAS 
ŽAISLINIS STATINYS
Lietuvos parodų centre „Litexpo“ (dabar 

Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“) 

Vilniuje 1996 m. rugpjūčio 25 d. vykusioje 

parodoje „Vaikų šalis ‘96“ septyni vaikai 

(du kauniečiai ir penki vilniečiai) iš „Lego“ 

kaladėlių pastatė aukščiausią – 5 m 50 cm  

aukščio – žaislinį statinį. Organizuoti darbą 

jiems šiek tiek padėjo dizaineris Darius 

Bulanevičius ir „Lego“ statybų organizatorius 

Gintautas Sabaliauskas.

AUKŠČIAUSIAS 
KORTŲ STATINYS
Vilniaus knygų mugėje, vykusioje Lietuvos 

parodų centre „Litexpo“ (dabar Lietuvos 

parodų ir kongresų centras „Litexpo“), 

dešimtmetė Vilniaus „Volungės“ pradinės 

mokyklos ketvirtokė Kamilė Masevičiūtė 

rekordininke tapo atsitiktinai. Ji 2004 m. 

vasario 21 d. prie „Flinto“ žurnalo stendo 

pabandė kortas dėlioti taip, kaip ir kiti vaikai, 

tik atidžiau. Todėl ji sugebėjo pastatyti 

aukščiausią bokštą, „įmūrijusi“  

2 463 kortas. Norinčiųjų siekti tokio rekordo 

mugėje netrūko. Sėkmę bandė 50 vaikų  

ir net suaugusieji.
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Nuotrauka iš įmonės „Voira“ archyvo

Nuotrauka iš žurnalo „Flintas“ archyvo
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AUKŠČIAUSIA 
KNYGŲ RIETUVĖ
Vandžiogalos (Kauno r.) vidurinės mokyklos 

mokiniai Lietuvos tūkstantmečio proga 

sumanė pastatyti aukščiausią knygų rietuvę. 

Apsilankę bibliotekoje susitarė, kad šiam 

sumanymui būtų leista panaudoti knygas. 

Vaikai, pasirinkę pagrindinių dalykų 

vadovėlius ir kitokias storas knygas kietais 

viršeliais, ėmėsi darbo. 

Tai nebuvo taip lengvai įgyvendinamas 

sumanymas, kaip daugelis tikėjosi. Jie turėjo 

sugalvoti, kaip dėlioti knygas, kad rietuvė kuo 

ilgiau nenuvirstų. Statyta labai kruopščiai, 

atsargiai, bet linksmai.

Viršutines knygas mokiniai dėliojo ypač 

atsargiai – rekordo sumanytojai ir sirgaliai 

nuogąstavo, kad kiekviena knyga gali būti 

lemtinga ir rietuvė grius, nes buvo sukrauta 

daugiau nei 500 knygų. Nors grėsmingai 

siūbavo, rietuvė sėkmingai „ištvėrė“ visus 

išbandymus. 

Baigus statybas, knygų rietuvė stovėjo 

stabiliai. Tuomet išmatavus sužinotas  

knygų rietuvės aukštis – lygiai 3 m. 

Taip Vandžiogalos vidurinės mokyklos aktų 

salėje 2009 m. kovo 13 d. buvo paminėtas 

Lietuvos tūkstantmetis.

Mariaus Norvaišos nuotr.



ALPINISTĖ, 
ĮKOPUSI Į AUKŠČIAUSIĄ 
KALNO VIRŠŪNĘ
Siaučiant stipriam vėjui ir esant ribotam 

matomumui, trylikametė Kauno Jono 

Jablonskio vidurinės mokyklos (dabar Kauno 

Jono Jablonskio gimnazija) mokinė Vilda 

Mažonaitė kartu su grupe Lietuvos ir Švedijos 

alpinistų 1991 m. rugpjūčio 7 d. įkopė  

į 5 033 m aukščio Kaukazo kalnų Kazbeko 

viršūnę.
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AUKŠČIAUSIAS 
SNIEGO STATINYS
Šakių r. Panovių pagrindinės mokyklos pirmos 

ir ketvirtos klasių mokiniai 1996 m. kovo 21 d. 

nulipdė 3,35 m aukščio senį besmegenį.

Apie tai sužinoję Kauno „Saulės“ gimnazijos 

mokiniai nusprendė nepasiduoti, tuo labiau 

kad tą žiemą buvo daug sniego. Todėl jie 

pagrindinėje Kauno gatvėje po kelių dienų, 

tiksliau – kovo 26-ąją, nulipdė įspūdingą 10 m 

aukščio sniego tortą.

Redos Ulinskaitės nuotr.

AUKŠČIAUSIAS 
PIEŠINYS

Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos (dabar 

Šiaulių Gegužių progimnazija) 8–9 klasių 

mokiniai, bendradarbiaudami su uždarąja 

akcine bendrove „Šiaulių vandenys“, nutapė 

originalų piešinį tema „Vandenyno apsauga“. 

45,94 m aukščio, 1,60 m pločio piešinį  

iškelti ant Šiaulių vandentiekio bokšto  

ir eksponuoti miesto visuomenei norėta jau 

2004 m. birželio 8-ąją, Tarptautinę vandenyno 

dieną. Šventinę dieną mieste pūtė smarkus 

vėjas. Siekiant išsaugoti jaunųjų menininkų 

sukurtą darbą, sumanymo įgyvendinimas  

buvo atidėtas liepos 1 d.



Amžius (metai)

13

Vardas, pavardė

Karolis 

Tamošauskis

Ūgis (cm)

195

Gyvenamoji vieta

Klaipėda

Kada matuota (metai)

2010

AUKŠČIAUSIA RIEDUČIAIS 
PERŠOKTA KLIŪTIS
Vilnietis Kasparas Vozgirdas, avėdamas 

riedučius, įsibėgėjęs peršoko 84 cm aukščio 

kliūtį. Tai jam pavyko pademonstruoti 

Lietuvos parodų centre „Litexpo“ (dabar 

Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“) 

Vilniuje 1996 m. rugpjūčio 25 d. renginių 

„Vaikų šalis ’96“ metu.

AUKŠČIAUSIAI 
PAKILĘS AITVARAS
Jurbarke 1992 m. birželio 2 d. vyko aitvarų 

skraidymo varžybos. Į jas atvažiavęs vilnietis 

mokinys Donatas Gluodenis savo padarytą 

aitvarą skraidino taip ilgai, kol jis pakilo  

į 344 m aukštį.
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AUKŠTAŪGIAI
Šiuo metu tai pirmasis aukštaūgis, 

įrašytas į rekordų knygą. Tačiau tikimės, 

kad žemiau esanti lentelė bus užpildyta visa 

ir tuomet sužinosime kiekvienos amžiaus 

grupės aukščiausius berniukus ir mergaites.

K. Tamošauskis su bendraamže pussesere. Nuotrauka iš rekordininko albumo



ŠIS SKYRELIS TOKS MAŽAS, 
KAD JAME YRA TIK VIENAS REKORDAS. 

GAL PERSKAITĘ ŠIĄ KNYGĄ PARAŠYSITE APIE SAVUS 
PASIEKIMUS ŠIOJE – MAŽUMO – SRITYJE.

MAŽUMO 
REKORDAI

MAŽIAUSIAS LANKSTINYS
Kauniečio moksleivio Pauliaus Dagilio 2009 m. 

balandį išlankstytas lėktuvėlis yra  

2,5 mm ilgio, 2 mm pločio, 1 mm aukščio.  

Tai mažiausias lankstinys Lietuvoje.



iLgio 
rekorDai



ILGIAUSIA  
PIEŠINIŲ VORA
Ilgiausia piešinių vora, pavadinta „Laisvės 

traukiniu“, buvo iš vagonų, sujungtų į vieną 

sąstatą. O vagonai – tai spalvoto popieriaus 

lakštai su priklijuotais dekoratyviniais ratukais 

ir pritvirtintais vaikų piešiniais laisvės tema.  

Toks 145 m ilgio „Laisvės traukinys“  

yra 302 piešinių, vadintų vagonais ir 

garvežiu. Garvežį taip pat piešė vaikai.

Šis „Laisvės traukinys“ – Kaišiadorių r. 

Praveniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės 

mokyklos dailės ir istorijos mokytojos Janinos 

Ridzevičiūtės sumanymas, skirtas paminėti 

Valstybės atkūrimo dešimtmetį, vėliau šiuo 

„traukiniu“ nuvežti savo mokinius į Seimą. 

Tam mokytoja keletą metų kaupė vaikų 

piešinius laisvės ir nepriklausomybės tema, 

o vėliau pasiūlė juos sukabinti į vorelę. 

Po to buvo suskaičiuoti net ir pagrindiniai 

šios temos akcentai. Pasirodo, 302 vaikų 

piešiniuose tautinė vėliava pavaizduota 

592 kartus, žodis „Laisvė“ užrašytas 

39 kartus, o Gedimino stulpai (Stiebų vartai) 

pavaizduoti 18 kartų. Ypač didelį įspūdį 

patyrė šventės dalyviai, kai rankose laikydami 

piešinius „vagonus“ ir judėdami mokyklos 

kieme nejučia išvingiavo Lietuvos žemėlapio 

kontūrus. Ilgiausia piešinių vora „Laisvės 

traukinys“ buvo išvykęs ir kitu maršrutu –  

Pravieniškės–Seimo rūmai. Pravieniškių 

mokyklos vaikų darbai prieš Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmečio 

iškilmes papuošė Seimo rūmus.

Aušros Samoškaitės nuotr.
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Vito Zabitos nuotr.

26 LIETUVOS VAIKŲ REKORDŲ KNYGA

ILGIAUSIA TEKSTO EILUTĖ
Miesto dienos proga, kai Alytus minėjo 427 metų 

sukaktį, buvusį geležinkelio pylimą, o dabar per 

visą miestą nusidriekusį Sveikatos taką 2008 m. 

birželio 13 d. užėmė Jotvingių gimnazistai. Jie per 

dvi valandas, stebimi smalsių praeivių, kreida ant 

plytelėmis grįsto pėsčiųjų tako, nutiesto uždarius 

geležinkelio atšaką tarp Statybininkų ir Sudvajų 

gatvių, parašė 618,5 m ilgio, apie 2 tūkst. 

ženklų teksto eilutę iš Jurgio Kunčino novelės 

„Per Simną į Krosną“. Šioje novelėje autorius su jam 

būdingu humoru aprašo, kaip dabartinio Sveikatos 

tako vietoje prieš pusę amžiaus buvo tiesiamas 

geležinkelis, kaip į Alytų atvyko pirmasis visų 

lauktas traukinys, kaip juo alytiškiai nuvažiavo iki 

Simno ir pėstute grįžo namo.

ILGIAUSIAS 
„SUGEDĘS TELEFONAS“
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre Vilniuje  

2000 m. vasario 27 d. vyko smagus 

Donaldos, Gustavo ir profesoriaus Knyslio 

koncertas. Per pertrauką 195 žiūrovai 

„įsijungė“, tiksliau – žaidė, „Sugedusį 

telefoną“. Iš pradžių pasakytą žodį 

„aligatorius“ kažkas pavertė „telefonu“.  

Šis virto „snaige“, kol paskutinio žaidėjo 

ausį pasiekė kaip „sraigė“.



ILGIAUSIAS 
POPIERINIS VĖRINYS
Vilnietė Marija Antanaitytė pirmoje klasėje 

labai susidomėjo vėrinių darymu. Ji ėmė 

karpyti senus įvairiaspalvius atvirukus į 

juosteles, jas lankstyti ir verti vieną žiedelio 

kilpą į kitą, o jas visas – į vientisą ilgą vėrinį. 

Šis užsiėmimas mergaitei vienu metu buvo 

pabodęs ir tik po metų ji vėl ėmėsi darbo. 

Mokydamasi Vilniaus J. Basanavičiaus 

vidurinės mokyklos (dabar Vilniaus Jono 

Basanavičiaus gimnazija) ketvirtoje klasėje, 

pritrūkus atvirukų, nutarė savo vėrinį pabaigti 

ir visiems parodyti. Todėl nuo 1999 m.  

kovo 2 d. visą mėnesį norintieji galėjo 

pasigrožėti jos ilguoju vėriniu Vilniuje, žaislų ir 

vaikiškų prekių parduotuvėje „Gandras“.  

O vėrinys buvo išties įspūdingas – 124,12 m  

ilgio, padarytas iš daugiau kaip 3 tūkstančių 

įvairiaspalvių atvirukų juostelių.

ILGIAUSIAS 
VĄŠELIU NERTAS 
NĖRINYS
Nerti vąšeliu Vilniaus „Volungės“ pradinės 

mokyklos 4b klasės mokiniai išmoko per 

darbų pamoką net nenumanydami, kad šis 

užsiėmimas jiems taip patiks. Tai pastebėjusi 

klasės vadovė Ernesta Mažauskaitė visiems 24 

auklėtiniams pasiūlė jų nėrinukus dar pailginti 

ir sujungti į bendrą rekordinio ilgio nėrinį.

1999 m. prieš Velykų atostogas, kai nėrinys 

buvo apie 218 m ilgio, juo vaikai buvo apjuosę 

savo mokyklą. Vėliau, dar pailginę nėrinį iki  

340,7 m, vaikai savo darbą kaip atminimo 

dovaną įteikė mokyklai.
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ILGIAUSIAS PLAKATAS
„Mes prieš AIDS“ – tokiu vos tilpusiu 

Ukmergės Užupio vidurinės mokyklos 

(dabar Ukmergės Užupio pagrindinė 

mokykla) aktų salėje plakatu 84 mokiniai 

2006 m. gruodį išreiškė savo mintis 

piešdami grožį ir gėrį kaip atsvarą prieš 

blogį ir šią baisią ligą. „Gyvenimas gražesnis 

nei tu manai“ skelbė jų sukurtas 32,5 m  

ilgio plakatas, skirtas AIDS dienai 

paminėti.

ILGIAUSIAS LAIŠKAS
Ištikus nelaimei populiarios Baltijos televizijos 

laidos vaikams „Kibir vibir“ šeimininką 

Vaiduoklį, juo susirūpino mažieji žiūrovai. 

