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2017 m.  gruodžio 9 dieną 47 Šiaulių jaunųjų turistų  centro kraštotyros  ir  pėsčiųjų
turizmo grupių mokiniai, mokytojai  vyko į Rygą. Pažintinės kelionės tikslas: aplankyti  Latvijos
etnografinį buities muziejų, didžiausią Europoje tokio tipo muziejų atviroje aplinkoje ir festivalį
“Kalėdinių eglučių kelias”.                                                                                                                     

Tai  buvo  įspūdinga  išvyka,  nes  Latvijos  sostinė  Kalėdų  laukia  pasipuošusi
blizgančiomis  eglutėmis,  žibančiomis  girliandomis  –  gražiai  pasidabinusi  švenčių  laukimu.
Kelionės  metu  apie  Latvijos  sostinę,  latvių  kultūra,  tradicijas,  istoriją  įdomiai  pasakojo  JTC
direktoriaus  pavaduotoja  Genutė  Beleckaitė.  Atvykę  į  Rygą,  pirmiausia  aplankėme  etnografinį
muziejų  po atviru  dangumi.  Ten mus  pasitiko  gidė  Kristina.  Ji  išsamiai  supažindino su Kuršių
krašto sodyba. Parodė tuometinę karčiamą, papasakojo apie jos paskirtį. Lankėmės senoje medinėje,
statytoje 1705 metais, bet viduje gražiai išpuoštoje bažnyčioje, apžiūrėjome Kušžemės valstiečio
sogybą.  Matėme įdomų medinį vėjo malūną, kurį buvo galima pasukti pagal vėjo kryptį ir kt. Ši
ekskursija padėjo geriau pažinti latvių istoriją, kultūrą,  tuometinę jų buitį. Šiek tiek susipažinę su
Latvijos praeitimi, pasukome į dabartį, t. y ,,Lido” pramogų centrą. Ten galėjome pačiuožinėti ledu,
pašokinėti ant batuto, pasivažinėti kartingais, pasmaguriauti latvių skanėstais. Vis tik mūsų tikslas
buvo pražygiuoti  ,,Kalėdinių eglučių keliu”. Tai meninis projektas, skirtas paminėti,  kad Rygoje
1510 m. Europoje pirmą kartą  buvo  papuošta eglutės.   Buvome gavę dar Šiauliuose paruoštus
žemėlapius ir  užduotimis atrasti vienokią ar kitokią eglutę ir pažymėti žemėlapyje jos vietą, taip pat
turėjome   lankydami objektus surasti atsakymus į klausimus iš to ką girdėjome ekskursijų metu.
Žygis buvo įdomus ir smagus, nes daug kur skambėjo muzika, kvepėjo skaniais kepiniais, tačiau
labiausiai akį traukė puošniosios ar neįprastos eglutės (veidrodinė, medinė – meilės, baltoji, eglutė
drugelis  ir  kitos).  Tie,  kas pagal  žemėlapį  atrado visas nurodytas  eglutes  ir  atsakė į  klausimus,
išvykos  pabaigoje  buvo  apdovanoti  prizais.  Išvyka  labai  patiko.  Jos  metu  daug  sužinojome  ir
nemažai  nukeliavome.  Mus  lydėjo  mokytojos  Marija  Gedminienė,  Danguolė  Masandukienė,
Genovaitė  Beniušienė,  Daiva  Uržienė,  Gražina  Mickuvienė,  Gražina  Plungienė.  Namo grįžome
gerokai papildę savo žinias, pasikrovę geromis prieššventinėmis emocijomis.

Įspūdžiais pasidalino  kraštotyrininkės Greta Serebriakova ir  Ilzė Česnavičiūtė.


