
1. Kaip teigė vienas iškiliausių airių dramaturgų George’as Bernardas Shaw, gyvenimas nėra savęs 

atradimas, gyvenimas – tai savęs kūrimas. Norint rasti savo gyvenimo prasmę, visų pirma reikia 

pradėti jos ieškoti. Jūsų gyvenimas nėra tik krūva atsitiktinumų.Viskas, ką jūs darėte ir išgyvenote 

iki šiol, atvedė ten, kur esate šiandien – į LSU. 

Būtent dėl to Pinkis ir Makaulė pasirinko Jus: drąsius, fiziškai aktyvius, nebijančius naujų iššūkių, 

protingus ir siekiančius savo tikslo jaunuolius. Tik su Jūsų pagalba ši porelė gali įgyvendinti savo 

svajonę – užkariauti pasaulį.  

So Let‘s Play the Game: 

Pinkiui ir Makaulei reikia „transporto priemonės“, stipraus bei galingo užnugario, kurio bijotų visi 

bandantys stoti skersai kelio . Jie turi brėžinį, bet nepamena kur „ją“ paliko... 

 

 

 

1. Užduotis paslėpta prie Stumbro:  Įrodyk Peliukams jog Jūs taip pat esate stiprūs, galingi ir 

pajėgūs užbaigti pradėtą darbą – padarykite nuotrauką prie Stumbro, kurioje vienas (arba daugiau) 

komandos narys stovėtų ant rankų, kaip tai padaryti sugalvokite patys. 

 

2. Šaunuoliai, Jūs įveikėte išbandymą ir įrodėte jog esate pakankamai stiprūs ir sumanūs, kad 

galėtumėte tęsti kelionę ir prisidėti prie pasaulio užkariavimo. 

- Makaule, ką veiksime šiąnakt? 

- Kaip ir kiekvieną NAKTĮ bandysime užkariauti pasaulį! 

Taigi, suraskite Pinkiui ir Makaulei ugnies – juk naktį reikės pasišviesti kelią. Peliukai matė, kaip 

trys, dainuojančios mergelės ją paliko kalno viduryje. 

 

 



2. Užduotis paslėpta prie aukuro:  

Šaunu mes jau turime Ugnies!  

Tačiau yra dar viena problema Makaulė turi alektorofobiją, tačiau yra per daug išdidus jog 

atskleistų kas tai yra. Išsiaiškinkite kas tai per baimė, suvaidinkite ir nufotografuokite ko gi bijo 

Makaulė. Tai padės Pinkiui išvengti sąmišio nakties metu, vykdant operaciją „Užkariauti pasaulį“. 

 

 

3. Žinių šaltinis, išminties dovana, kasdienis draugas ar patarėjas. Knygos galia neribota, ji gali 

suartinti skirtingus pasaulius, priešingas nuomones, suteikti viltį, pažadinti norus, drąsiausias idėjas, 

išlaisvinti svajones… Knyga – tai langas, durys, koridorius, takas, o gal kam tik takelis į pasaulį, į 

kitą erdvę, į naują, dar nepažintą plotmę. 

Užduoties ieškokite lauke po laiptais. 

 

 

3. Užduotis paslėpta bibliotekoje: Pinkis ir Makaulė niekaip negali suprasti žmogaus organizmo ir 

veikimo principo. O nepažinus priešininko, nepavyks jo ir įveikti. Jiems reikia griaučių kopijos iš 

anatomijos vadovėlio. 

Veikite tyliai ir natūraliai, niekas neturi įtarti jog jūs vykdote slaptą misiją. Bibliotekoje sėdi šnipas, 

jei jis įtars jūsų ketinimus, nedvejodamas paleis kulką į kaktą ir jūsų misija žlugs. Į BIBLIOTEKĄ-

SKAITYKLĄ GALI EITI TIK 1 KOMANDOS NARYS!!! 

 

 

4. Sveikiname, Jūs įgavote Pinkio ir Makaulės pasitikėjimą. Dabar jie jau yra pasiruošę Jums 

atskleisti pagrindines savo plano detales. 