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių mokiniai, linkėdami 

pasveikti, 2000 m. balandį parašė Vaiduokliui 

laišką. Šis laiškas buvo suklijuotas į bendrą  

74,75 m ilgio laišką.



ILGIAUSIAS 
TVORLAIKRAŠTIS
Ruošiantis rugsėjo pirmosios šventei,  

laikraščio vaikams „Todėlčius“ redakcija 

pakvietė į renginį „Mano vasara“. Jo metu 

1996 m. rugpjūčio 31 d. Kaune, ant buvusios 

Prezidentūros tvoros, buvo ištemptas ilgas 

laikraštinio popieriaus rulonas. Organizatoriai 

pasiūlė vaikams ant jo piešti, rašyti ir klijuoti 

nuotraukas ar kitaip atspindėti vasaros 

įspūdžius. Per keletą valandų Prezidentūros 

tvora buvo papuošta spalvingu „Todėlčiaus 

tvorlaikraščiu“. Jį sukūrė apie 300 Kauno vaikų, 

o išmatavo net keturi nepriklausomi ekspertai. 

Tvorlaikraštis buvo 115,53 m ilgio ir 80 cm  

pločio. Dabar jis saugomas „Todėlčiaus“ 

redakcijoje.

ILGIAUSIAS PIEŠINYS
„Vasaros žiedai“ – taip pavadintas 

Skirsnemunės (Jurbarko r.) Jurgio Baltrušaičio 

pagrindinės mokyklos 48 mokinių įvairiomis 

priemonėmis ir technikomis nupieštas  

1 415,47 m ilgio, 3,7 cm pločio, 52,37239 m²  

ploto piešinys. Piešimas surengtas 2013 m.  

birželio 6 d. Jurgio Baltrušaičio 140-ųjų 

gimimo metinių bei Jurgio Baltrušaičio vardo 

suteikimo mokyklai 15 metų proga. Tokį 

renginį sumanė ir vedė dailės ir technologijų 

mokytoja Jolanta Pocienė.

Nuotrauka iš bendrovės „Todėlčius“ archyvo

Dangyros Sasnauskienės nuotr.



ILGIAUSIA APLIKACIJA
Kauno Dainavos vidurinėje mokykloje (dabar 

Kauno Dainavos pagrindinė mokykla) 2004 m.  

gruodžio 16 d. pagal programą „Atliekos –  

ne šiukšlės“ vyko popietė „Kerpu ir aplikuoju 

pasaką“. Joje 430 pradinių klasių mokinių, 

padedant 21 mokytojai ir 15 vyresnių  

klasių mokinių, pagal mokytojos Zenės 

Sadauskaitės sumanymą ant tapetinio 

popieriaus aplikavo po vieną pasakos sakinį. 

Buvo padaryta 155,8 m ilgio, 53 cm pločio 

aplikacijų juosta. Iš juostos sukurta 14,2 kg  

sverianti lankstytinė aplikuota pasakų knyga.  

Joje yra 509 aplikacijos. Ši knyga buvo 

padovanota Vaikų literatūros muziejui.
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ILGIAUSI KAROLIAI
Alytaus Anzelmo Matučio pradinės mokyklos 

(dabar Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla) 

mokiniai iš šermukšnio uogų suvėrė  

584,85 m ilgio karolius. Tokiems ilgiems 

karoliams suverti prireikė visos savaitės. Jais 

per Rudenėlio šventę savo mokyklą vaikai 

apjuosė net dviem eilėmis. Po mokyklos 

iškilmingo apjuosimo visi šermukšnių 

karoliai atsidūrė ant kieme augančių 

medžių kaip gardus lesalas sparnuočiams. 

Taip buvo pagerintas prieš metus Joniškio 

Mato Slančiausko gimnazijos pradinių 

klasių mokinių iš kaštonų, gilių, šermukšnio 

uogų, erškėtuogių ir spanguolių per savaitę 

suvertų 242,96 m ilgio karolių rekordas. 

Šis dešimties pradinių klasių 217 mokinių 

rankdarbis svėrė 75,9 kg ir vos tilpo mokyklos 

aktų salėje. Karoliai buvo išvinguriavę 

tradicinėje gimnazijos parodoje tuo pačiu 

pavadinimu „Rudenėlis“. Pasidžiaugus 

įspūdingais karoliais, 2005 m. rugsėjo 23 d. jie 

buvo sukrauti į du didžiulius pintus krepšius ir 

atiduoti medžiotojams tikintis, kad žvėreliams 

bus skanūs. O medžiotojai džiaugėsi, kad 

miško žvėrelių stalui teks daug vitaminų.

Jolantos Vengalienės nuotr.



ILGIAUSIA GIRLIANDA
Naujuosius 2000-uosius Varėnos r. 

Matuizų vidurinės mokyklos mokiniai 

pasitiko itin neįprastai. Gerokai iki švenčių 

dvyliktokas Linas Galvanauskas kyštelėjo 

savo bendraklasiams mintį – padaryti 

popierinę girliandą eglutei, kurios ilgis 

būtų ne mažesnis kaip 2 000 metrų. Nuo 

1999 m. lapkričio 26 d. iki gruodžio 11 d. 

visa mokykla – 292 mokiniai – įsitraukė į 

šį darbą: kirpo, klijavo ir derino popierėlių 

spalvas. Iškilmingas girliandos matavimas 

truko apie valandą. Kol komisija matavo, 

žiūrovai atsakinėjo į klausimus, spėjo 

mįsles. Išmatavus girliandą paaiškėjo, 

kad jos ilgis – 2 km 475 m, svoris – apie  

6,5 kg, suklijuota iš maždaug 60 tūkst. 

žiedų, padarytų iš 10 cm ilgio ir 1 cm pločio 

juostelių. Sunaudota apie 1050 A4 formato 

įvairiaspalvių popieriaus lapų.

ILGIAUSIAS  
POPIERINIS ŽAISLAS
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 

bendruomenė, įgyvendindama siekį 

neteršiant gamtos kūrybiškai panaudoti 

antrines žaliavas, ilgai rinko saldainių 

popierėlius. Po to juos suvėrė ir Pempės 

šventės bei Žemės dienos proga 2010 m. kovo 

18 d. iš saldainių popierėlių pabaigė daryti 

žaislą. Jį pavadino kirmėle Apolonija.  

Ši kirmėlė buvo 114,4 m ilgio,  

apie 12 cm skersmens ir svėrė 41,3 kg.

Jono Bagdono nuotr.

Ritos Motiejūnienės nuotr.



ILGIAUSIA 
SALDAINIŲ POPIERĖLIŲ 
GIRLIANDA
Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla (dabar 

Šiaulių Rėkyvos progimnazija) dalyvauja 

gamtosauginėje veikloje. 2008 m. ši veikla 

buvo pavadinta „Neišmesk saldainio 

popierėlio“. Renkant saldainių popierėlius, 

neskatinta vaikus valgyti kuo daugiau 

saldainių, o mokytasi nešiukšlinti ir kartu 

tuos popierėlius prikelti naujam gyvenimui. 

Mokiniai rinko saldainių popierėlius ir vėrė 

juos į girliandą. 2008 m. gegužės 30-osios 

ryte jie, nešini ilga, spalvinga saldainių 

popierėlių girlianda, bandė apjuosti 

savąją mokyklą. Su 90 m ilgio girlianda 

rėkyviškiai buvo pakviesti dalyvauti Vilniuje 

vykusiame respublikiniame renginyje 

„Ekologinė abėcėlė“ baigiamojo konkurso 

parodoje, kur užėmė pirmąją vietą. Rėkyvos 

mokinių ir mokytojų bendrą darbą išvydo 

visa Lietuva.
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ILGIAUSIAS 
PLASTIKINIŲ BUTELIŲ 
VĖRINYS
Šiaulių darželis-mokykla „Bangelė“ (dabar 

lopšelis-darželis „Bangelė“) 2003–2004 mokslo 

metais rinko panaudotus plastikinius butelius 

ir juos vėrė į vieną vėrinį. 2004 m. gegužės 

21 d., mokslo metų pabaigoje, prie Rėkyvos 

ežero buvo surengta šventė „Mes už švarią 

ir saugią gamtą“. Į ją pakviesta daugiau kaip 

pusė tūkstančio Šiaulių ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų su tėveliais, mokytojai. Šventės 

metu suskaičiuota, kad ant vielos buvo suverti 

3787 panaudoti plastikiniai buteliai, o pats 

vėrinys buvo 1 260 m ilgio.

Sandros Vrpučianskytės nuotr.



ILGIAUSIA 
DUONOS PAKUOČIŲ 
VERŽIKLIŲ GRANDINĖ
Širvintų pradinės mokyklos ketvirtokai, 

paakinti mokytojos Nijolės Miliauskaitės, 

siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į atliekų 

rūšiavimo problemas ir gamtosaugos svarbą, 

surinko apie 5 100 metalinių plastiku dengtų 

duonos pakuočių veržiklių. Juos sukabino 

į 40 m ilgio grandinę ir 2010 m. balandžio  

30 d. akivaizdžiai parodė, kaip teršiama gamta, 

nes vien šių sukabintų veržiklių grandinė  

svėrė 1,725 kg.

ILGIAUSIAS 
ROGUČIŲ SĄSTATAS
Ignalinos r. Vidiškių vidurinės mokyklos (dabar 

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija) pradinių klasių 

mokiniai 2000 m. vasario 11 d. sujungė  

į vieną 56 rogučių 60 m ilgio sąstatą ir 

patraukė jį 74 m. Žiemos palydėtuvių šventėje 

2003 m. vasarį Rokiškio pradinės mokyklos 

(dabar Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija) 

mokiniai į 76,9 m ilgio rogučių sąstatą, 

pavadintą traukiniu, sujungė 104 rogutes.  

Kai kurie mokiniai atsitempė ir po dvejas 

rogutes – sau ir jų neturinčiam draugui. 

Rogutės mokyklos stadione buvo sujungtos 

viena prie kitos be tarpų, bet šio rogučių 

sąstato niekas nepajėgė pajudinti iš vietos.
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Nuotrauka iš rekordininkų albumo

Gintaro Bielskio nuotr.



ILGIAUSIA GĖLIŲ PYNĖ
Vilniaus r. Avižienių vidurinės mokyklos 

(dabar Avižienių gimnazija) mokiniai  

2007 m. gegužės 17 d. nupynė 700 m ilgio 

pienių žiedų pynę, pagerindami ankstesnį 

220 m ilgio pynės rekordą, pasiektą 2000 m. 

Ramučių gyvenvietės Beržų, Kauno, Liepų  

ir Dainavos gatvių vaikų.

O buvo taip. Pradinių klasių mokytoja 

Jolanta Vasilevskienė mokslo metų 

pabaigos proga pasiūlė visiems kartu iš 

mokyklos stadione sužydėjusių pienių 

nupinti vainiką. Vaikai taip įsismagino 

pinti pynę, kad net vyresniems tai parūpo 

ir jie išmatavo šį kūrinį. Po kelių valandų 

darbo šia pienių žiedų pyne 2,5 karto buvo 

apjuostas mokyklos stadionas. Pinant 

paskaičiuota, kad viename pynės metre 

yra apie 30 pienių žiedų, tad iš viso įpinta 

daugiau kaip 21 tūkst. žiedų.

ILGIAUSIA 
SUTŪPUSIŲ IR SUSIKIBUSIŲ 
VAIKŲ EILĖ
1996 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos parodų 

centre „Litexpo“ (dabar Lietuvos parodų 

ir kongresų centras „Litexpo“) vykusioje 

parodoje „Vaikų šalis ‘96“ sutūpusių ir 

susikibusių rankomis vaikų eilė buvo 130 m 

ilgio. Susikibę jie norėjo nužingsniuoti nors 

100 m, bet, deja, visiems kartu pajudėti iš 

vietos niekaip nepavyko.

Jolantos Vasilevskienės nuotr.



ILGIAUSIAS 
ŽAISLINIS STATINYS
Nuostabus žaislinis statinys, pavadintas 

„Linksmoji LEGO gyvatė“, sudarytas iš  

1,28 m aukščio galvos ir apie 128 m ilgio 

įvairiaspalvės uodegos, buvo padarytas 

ir išrangytas 1998 m. rugsėjo 1 d. Vilniuje 

Gedimino prospekto šaligatviu nuo 

parduotuvės „Žaislų planeta“. Registravus 

rekordą ir po beveik valandą trukusio 

„Linksmosios LEGO gyvatės“ ardymo visi 

vaikai dovanų gavo pilnas rieškutes „Lego“ 

kaladėlių. Taip baigėsi pirmasis „Lego“ ilgio 

rekordas. Kitais metais – 1999 m. gegužės 

31–birželio 1 d. – tikroji ūkinė bendrija 

„Voira“ (dabar uždaroji akcinė bendrovė 

„Voira“) Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

proga pasiūlė vaikams statyti dar ilgesnį 

žaislinį statinį. Pasikeisdami Vilniaus vaikai 

montavo 25 × 19 cm dydžio žiedus. Vėliau 

juos sujungė sudarydami 5 m ilgio kūną, 

13 narelių, galvą ir įvairiaspalvę 3 380 žiedų 

uodegą. Taip panaudojus apie 600 tūkst. 

„Lego“ kaladėlių buvo pastatytas ilgiausias 

662 m ilgio žaislinis statinys „Šimtakojis“. 

Jį vaikai su „Lego“ statybų dizaineriais Vilija 

Bulanavičiene, Tadu Žebrausku ir Dariumi 

Barču išrangė nuo Vilniaus Sereikiškių parko 

(dabar Bernardinų sodas) iki Arkikatedros 

aikštės. Manoma, kad šis statinys yra ilgiausias 

žaislinis statinys pasaulyje.
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Pauliaus Jaruševičiaus nuotr.



