
„Taikos Glėbys”:  
Vienybės ir Susitaikymo Tautoje Akcija 2017     
 
      

Ištakos: 
 

 2016 metais Lietuvoje buvo inicijuota unikali pasaulinė Apsikabinimo už taiką 
tradicija – „Taikos Glėbys“ (angl. “Peace Embrace”) (toliau tekste – TG 
akcija).  

 Net 50–yje Lietuvos miestų savivaldybių buvo surengti kultūros renginiai 
(kūrybinės dirbtuvės, koncertai) vaikams bei visai miesto bendruomenei, 
kurių metu jie galėjo įvairiausiais būdais išreikšti savo trokštamo ateities 
pasaulio viziją.  

 Įgyvendintas TG akcijos svarbiausias akcentas – Apsikabinimo momentas. 
Birželio 1–ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Lietuvos žmonės kelioms 
akimirkoms Apsikabino vienas kitą ir vienu metu ištarė žodį „TAIKA”. 
Apsikabinimui susivienijo  apie  10 000 lietuvių (Oficialus Gineso rekordas – 10 
500 apsikabinusiųjų. Taigi mes buvome tik per plauką nuo jo).  

 
Palaikymas iš: 
 

 Lietuvos miestų savivaldybės; 
 UNESCO nacionalinė komisija,  
 Raudonasis kryžius,  
 MALTOS ordinas,  
 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba,  
 Lietuvos tėvų forumas,  
 Lietuvos Caritas, 
 ir daugelis kitų. 

 
Žinia apie TG akciją pasklido plačiai: nuo Lietuvos prezidentės, Vyriausybės iki John 
Lennon’o žmonos Yoko Ono. 
 
 

2017 m. TG akcija: 
 
       TG akcijos metu Lietuvoje gimstanti susitaikymo ir vienybės idėja vėliau bus 
tęsiama ir pasauliniu mastu.  
Tam, kad mūsų šalis taptų pasaulinės akcijos iniciatore ateinančiais metais, 
visuomenė kviečiama parodyti apsikabinimo gestą ir tapti savotišku pavyzdžiu 
kitoms šalims.  



          2017 m. TG akcijos vizija –  vienybės ir susitaikymo būtinybė Tautoje. 
Pradedant šeimoje, miesto bendruomenėje ir baigiant šalies mastu.         
       

Birželio 1 dieną paskelbsime Tolerancijos diena, kurios metu bus kviečiama 
užkasti visus karo kirvius, nustoti smerkti, teisti vieni kitus. Tikslas –  labiau 
įsiklausyti ir išgirsti kitą žmogų, eiti su geros nuotaikos, ramybės bei vaikiško 
žaidimo ir nuoširdumo intencija.  Juk net ir žodis „nuotaika“ kilęs nuo „taikos“. 

 
TG kviečia kuo įvairesnius Lietuvos visuomenės socialinius sluoksnius: meno, 

sporto, mokslo žmones, visuomenės šviesulius, inteligentiją, skirtingas profesines–
kultūrines bendruomenes ir sąjungas, (socialiai pažeidžiamus ar sunkiai gebančius 
integruotis visuomenėje) pabėgelius, imigrantus. 

 
 

Renginiai: 
 

 Kaip ir pernai TG akciją pradės patys mažiausi šalies piliečiai: 12 val. 
Lietuvą apsikabinti kvies darželinukai ir ikimokyklinukai.  
 

 Dienos metu iš vaikų estafetę perims tėvai, seneliai, visi, kas norės 
skelbti šią žinią ir pakviesti į vakarinį bendrą Tautos apsikabinimą.   

 
     

 Vakare, priartėjus Akcijos kulminacijai, lietuviai kviečiami Apsikabinti 
ne tik vienu metu vyksiančiuose renginiuose, bet ir ten, kur bus tuo 
metu:  darbe, degalinėje, gatvėje, viešajame transporte, šeimos rate, 
sėdint namuose prie televizoriaus ekrano, netgi išsiunčiant savo 
virtualų apsikabinimą socialiniuose tinkluose. Didieji prekybos centrai 
taip pat bus kviečiami organizuoti, kad apsikabinimai įvyktų ir 
juose.       
 

  Sostinėje planuojamas centrinis renginys, kuriame bus 
sumontuoti vieni didžiausių pasaulyje lauko vargonai (kiekvienas 
atėjęs galės juos išbandyti); atrakcionų parkas jaunimui, vaikų 
kūrybinės dirbtuvės.  

 
 Vakare – unikali tautinė Rock–opera, apjungianti skirtingų stilių 

atlikėjus ir orkestrus.  
 

 
 Ir galiausiai, Vilniuje gyva žmonių grandine apjuosime Gedimino kalną – 

griūvantį mūsų tautos simbolį. (Kiti miestai apkabins jų kraštui 
svarbias simbolines vietas.) 

 

 

 



GINESO rekordai: 
 

Akcijos išvakarėse į Lietuvą bus kviečiamas atvykti specialus Gineso rekordų 
registravimo atstovas tam, kad užfiksuotų bent du mūsų, lietuvių, ketinamus 
pasiekti planetos rekordus: 
 

1. Didžiausią apsikabinimą vienu metu žmonijos istorijoje (iki šiol oficialus 
Gineso rekordas - 10 500 apsikabinusiųjų ir pernai mes buvome tik per plauką 
nuo jo). 

2. Dar niekada Gineso nefiksuotą – žmonių, apsikabinusių ir besiklausančių 
vienas kito širdies plakimo (širdies pulso). 
 
Artimi žmonės apsikabinę ausį priglaus, kiti širdelės klausysis priglausdami 

delną prie kito krūtinės. Jeigu bus nedrąsu – širdies dūžius padės išgirsti gydytojo 
paskolintas stetoskopas. 

 

 
 

Vis dėlto svarbiausia ne rekordai, bet vienybė ir susitaikymas Tautoje. 
Gineso rekordo siekimas bus tik paskatinimas, padrąsinimas  mūsų tautai, įrodymas, 
kad galime ir  mokame didžiuotis gimę lietuviais. Su šia mintimi dar sekančiais, 2018 
metais, atradę vienybę ir taiką tautoje, mes nustebinsime jau visą pasaulį ir 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga, kartu su mūsų išeivija, pakviesime 
jungtis visą planetą taikai. Tai bus puiki mūsų valstybingumo išraiška, ne tik 
reprezentuojanti Lietuvą pasauliui, bet ir tampanti pavyzdžiu kitoms šalims ir 
tautoms. Sieksime, jog visų šalių kalendoriuose ateityje atsirastų nauja minima data 
– tarptautinė Taikos glėbio diena („Peace Embrace”), vykstanti kasmet birželio 
pirmą dieną. Tam pasiekti tereikia mūsų visų, birželio pirmąją ateisiančių apsikabinti 
ir švęsti Taiką drauge. Ir visa tai dėl vaikų, dėl jų taikios ateities. 

 
 
 

Kontaktai - Projekto "Taikos glėbys" vadovas Laimonas Žiulpa 

             tel. 860538842 , ziulpa@gmail.com 

Praėjusių metų  Akcijos akimirkos -  https://www.youtube.com/watch?v=Pi0eIFjvrjA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi0eIFjvrjA

