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Nepastebimai greitai pirmasis vasaros mėnuo prabėgo mokinimas, dalyvaujantiems Šiaulių
jaunųjų turistų centro turistinėse sportinėse veiklose, vykdomoje vaikų vasaros poilsio programoje
„Miklink  kojas,  pažink  kraštą  2018“,  kurią  remia  Šiaulių  miesto  savivaldybė.  Beveik  šimtas
jaunųjų šiauliečių jau turėjo galimybę suderinti sveiką aktyvią gyvenseną gamtoje ir realų Lietuvos
ar kito krašto pažinimą.

Tik  prasidėjus  mokinių  atostogoms,  Kurtuvėnų  regioniniame  parke  pasklidę  jaunesniojo
amžiaus mokinių stovyklos „Sveika vasara“ dalyviai tobulino orientavimosi vietovėje ir turistinius
gebėjimus,  išbandė naujas  veiklas  keliaudami  pagal  žemėlapį,  nuorodas,  fotografijas.  Mokytojų
Artūro  Gapšio  ir  Daugirdo  Stonio  sumanytuose  nuotaikinguose  turistiniuose  žygiuose
stovyklautojai aplankė Vainagių piliakalnį, Svilės šaltinius, ieškojo „klaidingų“ kontrolinių punktų
Juodlės  ežero  apylinkėse.  Stovykloje  vyko  įprastų  ir  netradicinių  sportinių  žaidimų turnyrai,  o
vakarais degė  laužas, vyko  konkursai. 

 Netikėčiausių  įspūdžių  patyrė  vaikų  vasaros  poilsio  programos  „Miklink  kojas,  pažink
kraštą 2018“ turistinės stovyklos Ignalinos rajone dalyviai.  Stovyklos programoje numatyta aktyvi
fizinė veikla organizuota atsižvelgus į dalyvių amžių, jau turimus orientavimosi sporto ir turistinius
įgūdžius.  Gabiausiems  Šiaulių  miesto  orientavimosi  sporto  ir  turizmo  grupių  mokiniams  buvo
sudaryta galimybė dalyvauti tarptautinėse orientavimosi sporto varžybose „Takas 2018“. Varžybų
prizininkais atskiromis dienomis tapo Kristina Šiaulytė, Emilija Levickytė, Gabrielė Malakauskaitė,
Aistė Barzdžiūtė, Brigita Abukaitytė, Ignas Balčiūnas, Martynas Jurgaitis. Turistiniuose žygiuose,
varžybose Minčios girioje, Stripeikių, Ginučių apylinkėse stovyklautojai susipažino su Aukštaitijos
nacionalinio parko gamta, keliaudami pajuto etnografinį savitumą, sužinojo bitininkystės paslaptis
senosios bitininkystės muziejuje Stripeikių kaime, gamtos grožiu gėrėjosi nuo Ledakalnio kalvos ir
Šiliniškių  apžvalgos  bokšto,  pramogavo  Ginučių  vandens  malūno  užtvankoje.  Turistinės
stovyklavietės „Minčiagirė“  palapinių miestelyje gyveno ir varžybų dalyviai iš užsienio šalių, kitų
Lietuvos miestų, tad šiauliečiai bendravo renginiuose, kartu dalyvavo žygiuose, sportinių žaidimų
turnyruose. Stovyklautojų negąsdino turistinių žygių ar orientavimosi sporto trasų kilometrai,  kaitri
saulė  ir  lietus.  Lydėjo  puiki  nuotaika,  tad  daugelis  apgailestavo,  kad  per  greitai  prabėgo
stovyklavimo dienos ir nuoširdžiai padėkojo mokytojams ir stovykloje savanoriavusiems Pauliui
Vidžiūnui,  Donatui  Juknevičiui,  Rokui  Vaitkui,  buvusiems  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro
ugdytiniams,  už  įspūdžius ir  romantiką,  kuriuos  suteikė  aktyvus  keliavimas  ir  išgyvenimas
neįprastomis sąlygomis gamtoje.
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