ILGIAUSIA NARKOMANIJOS 
PREVENCIJOS JUOSTA
Kartą Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 

direktorės pavaduotojai ugdymui Daivai 

Miliauskienei kilo mintis paskatinti mokinius 

pasidomėti narkotikų žala žmogui. 2001 m.  

lapkričio 19–29 d. mokykloje vyko 

narkomanijos prevencijos renginiai 

„Narkotikams ne!“. Nupirkus 232,66 m ilgio 

popieriaus juostą, padaryti du stovai tam 

popieriui išsukti ir susukti, o tarp jų stovėjo 

12 stalų. Ant jų, patiesus popierių, akvarele, 

guašu, �omasteriais ar aplikavimu pagal iš 

anksto sudarytą gra�ką kiekviena klasė kūrė 

narkomanijos prevencijos juostą. Joje buvo 

užrašyti 1 043 įvairūs ženklai. Minint Pasaulinę 

kovos su AIDS dieną, lapkričio 30 d. mokyklą 

apjuosė graži gyva bendruomenės narių eilė. 

Išsukus ir sujungus abu juostos galus bei 

skanduojant „Narkotikams ne!“ visi judėjo 

aplink mokyklą. Narkomanijos prevencijos 

renginiuose dalyvavo 790 mokinių, 

51 mokytojas ir 12 kitų darbuotojų.
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Daivos Miliauskienės nuotr.



ILGIAUSI PLAUKAI
Ne visoms mergaitėms vienodai greitai auga 

plaukai. Ne visos juos ir augina, bet visi mes 

gėrimės ilgaplaukėmis ir gražiakasėmis. Čia 

surašyti pagal amžių ilgiausių plaukų rekordai.

1 metų Augustės Daudžvardytės iš Vilniaus 

2014 m. plaukų ilgis – 28 cm.
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ILGIAUSI KŪDIKIO PLAUKAI
Likus kelioms dienoms iki pirmojo gimtadienio 

ir išmatavus klaipėdietės Paulinos Stalionytės, 

gimusios 2008 m. liepos 3 d., plaukus, visi 

nustebo – jie buvo 31 cm ilgio.

P. Stalionytė. Pauliaus Stalionio nuotr.

A. Daudžvardytė. 
Mados studijos „Mažasis modelis“ nuotr.
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2 metų Nikol Aleksejevos iš Vilniaus r. 

2014 m. plaukų ilgis – 31 cm.

3 metų Gynėvės Vaičiulytės iš Kauno 

2011 m. plaukų ilgis – 65 cm.

4 metų Gerdos Merepolskaitės iš Vilniaus  

2014 m. plaukų ilgis – 72 cm.

5 metų Gynėvės Vaičiulytės iš Kauno 

2013 m. plaukų ilgis – 93 cm.

6 metų Ugnės Misiukevičiūtės iš Kauno 

2014 m. plaukų ilgis – 106 cm.

7 metų Augustės Petrauskaitės iš Vilniaus  

2011 m. plaukų ilgis – 106 cm.

8 metų Augustės Petrauskaitės iš Vilniaus  

2012 m. plaukų ilgis – 121 cm.

9 metų Solveigos Venckutės iš Varėnos 

1992 m. plaukų ilgis siekė 116 cm. 

Tokio pat ilgio plaukus 2014 m. užsiaugino 

Ieva Leonavičiūtė iš Vilniaus.

S. Venckutė. Žurnalo „Ieva“ nuotr.

N. Aleksejeva.  
Mados studijos „Mažasis modelis“ nuotr.

G. Merepolskaitė. 
Mados studijos „Mažasis 
modelis“ nuotr.

A. Petrauskaitė.  
Mados studijos „Mažasis modelis“ nuotr.



10 metų Dominykos Durstinaitės iš Šiaulių 

2012 m. plaukų ilgis – 121 cm.

11 metų Anos Agatos Trunovaitės iš Vilniaus 

2013 m. plaukų ilgis – 145 cm.

12 metų Monikos Baliūnaitės iš Kauno 

2003 m. plaukų ilgis – 124 cm.

13 metų Vikos Kvedaraitės iš Alytaus 

1999 m. plaukų ilgis – 142 cm.

14 metų Stasės Juodytės iš Vilniaus 

2003 m. plaukų ilgis – 145 cm.

15 metų Jovitos Markevičiūtės iš Pasvalio 

2003 m. plaukų ilgis – 100 cm.

16 metų Sandros Grigonytės iš Kauno 

2013 m. plaukų ilgis – 132 cm.

17 metų Arūnės Jasonaitės iš Vadoklių 

Panevėžio r. 2003 m. plaukų ilgis – 119 cm.
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S. Grigonytė. Mados studijos „Modeliai.lt“ nuotr.

A. A. Trunovaitė. 
Mados studijos „Modeliai.lt“ nuotr.

V. Kvedaraitė.  Fausto Augustino nuotr.
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ILGIAUSI 
BERNIUKŲ PLAUKAI
5 metų Dovydo Dankano Vyšniausko 

iš Narutiškio k. Utenos r. 2009 m. 

plaukų ilgis – 88 cm.

7 metų Kristupo Puodžiuko iš Vilniaus 2004 m. 

plaukų ilgis – 93 cm.

10 metų Dovydo Dankano Vyšniausko 

iš Narutiškio k. Utenos r. 2013 m. 

plaukų ilgis – 113 cm.

ILGIAUSIA KASA
Vilniaus Spaudos rūmuose vaikų ir paauglių  

žurnalas „Genys“ 1996 m. surengė 

„Gražiakasės“ konkursą. Jo metu buvo 

renkamos ne tik gražiausius, bet ir ilgiausius 

plaukus turinčios mergaitės. Per konkurso 

pertrauką visos mergaitės susipynė kasas į 

vieną ilgą kasą, o tokia 127 mergaičių kasų 

kasa nusitęsė net 107,7 m per du Spaudos 

rūmų aukštus. Nuotrauka iš agentūros „Factum“ archyvo

K. Puodžiukas. Sigito Puodžiuko nuotr.

D. D. Vyšniauskas. Vaidos Vyšniauskienės nuotr.
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TOLIMIAUSIA 
KELIONĖ JACHTA
Po daugiau kaip dvejus metus trukusios 

kelionės 1995 m. liepos 23 d. Klaipėdos 

buriavimo centro jachtklube prisišvartavo 

kauniečio kapitono Igno Minioto 

vadovaujama 18 m ilgio ir 5,3 m pločio jachta 

„Laisvė“. Tai – pirmoji Lietuvos jachta, įveikusi 

audringąjį Horno ragą, ir antroji po „Lietuvos“, 

apiplaukusi pasaulį. Horno ragas – piečiausias 

Pietų Amerikai priklausančio Ugnies Žemės 

salyno (Čilė) kyšulys Dreiko sąsiauryje. 

Jis skiria Ramųjį ir Atlanto vandenynus. Ragą 

supa laivybai pavojingi audringi vandenys 

su stipriomis srovėmis, aukštomis bangomis 

ir plaukiojančiais ledkalniais. Visus kelionės 

sunkumus – 55 tūkst. 200 jūrmylių – 

įveikė kartu plaukęs dvylikametis kapitono 

sūnus Tadas Miniotas.

TOLIMIAUSIA 
KELIONĖ PLAUSTU
Vilniaus rajone, Buivydžiuose, 1996 m. 

birželio 6 d. prasidėjo 24 paras trukusi 

kelionė neįprasta transporto priemone – 

plaustu „Bliuškis“. Kelionėje Nerimi ir Nemunu 

iš Vilniaus į Klaipėdą įveikta 511 km. 

Dar neįprastesnis buvo pats plaustas. Jis 

padarytas iš 12 tūkst. 1,5 litro talpos plastikinių 

butelių, todėl jo keliamoji galia – 18 tonų. 

Ant plausto stovėjo trys dešimtvietės 

palapinės ir keli reklamos skydai. 

Nuolatinė plausto įgula – 13 jaunuolių ir vaikų 

nuo 8 iki 18 metų bei keturi suaugusieji. 

Per visą kelionę ant „Bliuškio“ denio 

pakaitomis buvo 64 vaikai. Kai kurie jų plaustu 

plaukė ne visą dieną, o kai kurie – visą kelią. 

Plausto konstruktorius ir įgulos kapitonas – 

vilnietis žurnalistas Vladas Kasperavičius.

TOLIAUSIAI POPIERINĮ 
LĖKTUVĖLĮ NUSKRAIDINO
Anykščių r. Jono Biliūno gimnazijoje 

2003 m. gegužės 22 d. vyko popierinių 

lėktuvėlių skraidinimo varžybos. 

Jose toliausiai – 27 m 21 cm – lėktuvėlį 

nuskraidino šios gimnazijos 6a klasės mokinys 

dvylikametis Matas Juodelis.

Nuotrauka iš agentūros „Factum“ archyvo
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ILGIAUSIAS AITVARAS
Šiauliuose, prie Salduvės piliakalnio, 1999 m.  

birželio 5 d. vyko Lietuvos moksleivių aitvarų  

skraidinimo varžybos. Šiaulių Stasio Šalkauskio  

vidurinės mokyklos (dabar Šiaulių Stasio 

Šalkauskio gimnazija) mokinys Justas Zuoza į 

orą pakėlė dėžinį aitvarą su 410 m ilgio ega.

TOLIMIAUSIA 
KELIONĖ KOJŪKAIS
14 metų 10 mėnesių 18 dienų kojūkininkas 

Kostas Mačius kartu su dviem draugais iš 

Kretingos r. kultūros centro Vaikų ir jaunimo 

teatro „Atžalynas“ kojūkininkų trupės ant  

1,4 m aukščio kojūkų Valstybės dienos proga  

2013 m. liepos 6 d. nužingsniavo 11 km 20 cm  

kelio atkarpą nuo Ėgliškių (Andulių) 

piliakalnio iki Kultūros centro Kretingoje.  

Jie eidami 2 val. 22 min. 55 sek. pakaitomis 

nešė Lietuvos vėliavą ten, kur kartu su 

pasaulio lietuviais giedojo Lietuvos himną.  

Jų žygis „Stok už garbę Lietuvos!“ buvo skirtas 

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 

dienai, Kretingos 760-osioms ir Kretingos 

kojūkininkų 10 metų veiklai paminėti. Algimanto Verbuto nuotr.

J. Zuoza. Jono Kriščiūno nuotr.



DiDŽiausio 
skaičiaus 
rekorDai
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DAUGIAUSIA 
MEDALININKŲ KLASĖJE
Vilniaus 45-ojoje vidurinėje mokykloje  

(dabar Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla), 

1991 metų laidos 12a klasėje, 13 abiturientų 

iš dvidešimt dviejų už pažangumą buvo 

apdovanoti medaliais. Penki jų apdovanoti 

aukso medaliais „Už labai gerą mokymąsi 

ir pavyzdingą elgesį“ bei aštuoni sidabro 

medaliais „Už gerą mokymąsi ir pavyzdingą 

elgesį“. Visi 22 auklėtojos Janinos Greblikienės 

abiturientai įstojo mokytis į aukštąsias ir 

aukštesniąsias mokyklas pagal jų pasirinktas 

specialybes.

DAUGIAUSIA 
PARAŠĖ KNYGŲ

Šiaulietis Mindaugas Peleckis parašė  

2 knygas. Mindaugo kūrybinis debiutas –  

vaikiškų eilėraščių, pasakų ir fantastikos 

knyga „Vienaragis“ – išleista 1990 m. Vėliau 

jis parašė antrąją – fantastinių ir siaubo 

apsakymų, apysakos ir detektyvo knygą 

„Velnio kiaušinis“, kuri išleista 1992 m.

DAUGIAUSIA 
ABITURIENTŲ DVYNIŲ
Panevėžio r. Raguvos vidurinėje mokykloje 

(dabar Raguvos gimnazija) iš 39 dvyliktą klasę 

baigusių abiturientų 2007 metų laidoje  

buvo 3 kaip du vandens lašai panašių 

dvynių poros. 

Tai – seserys Ramunė ir Ramutė Klimavičiūtės, 

Lina ir Jurgita Bielinytės bei broliai Kęstutis  

ir Vytautas Mačaičiai.

M. Peleckis. Nuotrauka iš rekordininko albumo
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DAUGIAUSIA 
PER PAMOKĄ PARAŠĖ 
SKIRTINGŲ ŽODŽIŲ
26 Alytaus Jotvingių gimnazijos I–IV klasių 

gimnazistai šios švietimo įstaigos vardadienio 

proga 2014 m. balandžio 24 d. susirungė, kas 

daugiau per vieną pamoką parašys skirtingų 

lietuviškų žodžių. Rašomų žodžių nesiejo jokia 

tema, bet jie negalėjo kartotis, neturėjo būti 

tos pačios šaknies ir ne tikriniai daiktavardžiai. 

Taip buvo patikrinta ne tik rašymo sparta, 

bet ir mokinių žodingumas. 4f klasės mokinė 

Aurelija Aldonytė parašė daugiausia –  

456 dabartinės lietuvių kalbos žodžius.

DAUGIAUSIA KARTŲ 
RESPUBLIKINIO VAIKŲ 
IR MOKSLEIVIŲ DAINŲ 
TELEVIZIJOS KONKURSO 
„DAINŲ DAINELĖ“ 
LAUREATĖ
Evelina Sašenko iš Trakų r. Rūdiškių vidurinės 

mokyklos (dabar Rūdiškių gimnazija) 

respublikinio vaikų ir moksleivių dainų 

televizijos konkurso „Dainų dainelė“ laureate 

tapo 6 kartus – 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 

ir 2004 m.

E. Sašenko. Nuotr. iš rekordininkės albumo

A. Aldonytė. Vilijos Dranginytės nuotr.



V. Eimontas. Petro Jonušo nuotr.
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DAUGIAUSIA 
IŠ ATMINTIES UŽRAŠĖ 
KONSTANTOS Π SKAITMENŲ
Apskritimo ilgis apytiksliai yra tris kartus 

ilgesnis už to paties apskritimo skersmenį.  

Jei tiksliau, tai šis santykis yra 3,14.  