„Pasaulio užkariavimo“ planas: užhipnotizuoti Homo sapiens ir paversti juos savo marionetėmis. 

 

Planui įgyvendinti jiems reikia lazerio, kurio pagalba jie galėtų pradėti hipnozės „seansus“.  

Lazeris paslėptas šventoje vietoje po laiptais. Pinkis ir Makaulė išpažįsta mūsų ANTRĄJĄ 

RELIGIJĄ. „Pamaldos“ vykdavo po atviru dangumi. 

 

 

4. Užduotis paslėpta apšilimo aikštėje: Kad dievai nesupyktų, jog braunatės į šventą žemę, 

nepamirškite „pasimelsti“ ir tai įmažinti foto nuotrauka. 

 

 



 

5. Tu privalai tikėti savimi! Ypač tuomet, kai niekas netiki - būtent tai yra čempiono dvasia! 

KREPŠT... 

 

P.S. užduotis paslėpta: nuo objekto (stovint veidu į jį) kairėje pusėje, pirmo didelio ąžuolo, 

esančio prie ženklo „Pėsčiųjų ir dviračių takas“, drevėje. 

 

5. Užduotis prie Dariaus ir Girėno paminklo: Iki pasaulio užkariavimo liko tik vienas žingsnis.... 

Lazeriui aktyvuoti reikalingas KODAS – kuris sutampa su Pinkio prosenelio asmens kodu. Tačiau 

Pinkis žino tik tai jo gimimo datą ir eilės numerį. Sužinok asmens kodą, tai labai svarbu! 

PROSENELIS GIMĖ 1895 METAIS BALANDŽIO 22 DIENĄ.  

GYVENTOJŲ REGISTRAS JAM PRISKYRĖ 7 NUMERĮ. 

 

Jeigu nepavyksta išsiaiškinti patiems Audra turi kodo apskaičiavimo struktūrą, kurią su malonumu 

iškeistų į 50 atsispaudimų.   

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Pinkis ir Makaulė lauks Jūsų su kodu ir lazeriu ten kur įvyko Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada. 

Kad būtų lengviau juos surasti, jie paliko užuominą. 

 

 

Kiekvienas lietuvos pilietis turi savo asmens kodą, kuriame naudojamas kontrolinis simbolis. 

Asmens kodo struktūra: 

LYYMMDDXXXK 

kur: 

 L - lytis. Lietuviai turi 6 lytis: 

1. vyras, gimęs XIX amžiuje, 

2. moteris, gimusi XIX amžiuje, 

3. vyras, gimęs XX amžiuje, 

4. moteris, gimusi XX amžiuje, 

5. vyras, gimęs XXI amžiuje, 

6. moteris, gimusi XXI amžiuje. 

 YYMMDD - gimimo data: 

o YY - metai šimtmetyje 

o MM - mėnuo 

o DD - diena 

 XXX - eilės numeris, tarp tą dieną gimusiųjų priskiriamas Gyventojų registro. 

 K - kontrolinis skaičius, apskaičiuojamas dauginant kiekvieną asmens kodo skaitmenį iš 

svorio koeficiento ir sumuojant. 

S = L*1 + Y*2 + Y*3 + M*4 + M*5 + D*6 + D*7 + X*8 + X*9 + X*1 

Suma S dalinama iš 11, ir jei liekana nelygi 10, ji yra asmens kodo kontrolinis skaičius. Jei liekana 

lygi 10, tuomet skaičiuojama nauja suma su tokiais svorio koeficientais: 
S = L*3 + Y*4 + Y*5 + M*6 + M*7 + D*8 + D*9 + X*1 + X*2 + X*3 
Dar kartą daliname iš 11, ir jei liekana nelygi 10, ji yra asmens kodo kontrolinis skaičius 

(suapvalinta liekana) Jei vėl liekana yra 10, kontrolinis skaičius yra imamas lygiu 0. 


