
PRISTATĖME SAVO VEIKLĄ  KITAIP

Nors tikroji Šiaulių jaunųjų turistų centro veikla vyksta žygiuose, išvykose,  varžybose ir 
pratybose  gamtoje, šiais 2013-2014 mokslo metais miesto bendruomenei prisistatėme neįprastai. 

Kitokį savo veiklų pristatymą pradėjome jau rugsėjo mėnesį, kai vykdėme akcijas “7X7X7” 
ir “Tarmių pasaulis Šiauliuose” miesto centre. 

Gegužės mėnesį  laisvalaikio ir užimtumo parodoje “Ką veiki” pademonstravome savo 45-
erių  metų  veiklos  laimėjimus,  o  parodos  dalyvius  ir  lankytojus  kvietėme   trumpam  tapti 
trumpalaikės  neformaliojo  vaikų  švietimo  programos  “Donelaičio  ženklai”  dalyviais  ir  minėti 
K.Donelaičio 300-ųjų metų jubiliejų, perrašant poemos “Metai” posmus. Rašė ir vaikai, ir jaunimas, 
suaugusieji ir garbaus amžiaus šiauliečiai. 

Tokius  neįprastus pasirodymus tęsėme ir prasidėjus vasarai. Birželio 3-4 d., dalyvaudami 
Moksleivių namų projekte “Mes norim, galim, padarysim!”,  siūlėme Zubovų  parko lankytojams, 
dieninių stovyklų dalyviams, neįprastu būdu surasti kontrolinius punktus, atlikti kitas užduotis. 

Šiltą birželio ketvirtosios pavakare, vykdydami projektą “Sveikatos takeliu ir vėl keliaukime 
kartu”,  kurį  remia  Šiaulių  miesto  savivaldybė,  organizavome  orientavimosi  sporto  varžybas 
dviračiais Talkšos parke, kur dalyvių startą, finišą ir apdovanojimus galėjo stebėti prie skulptūros 
“Lapė” atvykę miestiečiai. Čia buvo apdovanoti ir suaugusieji, ir moksleiviai, ir dalyvavę šeimomis. 
Nugalėtojų  medaliais  pasipuošė  Svajūnas  Ambrazas,  Kevinas  Olišauskis,  Rokas  Vaitkus,  Rytis 
Lažaunikas, Kajus Jaseliūnas, Kotryna Gečaitė, Brigita Abukaitytė, Ieva Gapšytė. Šeimų įskaitoje 
nugalėtojais tapo Jaseliūnų šeima: tėtis Redas ir sūnūs Ignas ir Kajus, antroje vietoje liko Latovinų 
šeima., trečioje - Gapšių šeima.   

Birželio  5  d.  turistai  ir  orientacininkai  įsijungė  į  “Bulvaro  vasaros  mozaikos”  renginį. 
Mokytojai  ir  moksleiviai  šiauliečiams  pristatė  mini  orientavimosi  trasą  bulvare,  kliūčių  ruožą, 
mazgų  rišimą,  teko  ir  miesto  pažinimo  rungtį  atlikti.  Kliūtimis  labiausiai  domėjosi  jaunieji 
miestiečiai,  kurie kliūčių ruožą bandė įveikti ir savarankiškai, ir mamos ar tėčio padedami. Prie 
turistinių mazgų stabtelėjo ne vienas suaugęs,  įgūdžius bandė prisiminti buvusio jūrininko šeima, 
vyresni keliautojai.  Didžiausias būrys smalsuolių įveikė ryškią orientavimosi trasą bulvare. Radę 
puktus, visi perskaitė žodį „vasara“. O renginio organizatoriai linkėdami smagios visiems vasaros, 
kvietė  vaikus  ir  jaunimą  dalyvauti  tikroje  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  veikloje.
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