O jei dar tiksliau, tai 3,1415, dar tiksliau – 

3,141592653589793. Bet tai toli gražu ne 

pabaiga. Matematikai žino daugiau kaip 

5 trilijonus šio santykio, arba konstantos, 

skaitmenų po kablelio, o pati ši seka yra 

begalinė nenuspėjamai pasikartojančių 

skaitmenų virtinė. Apskritimo ilgio ir jo 

skersmens santykis visiems apskritimams 

yra vienodas ir žymimas graikiška raide π 

(tariama pi, pagal pirmąją raidę graikų žodžio 

περιφέρεια – paraidžiui tariama perifereja, 

„apskritimas“). Mokslo pasaulyje konstanta 

π yra tokia populiari, paslaptinga ir įtakinga, 

kad jai pagerbti yra skirta net Tarptautinė π 

diena, nuo 1989 m. studentų ir intelektualų 

minima kasmet kovo 14 d. (ši kalendorinė 

diena pasirinkta pagal pirmuosius tris 

konstantos skaitmenis – trečias mėnuo, 

keturiolikta diena). Siekdama savaip paminėti 

šią svarbią ir nuotaikingą šventę, kuri nuo 

2009 m. yra o�ciali JAV nacionalinė šventė 

ir, beje, sutampa ir su žinomiausio visų 

laikų �ziko Alberto Einšteino gimtadieniu, 

Vilniuje įsikūrusi intelektualiai gabių mokinių 

papildomo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas“ 

nuo 2008-ųjų šią dieną kasmet rengia 

atvirus konstantos π rašymo iš atminties 

čempionatus. 2009 m. kovo 14 d. vykusiame 

2-ajame Lietuvos π čempionate jo dalyvis 

17-metis Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

3-ios klasės mokinys Valdas Eimontas 

iš atminties teisingai užrašė 666-is 

konstantos π – šios begalinės dešimtainės 

neperiodinės trupmenos – skaitmenis. 

Vėliau, jau baigęs gimnaziją, V. Eimontas  

tapo ne tik vaikų, bet ir absoliučiu, geriausią 

atmintį pademonstravusiu Lietuvos 

rekordininku, 5-ajame Lietuvos π čempionate 

2012 m. kovo 14 d. iš atminties užrašęs net  

4561 konstantos π skaitmenį.

DAUGIAUSIA VIENU METU 
Į ORĄ PAKILO AITVARŲ
Prie Lietuvos parodų centro „Litexpo“ (dabar 

Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“) 

1996 m. rugpjūčio 25 d. vaikai vienu metu 

skraidino 28 už atskirų siūlų valdomus 

aitvarus. Tokias aitvarų skraidynes surengė 

vaikų ir paauglių žurnalas „Genys“.



Deniso Kizino nuotr.

DAUGIAUSIA 
IŠKIRPTŲ IR SUKLIJUOTŲ 
POPIERINIŲ ŽIEDŲ
Lietuvos tūkstantmečiui paminėti nuo  

2009 m. kovo 3 d. Vilniaus r. Nemenčinės 

Konstanto Parčevskio gimnazijoje prasidėję 

renginiai „Lietuvai gimtinei 1000 žiedų“ 

baigėsi tuomet, kai buvo surinkta 1000 

gėlių žiedų. Tai įvyko balandžio 3 d. Tačiau 

mokinius buvo sunku sustabdyti. Jie vis 

karpė, spalvino ir nešė naujus žiedus. Lietuvių 

kalbos vyresniosios mokytojos Jelenos 

Garliauskienės sumanymas pasitvirtino su 

kaupu. 2009 m. kovo 11 d. lyg žydinčios 

pievos žiedais buvo papuoštos dvi gimnazijos 

fojė sienos (nuotr.). Vėliau suskaičiuota, kad 

žiedų buvo 1 148. Taip vaikai išreiškė meilę 

Lietuvai jos tūkstantmečio proga. Kita didesnė 

popierinių žiedų pieva pražydo Širvintose 

miesto bendruomenės pirmininkei Alytei 

Skeberienei pakvietus į Vaikų gynimo dienos 

renginį „Vaikų dovana miestui – žydinčių 

gėlių pieva“. Savo nupieštus ir iš popieriaus 

iškirptus gėlių žiedus vaikai sunešė į pievą 

priešais Širvintų rajono savivaldybę. 2014 m. 

gegužės 31 d. buvo pradėtas gėlių „sodinimas“ 

ir taip šioje pievoje „pražydo“ 2 013 iškirptų ir 

suklijuotų popierinių žiedų.



I. Banytė. Dariaus Sabaliausko nuotr.
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DAUGIAUSIA 
ŠOKINĖJANČIŲ PER 
GUMYTĘ
Vilniaus Sereikiškių parke (dabar Bernardinų 

sodas) 1997 m. rugsėjo 13 d. įvyko Vilniaus 

šokinėjimo per gumytę čempionatas „Tim-tim“. 

Jame vienu metu šokinėjant per gumytę 

kombinaciją „Savaitėlė“ varžėsi 52 vaikai. 

Šiam renginiui du kilometrus gumos skyrė 

bendrovė „Zarasaitis“. Dalyviai rungtyniavo 

apie 4 val., o pus�nalininkai ant scenos 

kovėsi dar apie pusvalandį. Jauniausia dalyvė 

buvo trejų metukų, o vyriausios dalyvės – 

penkiolikametės mergaitės. Visi čempionato 

dalyviai buvo „apipilti“ įvairiais prizais. 

Nugalėtojams atiteko vertingiausi prizai.  

Po įtemptos kovos dalyviams ir svečiams 

dainavo solistė Neda Malūnavičiūtė su grupe 

„Au au, miau miau, kva kva“. Čempionatą  

„Tim-tim“ sumanė, surengė ir vedė laisvalaikio 

renginių organizatorė vilnietė Rasa Lužytė.

DAUGIAUSIA SUSUKO 
SUKTUKO „YO-YO“ KILPŲ
1995 m. spalio pabaigoje Vilniuje, Vaikų 

ir jaunimo centre, 1995 m. spalį vyko 

kompanijos „Coca-cola gėrimai“ surengtas 

„Yo-yo“ varžybų �nalas. Finalo dalyviai turėjo 

„megzti kilpas“. Daugiausia jų – 254 – susuko 

vilnietis Sergejus Makarovas. Jam atiteko 

pagrindinis prizas – kompanijos „Philips“ 

televizorius ir vaizdo, garso kompaktinių  

diskų grotuvas.

DAUGIAUSIA 
KAROLIUKŲ APKLIJUOTAS 
MARGUTIS
Vilniaus Senvagės vidurinės mokyklos (dabar 

Vilniaus Senvagės gimnazija) 9d klasės 

mokinė Ieva Banytė 2003 m. prieš Velykas 

6,33 bei 5,2 cm skersmenų vištos kiaušinį 

„išmargino“ labai neįprastai apklijuodama 

jį 2 250 pilkais, geltonais ir juodais 

karoliukais, suvertais ant siūlo, sudarant  

35 jų eiles. Tokį darbą ji pradėjo prieš Velykas  

per technologijos pamoką su mokytoja  

Dalia Žabaite. Šiam darbui Ieva sugaišo apie 

7 valandas. I. Banytės ir kitų mokinių darbais 

buvo galima pasigrožėti mokykloje surengtoje 

parodoje.



Rolando Bartkaus nuotr.

J. Taurinskaitė.  Dariaus Sabaliausko nuotr.
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DAUGIAUSIA KASŲ
Kasų pynimo rekordininkė yra 

šešiolikametė Jurgita Taurinskaitė iš 

Lelaičių k., Mažeikių r., 2001 m. birželio 28 d.  

susipynusi 1 120 nuo 6 iki 39 cm ilgio 

kasų. Ankstesnė rekordininkė, turėjusi 

daugiausia kasų, buvo penkiolikametė 

Laura Kurtinaitytė iš Jurbarko, susipynusi 

807 nuo 12 iki 34 cm ilgio kasas. Šio 

rekordo registravimas 1999 m. sausio  

8 d. ypatingas tuo, kad tuomet įvyko 

pirmoji tiesiogiai per radiją transliuota 

rekordo registracija. „Radiocentro“ 

klausytojai galėjo dalyvauti žaidime 

„Atspėk rekordo rezultatą“, t. y. reikėjo 

atspėti skaičiuojamų kasų skaičių.

DAUGIAUSIA 
STALO ŽAIDIMŲ
Alytaus Jotvingių gimnazijos mokiniai, kartu 

su mokytojais minėdami 16-ąją gimnazijos 

vardo suteikimo sukaktį, 2012 m. balandžio 

27 d. dalyvavo žaidimų pamokoje-šventėje. 

Iš viso į dvi valandas trukusią tokią šventę 

buvo atsinešti 93 skirtingų pavadinimų stalo 

žaidimai, o iš viso tuo metu gimnazistai  

turėjo 220 žaidimų komplektų.

DAUGIAUSIA LANKSTINIŲ
24 324 popierinius paukščius gerveles  

2005 m. balandžio 25 d. išlankstė Telšių 

Žemaitės gimnazijos mokiniai.



Nuotrauka iš rekordininkų albumo
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DAUGIAUSIA KARTŲ 
IR DAUGIAUSIA KARTŲ 
PAMEČIUI LIETUVOS 
MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO 
LYGOS ČEMPIONAS
Lukas Ganas, gyvendamas Kaune, lankė 

Sabonio krepšinio centrą. Jam atstovaudamas 

4 kartus –2008, 2009, 2010 ir 2011 m. – tapo 

Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionu, 

o persikėlęs į Vilnių lankė Šarūno Marčiulionio 

krepšinio akademiją ir jai atstovaudamas dar  

2 kartus – 2012 ir 2013 m. – pakartojo pergalių 

seriją. Taip L. Ganas 6 kartus pamečiui, 

taip pat daugiausia kartų tapo Lietuvos 

moksleivių krepšinio lygos čempionu.

DAUGIAUSIA 
KLOUNŲ MOKYKLOJE 
Kartą susitarę Plungės Adolfo Jucio vidurinės 

mokyklos (dabar Plungės akademiko 

Adolfo Jucio pagrindinė mokykla) pradinių 

klasių mokiniai vieną dieną į mokyklą atėjo 

persirengę klounais. 2000 m. vasario 3 d. 

mokykla buvo pilna ne mokinių, o linksmų ir 

nutrūktgalviškų klounų. Tą dieną mokykloje 

suskaičiuotas 201 klounas.
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DAUGIAUSIA KARTŲ 
ATŠOKĘS AKMUO
Mėtyti akmenėlius į vandenį mėgstame 

visi. Kai plokščią akmenėlį į vandenį sviedi 

reikiamu kampu, jis gali atšokti nuo vandens 

paviršiaus. Kiekvienas jo tekštelėjimas 

vadinamas „varlyte“. Šiame žaidime labai 

svarbu pasirinkti mesti tinkamą akmenėlį, 

geriausia apskritą, nesunkų. 2003 m. 

Panemunių regioninio parko direkcija surengė 

antrąsias Jurbarko rajono akmenėlių mėtymo 

DAUGIAUSIA BAUDINIŲ 
PATAIKYMŲ IŠ EILĖS
Vilniaus 14-ojoje vidurinėje mokykloje 

(dabar Vilniaus Jeruzalės mokykla) 1996 m.  

gegužės pabaigoje buvo surengta  

tradicinė sporto šventė. Viena sporto 

šventės rungčių – baudinių metimas pagal 

krepšinio taisykles. Joje dalyvavo 4–12 

klasių mokiniai. Šių varžybų absoliučiu 

nugalėtoju tapo ketvirtokas Ąžuolas 

Naujikas. Jis į krepšį pataikė net 27 kartus 

iš eilės. Beje, jis yra laimėjęs Vilniuje vykusį 

savo amžiaus grupės Lietuvos tritaškių 

konkursą. Ą. Naujikas meistriškumo mokosi 

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykloje. 

Čia jis – tarp pačių geriausių žaidėjų.

DAUGIAUSIA 
KARTŲ ATMUŠTAS 
FUTBOLO KAMUOLYS
Trylikametis Vilniaus Abraomo Kulviečio 

vidurinės mokyklos aštuntokas ir Vilniaus 

futbolo mokyklos auklėtinis Artūras 

Simakovas dalyvavo Dobiegneve (Lenkija) 

tarptautiniame jaunių futbolo turnyre 

„Dobiegnevo taurė 2003“. Be įprastinių futbolo 

turnyrų, čia vyko ir kitokios varžybos. Dviejose 

rungtyse pasižymėjo A. Simakovas. Jis 2003 m. 

rugpjūčio 7 d., aplenkęs 45 varžovus, per  

75 min. daugiausia – 6 489 kartus – koja 

atmušė futbolo kamuolį. Kitą dieną buvo 

surengtos panašios varžybos, tik šį kartą 

kamuolį reikėjo atmušti galva. Šios rungties 

nugalėtoju taip pat tapo A. Simakovas.  

Jis kamuolį galva atmušė 498 kartus. 

į Nemuną varžybas. Daugiausia –  

15 – „varlyčių“ trimis metimais surinko 

Šakių r. Plokščių vidurinės mokyklos (dabar 

Šakių rajono Plokščių mokykla-daugiafunkcis 

centras) septintokas Žilvinas Blažys. „Gavau 

šaunų prizą – meškerę su rite. Apie šitokią 

svajojau visą vasarą, o čia užteko triskart 

sviesti akmenėlį į Nemuną, ir svajonių prizas 

jau mano rankose“, – džiūgavo Žilvinas, 

nugalėjęs 50 varžybose dalyvavusių Šakių ir 

Jurbarko rajonų vaikų.
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DAUGIAUSIA 
ATSISPAUDIMŲ
Kalėdų mugėje, vykusioje „Karolinoje“, 

1995 m. gruodžio 22 d. įvyko atsispaudimų 

varžybos. Aštuonmetis druskininkietis Dinas 

Sukackas per valandą atsispaudė 1082 kartus. 

Po kiekvienos valandos veiksmo leidžiamos 

5 min. pertraukėlės. Dinas, pasinaudojęs 

jomis, atsispaudinėjo 3 val. 18 min. Po antros 

valandos jau buvo atsispaudęs 1 999 kartus, 

po trečios – 2 830 kartų, o iš viso atsispaudė 

3 066 kartus.

DAUGIAUSIA 
PLASTILINO LIPDINIŲ
Vilniaus Senvagės vidurinės mokyklos (dabar 

Vilniaus Senvagės gimnazija) dešimtokas 

Viktoras Žigaris po 2002 m. vasaros atostogų  

į mokyklą grįžo kaip dviejų kariuomenių 

vadas. Šešiolikamečiui paklūsta puolančiosios 

ir viduramžių pilį ginančiosios kariuomenių  

1 674 plastilino kariai, užėmę apie  

1 m² ploto kovos ir pozicijų lauką ant lentos 

„Veržuvos“ sodininkų bendrijos namelyje. 

