
Akcija

„Apkabinkime Žemę Valentino dieną”

Valentino  diena gali  tapti  nuostabia  meile ės  s švente, 

neapsiribojančšia vienu žšmogumi, miestu, sšalimi. Mes galime ją sukurti 

kartu per Valentino dieną su meile apkabindami mūsų ŽEMĘ. Sujungę 

savo  rankas,  sširdimis,  mintimis  isšreiksšime  savo  sšvelnumą,  ruūpestį, 

deėmesį, draugisškumą kiekvienai jos sšaliai, miestui, žšmogui. Tegu sši meileė 

pasiekia  visus  muūsų nuostabiosios  planetos  kampelius,  teapjuosia  lyg 

Meileės Juosta muūsų brangiąją planetą! 

Kaip tai padaryti?

1.  Su  savo mokykla,  klase  ar  grupe  išsirinkite  šalį  (šalis), kuriai  (kurioms) ypačš 

noreėtumeėte isšreiksšti meilę, artumą. 

2.  Sukurkite šventišką kvietimą (tai gali buūti nuotrauka, filmukas, piesšinys ir t.t.), kurį 

įkelkite į  internetinę svetainę www.youtube.čom. Kurdami kvietimą juūs galite pasipuosšti tos 

sšalies  ruūbais,  simboliais,  spalvomis,  panaudoti  tos  sšalies  simbolius.  Tegul  sšis  kvietimas 

įsijungti  į  ŽŽemeės  apkabinimo  akčiją  bus  linksmas,  žšaismingas,  pavyždžšiui:  „Jūs  mums  

patinkate, mes jus mylime ir norime apkabinti“....

3.  Informuokite  pasirinktos  sšalies  pasirinktą mokyklą  (ar  mokyklas),  kitas  ugdymo 

įstaigas apie Juūsų dalyvavimą sšioje akčijoje. Pakvieskite ją (jas) prisijungti, nusiųsdami savo 

sukurto  kvietimo  internetineėje  svetaineėje  YouTube nuorodą.  Jei  juūsų  įstaiga  bendrauja  su 

užšsienio mokyklomis, galite ir joms nusiųsti tokius kvietimus.

4. Kvietimą, jo nuorodą internetineėje svetaineėje  www.youtube.čom bei informačiją apie 

tai, kokios sšalys ar Lietuvos ugdymo įstaigos buvo pakviestos, atsiųskite mums elektroniniu 

pasštu  info@apkabinkimezeme.lt  .   Juūsų  atsiųstą  medžšiagą  įkelsime  į  „Apkabinkime  ŽŽemę“ 

elektroninę svetainę  www.apkabinkimežeme.lt ir taip kartu kursime Meilės apsikabinimo  

žemėlapį. 

5.  Iki  2014  m.  vasario  14  d.  elektroniniu  pasštu info@apkabinkimezeme.lt arba 

telefonu  8-601-19357  pranesškite  apie ketinimą  dalyvauti,  nurodant  įstaigos  pavadinimą, 

adresą ir atsakingą užš projekto organižavimą įstaigoje asmenį bei jo kontaktinį telefoną. 

6. Per Valentino dieną, t.y.  vasario 14 d., simbolisškai apkabinkite pasirinktą sšalį (rato 

viduryje gali buūti apkabinamos sšalies žšemeėlapis, simbolis ar pan.). ŽŽodžšiu, leiskite sau kurti – 

svarbiausia, kad buūtų smagu ir isšreiksštumeėte meilę ir bendrumą taip, kaip juūs tai suprantate. 

7. Neužšmirsškite fotografuoti!

 

mailto:info@apkabinkimezeme.lt
http://www.apkabinkimezeme.lt/
mailto:info@apkabinkimezeme.lt
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


8.  Iki 2014 m. kovo 11 d.  el. paštu info@apkabinkimezeme.lt  atsiųskite informačiją apie 

įvykusią akčiją: 

• Kada (data ir laikas);

• Kur (vieta);

• Kiek (dalyvių, dalyvavusių apkabinime, skaičšius);

• Jei norite, pasidalykite įspuūdžšiais, kaip sekeėsi;

• Prisekite tris Jums labiausiai patikusias sšventines savo bei savo užšsienio draugų (jei jie 

atsiųs) nuotraukas.

Is šsiuntę  informačiją,  neuž šmirs škite,  kad  turite  daug  draugų,  nes  nuo 

2014 m. vasario 14 d. iki 2014 m. kovo 11 d. projekto „Apkabinkime ŽŽemę“ elektronineėje 

svetaineėje  www.apkabinkimezeme.lt vyks  balsavimas  užš  labiausiai  patikusią  „Apkabinkime 

žšemę Valentino dieną“ nuotrauką. 

Neė  vienas  nebus  pamirsštas,  o  daugiausiai  balsų  surinkusi  Lietuvos  įstaiga  bus 

apdovanota  „Apkabinkime ŽŽemę“ veėliava bei sšventiniu končertu Juūsų įstaigoje. 

Tegul sklinda Žemėje meilės apsikabinimo banga!

 Pagarbiai, 

„Apkabinkime Žemę“ komanda

Kontaktinis asmuo: 

Dalia Skvireckienė

Tel. 8-601-19357

el. p.: info@apkabinkimezeme.lt
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