Tą vasarą nulipdytas kariuomenes V. Žigaris 

apginklavo keliolika kovos ir pilies apgulties 

mašinų. Nuo vieno iki kelių centimetrų 

dydžio artimos ir tolimos kovos pėstininkai, 

arbaletininkai, lankininkai ir kavaleristai turi 

šarvus, kepures, šalmus, rankose laiko skydus, 

kardus ar ietis. Lankininkai ant nugarų nešasi 

atsargines strėles, kiti kariai – kuprines.



iŠTvermės 
rekorDai



N. Skirutis.   Viktorijos Skirutienės nuotr.

53IŠTVERMĖS REKORDAI

ILGIAUSIAI SUKO LANKĄ
Rietavo (Plungės r.) L. Ivinskio vidurinėje 

mokykloje (dabar Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija) 1996 m. balandžio 1 d. surengtose 

varžybose ilgiausiai – 5 val. 49 min. ir 19 sek. –  

lanką suko 5a klasės mokinė Laima 

Gailiūnaitė. Varžybose dalyvavo 5–12 klasių 

mokiniai.

ILGIAUSIAI STOVĖJO  
ANT VIENOS KOJOS
Rietavo (Plungės r.) L. Ivinskio vidurinėje 

mokykloje (dabar Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija) 1995 m. kovo 31 d. vyko stovėjimo 

ant vienos kojos varžybos. 

Septintokas Darius Baitis ant vienos kojos 

išstovėjo 4 val. 33 min. 3 sek. Iš mergaičių 

ilgiausiai ant vienos kojos išstovėjo septintokė 

Jurgita Radzevičiūtė – 4 val. 10 min.

TOLIAUSIAI  
DVIRAČIU NUVAŽIAVĘS 
IKIMOKYKLINUKAS
Klaipėdietis Nojus Skirutis labai mėgsta 

važinėti dviratuku. Artėjančio penktojo 

gimtadienio proga tėvai jam surengė 

išvyką naujai įrengtu visu Lietuvos pajūriu 

besidriekiančiu dviračių taku. Nojaus žygis 

prasidėjo 2008 m. birželio 28 d. 18 val. 15 min.  

Latvijos pasienyje. Savo jėgomis vaikišku 

dviratuku, sustodamas pailsėti, pamiegoti ir 

pavalgyti, jis per 23 val. numynė daugiau nei 

111 km. Vien važiavimas truko apie  

10 val. vidutiniu apie 11 km per val. greičiu. 

Kelionė baigėsi kitą dieną 17 val. 15 min. 

Rusijos pasienyje ties Nidos muitine.

L. Gailiūnaitė.   
Nuotrauka iš rekordininkės albumo



greičio 
rekorDai



DAUGIAUSIA 
PER 1 MIN. KOMPIUTERIU 
SURINKO ŽENKLŲ
Alytaus Jotvingių gimnazijoje 2007 m. 

balandžio 24 d., minint gimnazijos vardadienį, 

vyko greitojo teksto rinkimo kompiuteriu 

konkursas. 

Roberta Burinskaitė iš 2c (10) klasės be klaidų 

per 1 min. surinkto 406 ženklus iš anksto jai 

nežinomo teksto „Informacijos samprata“.

R. Burinskaitė.  Rolando Bartkaus nuotr.

P. Radzinauskas.  Andriaus Brazaičio nuotr.
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GREIČIAUSIAI 
PARAŠYTA SMS ŽINUTĖ
Šešiolikametis rokiškėnas Paulius 

Radzinauskas mobiliųjų telefonų SMS 

(lietuviškai – trumpųjų žinučių paslauga) 

žinučių rašymo lenktynėse, įvykusiose 2008 m.  

rugpjūčio 23 d. Palangoje, 175 simbolių 

lietuvišką tekstą, įskaitant tarpus ir 

skyrybos ženklus, parašė per 1 min. 1 sek.



Arnoldo Rasymo nuotr.
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GREIČIAUSIAI NUBĖGO 
100 × 100 M ESTAFETĘ
Alytaus Jotvingių gimnazijos sporto 

šventėje 2004 m. spalio 1 d. pirmą kartą 100 

sportiškiausių mokinių 100 × 100 m estafetę, 

t. y. iš viso 10  km, nubėgo per 23 min. 33,96 

sek. Tačiau Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 

mokinių komanda renginyje „Olimpinė diena 

su vėjeliu 2006“, skirtame Europos dienai 

paminėti, įvykusiame 2006 m. gegužės 9 d. 

Radviliškio centriniame stadione, 6,31 sek. 

pagerino alytiškių rekordą. Alytaus gimnazistai 

savo pradėtai kultivuoti lengvosios atletikos 

rungčiai 2006 m. rugsėjo 22 d. susigrąžino 

rekordininkų titulą. 100 × 100 m estafetę šį 

kartą jie nubėgo per 23 min. 18,07 sek.

GREIČIAUSIAI 
UŽBĖGO 
Į VILNIAUS TELEVIZIJOS 
BOKŠTĄ
Pirmąsias Lietuvos istorijoje bėgimo į 

Vilniaus televizijos bokštą varžybas surengė 

radijo stotis „Znad Wilii“ 1996 m. rugsėjo 

19 d. Bėgimo „Laiptais į „Paukščių taką“ ’96“ 

dalyviams reikėjo įveikti po maždaug 18 cm 

aukščio 1991 laiptelį. Kitaip tariant, užbėgti 

avariniais-evakuaciniais laiptais į 19-ajame 

aukšte esantį restoraną „Paukščių takas“. 

Šį 55 standartinio gyvenamojo namo 

aukštams prilygstantį aukštį bokšte įrengtas 

liftas įveikia per 45 sekundes.

Varžybose dalyvavo 15 Vilniaus sportininkų. 

Jauniausiajam jų starto dieną buvo 15 metų,  

o vyriausiajam – dvidešimt šešeri. Jaunuolių  

iki 18 metų amžiaus grupėje nugalėtoju 

tapo Tomas Panavas, į bokštą užbėgęs  

per 6 min 27,3 sek. Nuo absoliutaus 

nugalėtojo – irkluotojo, Lietuvos olimpinės 

rinktinės nario Rolando Kazlausko 

Tomas – atsiliko tik 1 min. 19,7 sek.



57GREIČIO REKORDAI

GREIČIAUSIAI IŠGĖRĖ 
BUTELĮ VAISVANDENIŲ
Kauno kavinėje „Varnelė“ 1995 m. liepos 

30 d. vyko nealkoholinių vitaminizuotų 

vaisvandenių „Multivitaminas“ gėrimo 

varžybos. Penkiolikametis kaunietis Robertas 

Leišys 1,5 l butelį vaisvandenių išgėrė  

per 1 min. 9,56 sek.

GREIČIAUSIAI 
SUVALGĖ JOGURTĄ
Vilniaus Gabijos vidurinėje mokykloje 

(dabar Vilniaus Gabijos gimnazija) 1997 m. 

penktokai surengė jogurtų valgymo varžybas. 

Visi jogurtų indeliai buvo vienodi – juose 

šio skanėsto po 130 g. Valgyti reikėjo tik 

šaukšteliu. Greičiausiai – per 27 sekundes – 

„Valio“ jogurtą suvalgė Laurynas Poškus.

R. Leišys.   Nuotrauka iš rekordininko albumo



jaunumo 
rekorDai



59JAUNUMO REKORDAI

JAUNIAUSI MEDALININKAI
Valstybės apdovanojimai skiriami ne tik 

suaugusiesiems, bet ir vaikams. Drąsūs ir 

sumanūs vaikai susiklosčius nepalankioms 

aplinkybėms nepasimeta, o daro tai, ko 

kartais neišdrįsta kiti. Todėl jie pagerbiami  

ir apdovanojami valstybės vardu. 

Pirmoji, gavusi valstybinį apdovanojimą, buvo 

Kristina Stragauskaitė iš Skirmantiškių apyl. 

(Raseinių r.). 1989 m. balandžio 7 d. tėvai buvo 

darbe, o trys mažamečiai vaikai liko namuose. 

Vyriausiajai Kristinai Stragauskaitei tuomet,  

kai namuose kilo gaisras, buvo 4 metai  

8 mėnesiai ir 7 dienos. Nepaisant amžiaus, 

pradėjusiame liepsnoti name mergaitė 

nepasimetė. Ji iššoko per langą, esantį 

maždaug 2 m aukštyje, atrakino iš išorės 

duris ir įėjo į degantį namą, išvedė jaunesnįjį 

broliuką ir išnešė sesutę. Už drąsą ir sumanumą  

gelbstint iš ugnies mažamečius vaikus  

K. Stragauskaitė apdovanota medaliu „Už 

narsumą gaisro metu“. Dėl šio poelgio Kristina 

buvo įrašyta į Gineso pasaulio rekordų knygą. 

Sakalauskų namas Budrionių kaime  

(Kupiškio r.) pradėjo liepsnoti 1995 m. vasario 

17 d., o du mažamečiai vaikai buvo jame.  

Vyresniajai Aušrai Sakalauskaitei tuomet 

buvo 3 metai 2 mėnesiai ir 10 dienų, bet 

mergaitė nepasimetė. Ji iš lovytės iškėlė 

septynių mėnesių broliuką ir suvyniojusi jį 

nugabeno apie 300 m nuo degančio namo.  

Už asmeninę drąsą ir ryžtingus veiksmus 

per gaisrą Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Subačiaus vaikų darželio auklėtinę  

A. Sakalauskaitę apdovanojo medaliu 

„Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiumi“.

K. Stragauskaitė. 
Nuotrauka iš agentūros „Factum“ archyvo

A. Sakalauskaitė. 
Vlado Gulevičiaus (ELTA) nuotr.



JAUNIAUSIAS 
SAMDOMAS DARBININKAS
Jonas Kieras 1968 m. buvo tik 8 metų, bet 

norėdamas padėti tėvams įsidarbino Barzdų 

apylinkės „Naujo kelio“ kolūkyje (Šakių r.) 

lauko darbininku.

JAUNIAUSIA 
TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ 
LAUREATĖ
Būdama penkerių metų pianistė Guostė 

Tamulynaitė 1997 m. Čekijoje pirmą kartą  

tapo tarptautinio konkurso laureate. 

Po to pasipylė tikras apdovanojimų lietus. 

Vienuolikametė Guostė jau buvo dešimties 

tarptautinių konkursų laureatė. „Užsienyje 

laimėti konkursą daug smagiau, nes tada šalia 

mano pavardės tariamas ir Lietuvos vardas“, – 

sakė G. Tamulynaitė. 

Mergaitė mokosi Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazijoje, todėl pripažįsta, kad 

tai ne tik jos laimėjimai, bet ir jos mokytojos 

Audronės Paškauskienės triūsas ir mamos 

pastangos jai padėti.

T. Lubys. Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.
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Titas Lubys iš Vilkyčių kaimo (Šilutės r.), 

 būdamas 3 metų ir 7 mėnesių, 

neišsigando, kai 2008 m. vasario 9 d. 

namuose kilo gaisras. Jis nubėgo ieškoti 

pagalbos: pasibeldė į kaimynų duris, 

pranešė apie nelaimę ir taip iš gaisro 

išgelbėjo savo miegančius tėvus. Už drąsą, 

sumanumą ir ryžtą gelbstint žūvančius 

žmones jį Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Valdas Adamkus apdovanojo medaliu 

„Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiumi“.

JAUNIAUSIAS AUKŠTOSIOS 
MOKYKLOS STUDENTAS
Ignotas Domeika, būdamas 14 metų ir  

1 mėnesio, 1816 m. pradėjo studijuoti Vilniaus 

universitete.

JAUNIAUSIA MOKINĖ
Elija Lapėnaitė Kauno r. Viršužiglio pagrindinės 

mokyklos pirmoje klasėje pradėjo mokytis 

2006 m. rugsėjo 1 d. būdama 5 metų  

5 mėnesių ir 12 dienų. Parengiamąją klasę  

ji lankė nuo trejų metų.



JAUNIAUSIA CIRKO ARTISTĖ
Penkiametė Marija Zobovaitė, auganti tarp 

dresuotų gyvūnų, nebijo ne tik namuose 

gyvenančių 11 dresuotų šunų, šimpanzės 

Reginos, pulko balandžių, bet ir drąsiai glosto 

aštuonis smauglius. Pirmąjį pasirodymą 

scenoje su smaugliu Marija surengė vienos 

mokyklos auklėtiniams ir mokytojams 2008 m.  

spalio 5 d. Mokytojų dienos proga. Tuomet 

ji buvo apdovanota plojimais, gėlėmis ir, 

svarbiausia, – saldainiais. M. Zobovaitė labai 

myli savo smauglį ir pati išrinko jam Mažylio 

vardą, nes palyginti su kitais cirko smaugliais, 

jis nedidelis – 150 cm ilgio, o sveria 5 kg. 

Pačios artistės ūgis tuomet buvo 120 cm.

JAUNIAUSIA CIRKO ARJ

M. Zobovaitė. Modesto Patašiaus nuotr.

A. E. Janonytė. Lino Janonio nuotr.
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JAUNIAUSIA 
KARALIENĖS MORTOS 
PREMIJOS LAUREATĖ
1993 m. Lietuvos kultūros fondo įsteigta 

kasmetė Karalienės Mortos premija skiriama 

talentingiausiems, kūrybingiausiems 

Lietuvos vaikams – aktoriams, muzikantams, 

dailininkams, literatams. Premija teikiama 

Karaliaus Mindaugo ir Karalienės Mortos 

karūnavimo – Valstybės dienos (liepos 6-osios) –  

išvakarėse. 2005 m. liepos 5 d. šios premijos 

laureate pripažinta 7 metų 4 mėnesių ir  

8 dienų smuikininkė Augustė Emilija Janonytė 

iš Šiaulių I muzikos mokyklos. Ją ugdė 

mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė.



 I. Musteikytė. Remigijaus Balčiūno nuotr.
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JAUNIAUSIA MELŽĖJA
Vienuolikametė Ieva Stalevičiūtė, gyvenanti 

Alytaus r. Peršėkininkų k., 2005 m. rugsėjį 

sėkmingai pasirodė melžimo varžytuvėse 

Kaune, Lietuvos veterinarijos akademijoje 

(dabar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Veterinarijos akademija), o dviem savaitėmis 

anksčiau – tokiame pat renginyje Alytaus r.  

melžėjams. Abejose varžytuvėse ji buvo 

jauniausia dalyvė. Suaugusieji stebėjosi, kaip 

Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos (dabar 

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla) šeštokė 

taisyklingai moka melžti rankomis ir melžimo 

aparatu. Stalevičiai savo fermoje prižiūri 

73 melžiamas karves, todėl Ieva pati pasisiūlo 

mamai padėti jas melžti, kai nėra talkininkų.

JAUNIAUSI 
KNYGŲ AUTORIAI
Indrė Musteikytė iš Traupio (Anykščių r.), 

būdama 8 metų 3 mėnesių ir 18 dienų, 

parašė knygą „Laikrodukas Tuksis“. 2012 m. 

kovo 5 d., gavusi rankraštį, Jonavos „Dobilo 

leidykla“ 103 puslapių knygą išleido 100 egz. 

tiražu. Dešimtmetės klaipėdietės Neringos 

Černiauskaitės parašytą ir sesers Skirmantės 

iliustruotą eilėraščių knygą „Šuns būda“  

S. Jokužio leidykla išleido 1995 m. 2 000 egz.  

tiražu. Trylikametis šiaulietis Mindaugas 

Peleckis parašė eilėraščių, pasakų ir fantastikos 

knygą „Vienaragis“. „Periodikos“ leidykla ją 

išleido 1990 m. 5 000 egz. tiražu.

JAUNIAUSIA TAPYTOJA
Vievyje gyvenanti Monika Gasiūnaitė 

piešti pradėjo būdama vienerių metų. 

Pirmoji Monikos darbų paroda buvo surengta 

Vievio bibliotekoje 2004 m. Autorei tuomet 

buvo pustrečių metų. Mergaitės piešiniai 

vėliau buvo perkelti į kavinę „Sėkmės užeiga“ 

ir į Lietuvos parodų centrą „Litexpo“ (dabar 

Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“) 

Vilniuje. Trejų metų dailininkė sostinėje 

surengė jau trečią savo piešinių parodą. 2005 m.  

sausį jos darbai iškabinti Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje.



S. Bagdonaitė. Vytauto Bagdono nuotr.

K. Marcinkaitė. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.
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JAUNIAUSIAS DIDŽĖJUS
Dirbti diskotekų vedėju Dainius Okunevas 

pradėjo sulaukęs dvylikos metų, kai gyveno 

gimtajame Jurbarke. Dabar šokių muzikos 

mėgėjams jis geriau žinomas pravarde Dūnia. 

„Įsijaučiu į muziką. Ji tarsi tampa mano 

dalimi, – atsakė Dainius, paklaustas, kuo jam 

patinka didžėjaus darbas. – Jaučiu muzikos 

sukeltas emocijas, kurios būna įvairios – 

atpalaiduojančios, rimtos, linksmos.“

JAUNIAUSIA 
FOTOALBUMO AUTORĖ
Simona Bagdonaitė iš Svėdasų Juozo 

Tumo-Vaižganto gimnazijos pirmąsias 

menines nuotraukas pradėjo daryti 

mokydamasi pradinėse klasėse. Ji 

susidomėjusi stebi dangų ir maždaug 

5 metus fotografuoja debesis. Dabar 

devintokė namuose turi daugybę debesų 

nuotraukų, o būdama 15 metų 7 mėnesių 

19 dienų parengė spaudai 70 nuotraukų 

ir tekstą knygai „Padangių egzotika 

fotogra�jose“. Leidykla „Utenos Indra“ 

fotoalbumą  išleido 2011 m. Nors Simona 

jau surengė keletą meniškų nuotraukų 

parodų savo gimnazijoje ir parodų salėse, 

toliau tebefotografuoja debesis.

JAUNIAUSIA LAIKRAŠČIO 
VYRIAUSIOJI REDAKTORĖ
Trylikametė moksleivė Kristina Marcinkaitė 

iš Vilniaus 1993 m. įsteigė (steigimo liudijimas  

Nr. 1568) ir rugpjūčio mėn. išleido pirmąjį 

aštuonių puslapių vaikų kūrybos mėnraščio 

„Nenuorama“ numerį.



Nuotrauka iš interneto
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JAUNIAUSIAS 
IR ILGIAUSIAI LIETUVĄ 
VALDĘS KUNIGAIKŠTIS
Kai Jogailos sūnus Kazimieras, vos  

13 metų berniukas, lydimas lenkų atvyko  

į Vilnių, Lietuvos ponai be lenkų žinios 

atliko Kazimiero vainikavimo Lietuvos 

didžiuoju kunigaikščiu apeigas, uždėdami 

jam ant galvos Gedimino mitrą (vainiką). 

Kadangi Kazimieras buvo labai jaunas, 

kraštą už jį valdė ponai su Jonu Goštautu 

priešakyje. Kazimieras, nuo 1440 m. 

būdamas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, 

buvo išrinktas ir Lenkijos karaliumi.  

Jis Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir 

Lenkijos karaliumi buvo 52 metus –  

iki 1492-ųjų.

JAUNIAUSIAS 
TAPYTOJAS IR GRAFIKAS
Palangos bibliotekoje 2003 m. gegužę pirmąją 

personalinę tapybos ir gra�kos darbų parodą 

surengė dvylikametis Paulius Tamošiūnas. 

Vos trejus metus palangiškio tapytojo Vytauto 

Kuso studijoje mokęsis Senosios gimnazijos 

penktokas parodai pateikė guašu ir tempera 

tapytus 24 paveikslus, tarp jų –  

profesionaliomis dailininko mentelėmis 

tapytų paveikslų ciklą ir 9 piešinius.

JAUNIAUSIAS 
PLĖŠRŪNŲ DRESUOTOJAS
Zobovų atrakcione „Ąžuolyno meškutės“ 

šešiametis kaunietis Mykolas Zobovas 

pasirodymuose dalyvauja su savo 

dresuojamomis meškomis – dviratininke 

Laura, sveriančia 170 kg, ir šokėja Lialia, 

sveriančia 360 kg.

JAUNIAUSIAS 
PROFESIONALUS 
BŪGNININKAS
4 metų kaunietis Ąžuolas Paulauskas kartu 

su profesionalių ansamblių muzikantais, 

atliekančiais džiazo, bliuzo ir džiazroko 

kūrinius, groja mušamaisiais instrumentais.



I. Pivoraitė.  Nuotrauka iš rekordininkės albumo
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JAUNIAUSIA 
OPEROS SOLISTĖ
Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinėje 

mokykloje (dabar Kauno Viktoro 

Kuprevičiaus pagrindinė mokykla) pastatyta 

kompozitoriaus V. Kuprevičiaus opera „Žiogas 

ir skruzdėlė“. Nors opera nebuvo parašyta 

specialiai vaikams, jie puikiai atliko visus jiems 

skirtus vaidmenis. Jauniausia operos soliste 

tapo trečiaklasė Evelina Škėmaitė.

JAUNIAUSIA 
FESTIVALIO VEDĖJA
II vaikų ir jaunimo pramoginės muzikos 

festivalis „Mes – Pasaulis“ prasidėjo 2003 m. 

rugsėjį. Jo vedėjai vilnietei Indrei Pivoraitei 

tuo metu buvo dvylika metų.  

I. Pivoraitė kartu su popgrupės „Tina ir Dina“ 

atlikėjomis Augustina (12 m.) ir Diana (14 m.) 

Pivoraitėmis vedė visus festivalio koncertus 

ir rungtis „Linksmoji dvikova“. Baigiamasis 

festivalio koncertas įvyko sporto pramogų 

ir verslo centre „Forum Palace“ Vilniuje 

2004 m. gegužės 30 d. Visus mokslo metus 

trukusio festivalio koncertų vedėja, taip pat 

dainininkė ir šokėja, muzikinių konkursų 

dalyvė ir laureatė trylikametė festivalio 

�nale apdovanota už 96 vestus festivalio 

koncertus. JAUNIAUSIAS 
RESPUBLIKINĖS DAINŲ 
ŠVENTĖS DALYVIS
Dvejų metų armonikininkas Ignas 

Malinauskas dalyvavo respublikinės dainų 

šventės „Čia – mano namai“ Folkloro dienos 

programoje 2014 m. liepos 4 d. Į Lietuvą 

berniukas atvyko iš Didžiosios Britanijos 

su Londono folkloro ansambliu „Saduto“, 

vadovaujamu jo mamos Ligitos. Ignas grojo 

žaisline, bet skambančia armonika ir širdingai 

traukė dainas, iš aukštai žvelgdamas  

į aplinkinius nuo tėvo Kosto rankų.



M. M. Bukauskaitė.   Dainiaus Kinderio nuotr.
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JAUNIAUSIAS 
MODELIUOTOJAS
Trylikametis modeliuotojas Vitalijus 

Autukas iš Vilniaus M. Biržiškos vidurinės 

mokyklos (dabar Vilniaus Mykolo Biržiškos 

gimnazija) 1998 m. sausio 7 d. vaikų ir jaunimo 

centre „Justiniškės“ Vilniuje surengė jau antrąjį  

savo sukurtų šešių modelių, pavadintų 

„Elegancija“, demonstravimą. Tai – dramblio 

kaulo spalvos trikotažinės suknelės ir 

kostiumėliai merginoms. Jas Vitalijus kūrė po 

pamokų grįžęs iš mokyklos. Tai truko maždaug  

5 mėnesius. Pirmieji jo sukurti modeliai, 

pavadinti „Baltos vyšnios žiedai“, buvo keturių 

merginų suknelių modeliai. Siūti jį išmokė  

30 metų siuvimo fabrike dirbusi senelė.  

Vėliau šio amato jis mokėsi klube „Justiniškės“  

ir žurnalo „Moteris“ mokykloje.

JAUNIAUSIA LABDARĖ
Vienuolikametė marijampolietė  

dainininkė Neringa Nekrašiūtė 1997 m. 

pavasarį įvykusios koncertinės kelionės po 

JAV metu uždirbtas lėšas paaukojo Lietuvos 

beglobiams vaikams. Jos ir jos dainavimo 

mokytojos Laimos Lapkauskaitės koncertinę 

kelionę surengė Čikagos (JAV) Lietuvos vaikų 

globos būrelis „Saulutė“. 

N. Nekrašiūtė yra daugelio respublikinių ir 

tarptautinių konkursų laureatė ir nugalėtoja.

JAUNIAUSI ALPINISTAI
Vilnietė Mėta Melisa Bukauskaitė,

 būdama 1 metų, 9 mėnesių 10 dienų, su 

ekspedicija „Filipinai ’11 Matui Šalčiui atminti“ 

2011 m. vasario 13 d. įkopė į 2954 m aukščio 

vulkaną Apo (Mindanao sala, Filipinai).

Vilnietis Mindaugas Koncė, būdamas  

6 metų 10 mėnesių ir 2 dienų, dalyvavo 

Lietuvos alpiniadoje. 

Su kitų alpinistų grupe 1989 m. liepos 8 d. 

jis įkopė į 4250 m aukščio Gedimino Akstino 

viršūnę (Tian Šanis, Kirgizija). 

Tada pirmą kartą kalno viršūnėje buvo iškelta 

Lietuvos trispalvė. Toje pačioje alpiniadoje 

dalyvavo ir 7 metų 6 mėnesių ir 10 dienų 

kaunietė Eglė Šukytė.



Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.
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JAUNIAUSIA 
OLIMPINĖ, PASAULIO IR 
EUROPOS ČEMPIONĖ
Kaunietė plaukikė Rūta Meilutytė iki 2010 m. 

mokėsi Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje, 

nuo 2010 m. gyvena Plimute (Jungtinė 

Karalystė), mokosi Plimuto kolegijoje.  

XXX vasaros olimpinėse žaidynėse 2012 m.  

liepos 30 d. Londono „Aquatics Center“ 

baseine 100 m krūtine ji nuplaukė per 1 min. 

5,47 sek. ir tapo visų laikų pasaulio olimpiečių 

jauniausia plaukike, laimėjusia olimpinį 

auksą šioje rungtyje. Taip plaukdama ji tapo 

ir Lietuvos bei Europos rekordininke. Tuomet 

Rūtai buvo 15 metų 4 mėnesiai ir 11 dienų. 

Praėjus metams, ji pasaulio plaukimo 

čempionate Barselonos (Ispanija) „Paul San 

Jordi“ baseine 100 m krūtine nuplaukė 

per 1 min. 4,35 sek. ir tapo jauniausia iš visų 

Lietuvos sportininkų pasaulio čempione. 

Vėliau 2 kartus tapo Europos čempione, 

pagerinusia ne vieną pasaulio, Europos ir 

daugiau kaip 50 Lietuvos plaukimo krūtine 

rekordų.

JAUNIAUSIA 
LIETUVOS ČEMPIONĖ
Vienuolikametė stalo tenisininkė Laima 

Balaišytė yra jauniausia Lietuvos čempionė.



E. Žymančius. V. Žymančiaus nuotr.
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JAUNIAUSI SKLANDYTOJAI
Kėdainiuose, Lietuvos Broniaus Oškinio 

vaikų aviacijos mokyklos oro uoste, penkias 

dienas varžėsi jaunieji Lietuvos sklandytojai. 

Varžybose galėjo dalyvauti vaikai iki 16 metų. 

Jauniausiam dalyviui Kęstučiui Jurkštui 

iš Šilutės tebuvo devyneri, o jauniausiai 

tarp mergaičių jo sesutei Linai Jurkštaitei, 

užėmusiai trečiąją vietą, – vienuolika metų.

JAUNIAUSIA SLIDININKĖ
Aukštagiryje (Vilniaus m.) 1997 m. vykusiame 

„Snaigės“ žygyje dalyvavo dvejų metų 

slidininkė vilnietė Miglė Bukauskaitė.

JAUNIAUSIAS 
PARAŠIUTININKAS
Kaunietis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

vidurinės mokyklos (dabar Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija) 

trečiokas Evaldas Žymančius devintojo 

gimtadienio proga gavo neįprastą dovaną –  

šuolį parašiutu. Iki tol Evaldas niekada 

nebuvo skridęs lėktuvu, niekada nebuvo 

matęs, kaip iš dangaus  atrodo žemė. 

2001 m. rugpjūčio 18 d. lėktuvui „L-410“ 

pakilus į 4100 m aukštį, Evaldas kartu su 

instruktoriumi Kęstučiu Staniuliu iššoko  

iš jo ir 70 sek. laisvo kritimo metu taip, 

kaip krinta akmuo, per minutę nukrito apie 

3 tūkst. metrų. Po to išskleidę parašiutą 

abu sėkmingai nusileido ant žemės. 

Apie numatytą E. Žymančiaus šuolį iš 

anksto žinojo tik jis pats, tėtis ir mama. 

Dėl šuolio labiausiai jaudinosi mama, 

o mažiausiai – pats Evaldas. Jis, kaip pats 

sakė, buvo labai užsiėmęs, nes iš dangaus 

stebėjo žemę.
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JAUNIAUSIAS 
VADELIOTOJAS
Utenos hipodrome 1999 m. liepos 31 d. vyko 

44-osios tradicinės ristūnų žirgų lenktynės.  

Į varžybas susirinko beveik pusšimtis 

vadeliotojų bei raitelių su beveik 70 žirgų. 

Varžybose buvo pasiekti 3 Lietuvos rekordai, 

bet didžiausią staigmeną pateikė jauniausias 

varžybų dalyvis, laimėjęs pagrindinį šventės 

prizą. Tai – keturiolikmetis ukmergiškis 

Kastytis Trota su žirgu Dragūnu. Jis 

važiuodamas �nale tarp pačių pajėgiausių 

varžybų dalyvių 1 600 m distanciją įveikė 

pirmas – per 2 min. 7,9 sek.

JAUNIAUSIA 
ATVIRUOSE VANDENYSE 
ŽIEMOS MAUDYNIŲ 
MĖGĖJA
Ruoniai – plėšriųjų žinduolių atšaka, kilusi 

iš artimų lokiams protėvių, prisitaikiusi 

gyventi šaltame vandenyje, todėl ir žmones, 

besimaudančius šaltame, apledėjusiame 

vandenyje, vadina „ruoniais“. 1994 m. vasario 

19 d. Palangoje sveikatos mokykla surengė 

šventę „Palangos ruoniai 94“. Palangiškė 

„ruonė“ Barbora Dėdinaitė, būdama  

5 mėnesių ir 17 dienų, dalyvavo šioje 

šventėje ir maudėsi apledėjusioje Baltijos 

jūroje. Žinome, kad vanduo virsta ledu esant 

minusinei temperatūrai, bet jūros vanduo dėl 

sūrumo užšąla, kai būna šalčiau.  

Barbora maudėsi Baltijos jūroje, kai vandens 

temperatūra buvo minus 0,1°C.



REKORDINIAI 
RINKINIAI 

IR KOLEKCIJOS

Šiame skyrelyje aprašytos kolekcijos yra 

sudarytos vaikų. Jos nebūtinai buvo rodytos 

viešai, bet nuo šiol kolekcininkams 

bus papildomas reikalavimas. 

Naujai registruojamas kolekcijos rekordas bus 

pripažįstamas rekordu tik tuomet, 

kai kolekcija ar jos dalis bus parodyta viešai 

kokioje nors parodoje, pvz., mokykloje, 

kad ją galėtų pamatyti gausesnis vaikų būrys 

nei apsilankantys jūsų namuose draugai.



Nerijaus Verslovo nuotr.

GAUSIAUSIAS SALDAINIŲ 
POPIERĖLIŲ RINKINYS
Varėnos miesto ir rajono mokyklų mokiniai, 

paraginti Varėnos moksleivių kūrybos 

centro kraštotyros būrelio vadovės Jolantos 

Sabaitienės, susidomėjo ir parėmė sumanymą, 

pavadintą „Popieriukų nemėtysi – rekordą 

pasieksi“. 2003 m. balandžio 27 d. „Mažųjų 

Velykėlių“ šventėje buvo paskelbti saldainių 

popieriukų rinkimo rezultatai. 

Vaikai jų surinko 103 164.

GAUSIAUSIA 
„KINDER SURPRISE“ 
ŽAISLIUKŲ KOLEKCIJA
Silvija Basijokaitė iš Ukmergės 

kolekcionuoja „Kinder Surprise“ žaisliukus, 

jų turi net 217. Ji taip pat didžiuojasi 

gausia monetų kolekcija.



Nuotrauka iš I. Kazakevičiūtės albumo
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GAUSIAUSIA 
KAMŠČIŲ KOLEKCIJA
Ignas Mikalajūnas iš Biržų kolekcionuoja 

kamščius. 1996 m. jų turėjo 226.  

Jo kolekcijoje pats seniausias kamštis 

pagamintas 1940 m.

GAUSIAUSIAS 
SKARDINIŲ RINKINYS
Arido Korolkovo skardinių nuo įvairiausių 

gėrimų rinkinyje 1996 m. buvo 825 

skardinės.

GAUSIOS 
IEVOS KOLEKCIJOS
Ieva Kazakevičiūtė iš Kauno nebijo pelių. 

Ji kolekcionuoja žaislines peles. 

Be to, 1996 m. ji dar turėjo 59 skirtingų 

pieštukų ir 37 švilpynių kolekcijas. 

Ieva taip pat kolekcionuoja trintukus 

ir kvepalų buteliukus.

I. Mikalajūnas.  
Nuotrauka iš rekordininko albumo



Nuotrauka iš A. Paunio albumo
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GAUSIAUSIA 
KRAMTOMOSIOS GUMOS 

„TURBO“ POPIERĖLIŲ 
KOLEKCIJA

Audriaus Paunio iš Patamušėlio k. Rokų apyl. 

Kauno r. kolekcijoje yra daugiau nei 360 

kramtomosios gumos „Turbo“ popieriukų. 

Andrius dar kolekcionuoja prisegamus  

ant krūtinės ženkliukus.



kiTi 
rekorDai



MASIŠKIAUSIAS 
MUILO BURBULŲ PŪTIMAS
2002 m. rugsėjo 2 d. prie Vievio  

(Elektrėnų r.) pradinės mokyklos 384 mokiniai, 

o iš viso 565 pūtėjai, mokslo metų pradžios 

šventėje pūtė muilo burbulus.  

Šį pūtimą surengė mokyklos direktorė  

Alma Reklaitienė.

MASIŠKIAUSIAS 
LĖKTUVĖLIŲ SKRAIDINIMAS
9 218 iš popieriaus išlankstytų lėktuvėlių 

bent kartą pakilo į orą ir nusileido Vilniaus 

Katedros aikštėje vykusiame renginyje  

„Išlaisvink svajonę“ 2003 m. spalio 7 d. Juos 

iš balto, spalvinto akvareliniais dažais ar 

�omasteriais popieriaus išlankstė ne tik 

sostinės, bet ir kitų miestų mokiniai. Ant 

sparnų jų kūrėjai užrašė ir savo svajones. 

Specialiai paskirti žmonės antspaudais 

žymėjo atneštus lėktuvėlius ir tuomet 

kiekvieną paleido skristi. Vaikai kėlė ant 

grindinio nutūpusius lankstinius ir juos vėl su 

pasimėgavimu skraidino.

MASIŠKIAUSIAS 
MARGUČIŲ RIDENIMAS
Vilniuje įsikūręs Elfų teatras 2001 m. balandžio  

20 d. surengė tryliktąjį margučių ridenimo 

turnyrą „Bim-bil-donas“. Jame dalyvavo apie 

1 400 vaikų iš Vilniaus, Trakų, Ignalinos  

ir Varėnos rajonų.

Viktoro Neliubino ir Dainiaus Stankaus nuotr.
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MASIŠKIAUSIAS 
TENISO KAMUOLIUKŲ 
MUŠINĖJIMAS
Viešoji įstaiga Vilniaus teniso akademija 

2011 m. spalio 1 d. surengė metinę Vilniaus 

„SEB arenos“ šventę. Jos metu 191 Vilniaus 

teniso mokyklų 4–18 metų jaunasis teniso 

gerbėjas, apsiginklavęs rakete, vienu metu 

nepertraukiamai lygiai penkias minutes 

į žemę mušinėjo kamuoliukus. 

Ne visiems sekėsi vienodai, bet iš jų 

net 152 vaikai susidorojo su tokia užduotimi.

Nuotrauka iš Vilniaus teniso akademijos archyvo
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STORIAUSIA MEDIENA, 
PERSMEIGTA VINIMI
Kauno sporto halėje policininkas iš Šakių 

Alvydas Mulevičius 1999 m. spalio 10 d.  

6,2 cm storio skrendančią pliauską 

vinimi, laikoma delne, persmeigė kiaurai. 

Rekordininko vaikai taip pat seka tėvo 

pėdomis. Jie turi specialius pasirodymams 

pasiūtus drabužius. Septynmetė dukra Laura 

Mulevičiūtė be jokio įrankio vinimi, laikoma 

delne, persmeigė 0,5 cm storio fanerą. Drąsa 

nenusileido ir ketverių metų brolis Marius.  

Jo bandymai sukėlė dideles žiūrovų ovacijas.

MASIŠKIAUSIAS 
PRADINUKŲ 1000 M ĖJIMAS
5 085 Alytaus lopšelių-darželių vaikai 

ir pradinių klasių mokiniai nužingsniavo 

numatytą atstumą Alytaus gatvėmis šventės 

„Aš esu, Alytau“ ir XXXIV tarptautinio sportinio 

ėjimo festivalio „Alytus 2008“ metu, įvykusių 

2008 m. birželio 13 d.

Alfredo Pliadžio nuotr.



Laimio Bratiko nuotr.

MASIŠKIAUSIAS 
ATSISVEIKINIMAS 
SU EGLUTĖMIS
Kai tradiciškai nupuošiamos Kalėdų eglutės, 

Kauno miesto savivaldybė surengė neįprastas 

atsisveikinimo su eglutėmis eitynes. 2000 m. 

sausio 7 d. kiekvienas vaikas, iš namų atsinešęs 

eglutę, gavo Kauno apskrities viršininko  

K. Starkevičiaus dovanėlę. Eitynėse dalyvavo 

286 vaikai. Jie bandė apjuosti Vienybės aikštę 

sustoję vorele taip, kad vienas laikė eglutės 

kotą, o kitas – viršūnę. Susidarė 390 m ilgio 

eilė arba du ratai apie Kauno apskrities 

eglę. Atsisveikinimas buvo linksmas: 

koncertavo Kauno vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmų meno kolektyvai, varpais 

skambino kariljonieriai.

MASIŠKIAUSIA MANKŠTA
Apie 112 tūkst. vaikų iš 711-kos 

lopšelių, darželių, mokyklų ir gimnazijų 

dalyvavo renginyje „Augsiu aktyvus 2011“, 

surengtame 2011 m. spalio 21 d. viešosios 

įstaigos Iniciatyvos fondo.

Laimučio Brundzos nuotr.
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Rekordas – tai išmatuojamas pasiekimas 

(veiksmas, įvykis), objektas arba jų visuma, 

pranokstanti kitus tokio pat pobūdžio 

rezultatus.

Rekordas nusako tiek gyvų, tiek ir 

negyvų objektų ar reiškinių žinomas šiuo 

metu maksimalias (minimalias) ribas ir 

yra matuojamas mato vienetais arba 

pasikartojimų skaičiumi.

Lietuvos vaikų rekordai registruojami 

pagal Lietuvos rekordų registravimo 

taisykles, bet yra kelios išimtys:

 Lietuvos vaikų rekordų knygos 

rekordininku gali būti asmuo iki 18 metų.

 Siekiant rekordo, suaugusieji gali padėti 

tik teisėjaudami ir registruodami rekordo 

paraišką.

 Teisėjais ir liudytojais gali būti tik vyresni 

nei 18 metų žmonės.

Siekiant ištvermės rekordo, ne anksčiau 

kaip po vienos arba po dviejų, arba po trijų  

ir t. t. valandų veiksmo, išskyrus 

nepertraukiamo veiksmo atvejus, leidžiamos 

ne ilgesnės kaip 5 min. poilsio pertraukėlės. 

Jei po valandos veiksmo susidaro tokios 

sąlygos, kad leistina pertraukėle pasinaudoti 

neįmanoma (draudžia kitos taisyklės, 

pvz., kelių eismo, pasienio ar panašios), 

leidžiama iki +5 nuošimčių laiko paklaida. 

Jei pertraukėlėmis nebuvo pasinaudota, jas 

galima sujungti. Pavyzdžiui, po 3 val. judėjimo 

suteikiama iki 15 min. poilsio pertraukėlė. Taip 

pat leidžiamos tikslinės pertraukėlės: degalų 

atsargoms papildyti, padangoms pakeisti ir 

pan. Rekordu pripažįstamas visas sugaištas 

laikas nuo veiksmo pradžios iki pabaigos. 

Registruojant greičio rekordą, įskaitomas visų 

panaudotų pertraukėlių laikas, o registruojant 

trukmės rekordą, panaudotų pertraukėlių 

laikas neįskaitomas. Pageidautina, kad laiko 

matavimus atliktų trys, penki ar septyni laiko 

matuotojai. Tuomet rekordu pripažįstamas 

vidurinis (ne vidutinis) laikmačių parodymas.

Dideli daiktai turi stovėti (laikytis, 

nesubliūkšti) be papildomų sutvirtinimų, 

rėmų ar atramų visą matavimo laiką, bet ne 

trumpiau kaip 5 sekundes.

Visų miniatiūrinių ar gigantiškų modelių 

proporcijos turi atitikti realių daiktų 

proporcijas. Jie turi būti padaryti iš kokybiškų 

medžiagų ir normaliai funkcionuoti.

Registruojant naują rekordą, būtina 

konkrečiai suformuluoti tikslą, t. y. siekiamo 

rekordo pavadinimą.

Mėginant pagerinti rekordą, jo pasiekimo 

sąlygos turi tiksliai atitikti esamo rekordo 

pasiekimo sąlygas. Rezultatus turi patvirtinti 

ne mažiau kaip du nesuinteresuoti stebėtojai 

REKORDŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS
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(liudytojai). Jei tuo užsiima tam tikra įstaiga 

(organizacija), pageidautina, kad liudytoju 

būtų bent vienas tos įstaigos atstovas. Siekiant 

žmogaus galimybių ar ištvermės rekordo, 

pageidautina, kad veiksmą stebėtų bent po 

vieną medicinos ir saugaus darbo specialistą.

Agentūra „Factum“ netelkia personalo, 

stebinčio ar patariančio, kaip pagerinti 

rekordą, bet pasilieka teisę dalyvauti kaip 

arbitras. Taip pat neatsako už galimas 

pasekmes siekiant rekordų ar dėl to ateityje 

galimus sveikatos sutrikimus.

Rekordu nepripažįstami dydžiai, kurie:

 neturi konkrečių matavimo vienetų,  

pvz., gražiausia mergaitė, baisiausias 

nuotykis ir pan.;

 išreikšti darbo našumo, derlingumo, 

piniginiais vienetais, išskyrus labdarą;

 apibūdinti žodžiais: pirmutinis, 

naujausias, žymiausias ir pan. Šie žodžiai 

gali būti pavartoti tik dėl vaizdingumo 

aprašant rekordą;

 apriboti ypatingų sąlygų, pvz., rūšies, 

veislės, �zinio trūkumo ir pan.;

 apibūdina sąmoningai sugadintus ar 

sunaikintus daiktus, pvz., išdaužyti langai, 

sugadinta technika, išpjautas miškas ir pan.;

 pavojingi jūsų ar aplinkinių gyvybei 

ir sveikatai, įskaitant kūno žalojimą 

tatuiruotėmis, gausybe auskarų ir pan.;

 pasiekti nesilaikant sanitarijos ir higienos 

reikalavimų arba jei rekordiniam maisto 

produktui realizuoti po to būtinas 

papildomas terminis paruošimas;

 pasiekti nesilaikant čia aprašytų bei kitų 

galiojančių taisyklių, pvz., lošimo, žaidimo, 

sporto, eismo ir t. t.

Norint pranešti apie pasiektą rezultatą, 

pakanka agentūrai „Factum“ atsiųsti laišką. 

Jame prašome pridėti visus įrodymus. Prašome 

parašyti numatomo rekordo pavadinimą, jo 

skaitmeninę reikšmę (kiek metrų, kilogramų, 

metų, sekundžių arba kiek kartų ar vienetų), 

autorių, autoriaus namų ar mokymo įstaigos, 

taip pat elektroninio pašto adresus, telefonų 

numerius (jei rekordo siekia daugelis dalyvių, 

jų sąrašas nėra būtinas), rekordo pasiekimo 

datą bei laiką. Rekordą trumpai aprašykite. 

Be to, laiške nurodykite naudotas matavimo 

priemones ir jų tikslumą (padalos vertę), 

rekordo liudytojus ar arbitrus, savo ir jų 

adresus, telefonų numerius bei pasirašykite.

Prie laiško pridėkite:

 laikraščio, žurnalo ar kito leidinio 

iškarpą arba jo kopiją, kurioje aprašytas 

jūsų minimas rekordas. Nurodykite 

iškarpos bibliogra�nius duomenis, 

leidinio pavadinimą, numerį, straipsnio 

pavadinimą, puslapį.

Geriausia rekordą parodyti nuotraukomis 

ir vaizdo įrašu. Skaitmeniniai vaizdai jpg 

arba tif formatu turi būti ryškūs ir kokybiški, 
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ne mažesni nei 1 MB. Mes taip pat galime 

naudoti skaidres ir spausdintas nuotraukas, 

bet geriau skaitmeninės nuotraukos. 

Taip pat pridėkite ne mažiau kaip dviejų 

bešališkų, nusimanančių apie pasiekimo 

esmę suaugusių liudytojų, kompetentingų 

organizacijų atstovų, nuolatinių komisijų, kur 

įmanoma, ir vietos valdžios patvirtinamąjį 

raštą. Liudininkais negali būti rekordo 

siekiančiojo giminaičiai.

Jei registruojamas žaidimo ar ištvermės 

rekordas, turi būti pridėtas nepertraukiamo 

stebėjimo žurnalas (protokolas) arba jo kopija 

su autentiškais parašais. Šiame žurnale būtina 

chronologiškai atpasakoti veiksmą, žymint 

didėjantį rezultatą, veiklos ir pertraukų laiką. 

Žurnalas (protokolas) turi būti tvarkingas ir 

gerai įskaitomas. Jei jame kas nors žymima 

sutartiniais ženklais, reikia paaiškinti tų ženklų 

reikšmes. Žurnale, be teisėjų, turi pasirašyti 

liudytojai, o jie turi pažymėti stebėjimo laiką 

(atėjimo bei išėjimo laiką).

Kolekcininkams ir rinkinių sudarytojams 

numatytas papildomas reikalavimas. Jūsų 

kolekcija ar jos dalis turi būti eksponuota 

kokioje nors parodoje (pvz., mokyklos 

parodoje).

Norime žinoti, kas ir kodėl buvo padaryta, 

kaip ilgai užtruko, gal siekiant rekordo nutiko 

kas nors juokingo. Geriau parašyti per daug 

nei per mažai. Kuo daugiau žinosime, tuo 

didesnė tikimybė, kad jūsų pasakojimą 

perteiksime skaitytojams.

Rašykite mums kaip galima greičiau po to, 

kai pasiekėte rekordą.

Tiriant pasiekimą, mums gali prireikti 

papildomos informacinės medžiagos, todėl 

siūlome, kol nebaigtas rekordo registravimas, 

saugoti visą su tuo susijusią informaciją. 

Pažymime, kad visi įteikti dokumentai 

tampa agentūros „Factum“ nuosavybe, t. y. 

grąžinimas pateikėjui negarantuojamas.

Agentūros „Factum“ kolegija pasilieka teisę 

savo nuožiūra spręsti, kurį rekordą skelbti ir ar 

skelbti autoriaus pavardę.

Šios sudėtingai aprašytos taisyklės nėra 

tokios sudėtingos, kaip gali atrodyti iš pirmo 

žvilgsnio. Parašykite laišką pagal kitame 

puslapyje pateiktą pavyzdį ir atsiųskite 

agentūrai „Factum“ adresu:  

a. d. 1506, 10009 Vilnius. Mums dar galima 

parašyti elektroninį laišką. Kaip jį rašyti, rasite 

internete adresu www.rekordai.lt, skyrelyje 

„Parašykite mums“.



LAIŠKO PAVYZDYS

Agentūrai „Factum“

Vardas, pavardė

Namų adresas

Elektroninio pašto adresas

Telefonai

PRAŠYMAS

data

Prašau įregistruoti naują (pagerintą) pasiekimą, pripažinti jį rekordu 

ir įrašyti į Lietuvos vaikų rekordų knygą.

Rekordo pavadinimas: (pvz., „Didžiausias …“)

Siūlomas rekordo aprašymas:

Apie tai buvo rašyta šiuose leidiniuose:

1. pavadinimas, leidimo data, puslapis

2. pavadinimas, leidimo data, puslapis

Rekordo liudininkai:

    

Priedai: Paliudijantys dokumentai (matavimų, skaičiavimų, varžybų ir kt. protokolai) ir vaizdinė 

medžiaga, įrašyta į CD.

Parašas

Eil. Nr.                Vardas, pavardė             Profesija (darbovietė)               Adresas, telefonas         Parašas
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Prašytume vaizdinę medžiagą įrašyti 

į kompaktinę plokštelę. Joje turėtų būti 

geriausios galimos rezoliucijos nuotraukos, 

bet ne mažesnės kaip 1 MB dydžio, be 

fotoaparato datos ir reklaminių vaizdų 

(stendų, užrašų ir pan.). Pageidautume 

meniškai padaryti (pateikti) įspūdingiausias 

nuotraukas iš įvairių pusių ir esant įvairioms 

apšvietimo sąlygoms. Tikimės, kad keliose 

nuotraukose matysime ir rekordo autorių 

ar autorius sumanytojus. Daug didesnė 

tikimybė, kad nuotraukos bus publikuojamos 

Lietuvos vaikų rekordų knygoje, jei jos bus 

itin kokybiškos. Esant galimybei, siūlome 

pasinaudoti fotomenininkų arba profesionalių 

fotografų paslaugomis.

Taip pat laikmenoje turėtų būti �lmuota 

medžiaga (wmv, mpg arba avi formatu,  

iki 5 min. trukmės). Vaizdo įrašą galima 

įkelti į tą pačią kompaktinę plokštelę su 

nuotraukomis. Vaizdo įrašas taip pat turi 

būti be vaizdo kameros datos ir reklaminių 

vaizdų (stendų, užrašų ir pan.). Pageidautina 

meniškai pateikti įspūdingiausius vaizdelius iš 

įvairių pusių ir esant skirtingam apšvietimui. 

Gal sugalvosite dar kaip nors. Svarbu, kad 

būtų iliustruota rekordo esmė. Prašome 

nemontuoti ir užrašų ant vaizdo medžiagos 

nedėti. Esant galimybei, siūlome pasinaudoti 

profesionalių operatorių paslaugomis.

Baigdami norėtume priminti, kad rekordai – 

tai jau pasiekta riba, bet tobulybei ribų nėra.

Linkiu pasiekti naujų rekordų

 arba pagerinti čia aprašytus. Sėkmės!

Vytautas Navaitis
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Šiuo metu mes dar neturime Lietuvos vaikų 

rekordininko diplomo, todėl nieko ir negalime 

apdovanoti. Bet tokį diplomą Tu, nors dar nesi 

rekordininkas, gali turėti pirmas. Manome, kad 

kiekvienas Jūsų gražiai piešiate, todėl viliamės, 

jog ši knyga paskatins nupiešti tokį Lietuvos 

vaikų rekordininko diplomą, kokiu norėtum 

būti apdovanotas.

Taip pat siūlome mokyklose surengti 

Lietuvos vaikų rekordininko diplomo 

piešimo pamoką-konkursą. Tikimės, kad 

šis pasiūlymas padės lavinti vaizduotę ir 

kūrybiškumą. Piešimo pamokas pradėkite 

nuo idėjos formavimo. Ką diplome piešti, kaip, 

kokiomis priemonėmis ar tapybos technika, 

nenurodome – priimtina viskas. Vienintelis 

reikalavimas – jame būtina įkomponuoti 

žodžius „Diplomas“ ir „Lietuvos vaikų 

rekordas“. Jei manote, kad reikia, galima ir dar 

ką nors įrašyti.

Ant diplomo antrosios pusės užrašykite 

savo  vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą 

ir klasę, taip pat savo adresą, o jei turite, ir 

elektroninio pašto adresą. Džiaugsimės, jei 

trumpai apie jį parašysite. Diplomo piešinį ar 

piešinius (jų skaičius neribojamas) prašome 

siųsti adresu: a. d. 1506, 10009 Vilnius. 

Diplomo pavyzdžio pasirinkimą lems idėja, 

grožis ir vientisumas, išreiškiantis rekordų 

įvairovę. Pagal geriausią pavyzdį ar pavyzdžius 

spausdinsime Lietuvos vaikų rekordininko 

diplomus ir juos teiksime rekordininkams, 

o diplomo autoriui bus įteikti pirmasis 

rekordininko diplomo egzempliorius ir 

agentūros „Factum“ prie Lietuvos kultūros 

fondo dovanos.

REKORDININKŲ APDOVANOJIMAI
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Abiturientas –  43

Aitvaras – 9, 22, 41, 45

Akmuo – 50

Alpinistas – 21, 66

Aplikacija – 29

Artistė – 61

Atsispaudimas – 51

Atsisveikinimas – 79

Aukštaūgis – 22

Autorius – 62, 63

Baravykas – 8

Baudinys – 50

Bėgimas (į televizijos 

bokštą) – 56

Bulvė – 8

Burbulas – 75

Butelis – 31, 57

Būgnininkas – 64

Čempionas – 49, 67

Dalyvis – 65

Darbininkas – 60

Dekoracija – 11

Didžėjus – 63

Dresuotojas – 64

Dvynys – 43

Eglutė – 79

Eilė – 33

Eilutė – 26

Estafetė – 56

Ėjimas – 78

Fotoalbumas – 63

Girlianda – 30, 31

Gra�kas – 64

Grandinė – 32

Griežtis – 8

Gumytė – 47

Herbas – 12

Ikimokyklinukas – 53

„Yo-yo“– 47

Jogurtas – 57

Junginys – 16

Juosta – 35

Kalnas – 21

Kamštis – 72

Kamuolys – 50, 76

Karoliai – 29

Karpinys – 15

Kasa – 39, 48

Kelionė – 40, 41

Kepurė – 11

Kilpa „Yo-yo“– 47

„Kinder Surprise“

žaisliukas – 71

Kliūtis – 22

Klounas – 49

Knyga – 20, 43, 62, 63

Koja – 53

Kojūkai – 41

Kolekcija – 71–73 

Konstanta – 45

Konstrukcija iš degtukų – 11

Korta – 19

Kriauklė – 8

Kunigaikštis – 64

Kukurdvelkis – 8

Labdarė – 66

Laikraštis – 63

Laiškas – 9, 27

Lankas – 53

Lankstinys – 16, 17, 23, 48

Laureatė – 44, 60, 61

Lenta – 16

Lėktuvėlis – 40, 75

Lipdinys – 51

Mankšta – 79

Margutis – 47, 75

Medalininkas – 43, 59, 60

Medalis – 13

Mediena – 78

Modeliuotojas – 66

Mokinė – 60

Melžėja – 62

Mušinėjimas – 76

Nėrinys – 27

Pakuotė – 11

Parašiutininkas – 68

Paveikslas – 15

DALYKINĖ RODYKLĖ
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Pelė (žaislinė) – 72

Piešinys – 21, 25, 28

Pynė (gėlių) – 33

Plakatas – 27

Plaukai – 36–39

Plaustas – 40

Pradinukas – 78

Pūtimas – 75

Redaktorė – 63

Ridenimas – 75

Riedučiai – 22

Rietuvė – 20

Rinkinys – 70–72 

Rogutės – 32

Runkelis – 7

Sąstatas – 32

Skaitmuo – 45

Skardinė – 72
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