Rekreacijos ir turizmo trečiakursių pažintinės išvykos
Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo trečio kurso studentai, šių metų rudens semestro
„Rekreacijos ir turizmo renginiai“ išvykstamųjų paskaitų metu, vadovaujami lekt. Jurgitos
Raišutienės, turėjo galimybę apsilankyti 5 skirtingose įstaigose (Sportininkų namuose, "Švyturio"
arenoje, Plungės raj. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje ir "Amberton" viešbutyje). Vizitų metu pagrindinis siekis - susipažinti su
infrastruktūra lankomose įstaigose, renginių organizavimo ypatumais ir išgirsti praktikų įžvalgas bei
rekomendacijas.
Pažintinės išvykos prasidėjo rugsėjo 12 dieną Klaipėdos miesto Sporto – muziejuje
(S.Daukanto g. 24). Sporto renginių situaciją mieste pristatė Klaipėdos „Viesulas“ sporto centro
renginių organizatorius Darius Raišutis. Pamatyta Klaipėdos sportininkų namuose įrengta miesto
sporto istorijos ekspozicija. Sužinota, kad šalia esančiose salėse (vienoje 50 vietų; kitoje 20 vietų)
vyksta įvairūs su sportu susiję renginiai (seminarai, mokymai, apdovanojimai, knygų pristatymai ir
pan.).
Rugsėjo 26 dieną, tęsėsi pažintinis vizitas Klaipėdos Švyturio arenoje (Dubysos g. 10-1).
Arenoje maloniai bendrauta su direktoriaus pavaduotoju Remigijumi Ambrulaičiu. Susitikimo metu
įsitikinta, kad arenoje yra net 6000 sėdimų vietų, maksimaliai,
arena gali sutalpinti net 7000 žmonių, o automobilių aikštelėje
- 1500 vietų. Studentams pavyko gauti atsakymą į klausimą,
kodėl pagrindinėje salėje kėdžių spalvos skiriasi, vienos
raudonos, kitos juodos, o kitos pilkos. Pasirodo, anot R.
Ambrulaičio, taip sukuriama žmonių kiekio iliuzija ir kai
renginyje nėra daug dalyvių, dėl kėdžių spalvų gali atrodyti,
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direktoriaus pavaduotojo, erdvėje gali vykti įvairiausi renginiai: koncertai, šokiai, spektakliai,
krepšinis, futbolas, boksas, ledo ritulys ir daugelis kitų sporto šakų renginių, tiesa, kol kas išskyrus
dviračio treką. Studentai įsitikino, kad ši arena yra universali savo infrastuktūra, turimomis
technologijos.
Ne tik aplankyta Švyturio arena, bet ir patys studentai
turėjo galimybę savanoriauti čia vykusiame renginyje
„Judrioji mugė“. Mugės organizatoriai – Klaipėdos m.

Savanoriai "Judriojoje mugėje" (nuotr.: iš
studentų asm. archyvo)

savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyrius, BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto
centras. Studentams buvo suteikta galimybė praktiškai susipažinti su renginio užkulisiais – padėti
organizatoriams susidoroti su iškilusiais sunkumais bei sutikti ir priimti renginio dalyvius,
suteikiant jiems svarbiausią informaciją apie mugę. Savanoriavimas praplėtė studentų akiratį apie
renginius ne tik teoriškai, bet ir praktiškai.
Spalio 24 dieną studentai kartu su disciplinos dėstytoja
nuvyko į vieną žemaitiškiausių miestų – Plungę, kur
Rekreacijos ir turizmo specialybės ištęstinių studijų penkto
kurso studentės pasitiko su smagia programa - virtualia
ekskursija po Plungės parką "Išmani Plungė. Trečiakursiai
RT trečiakursiai su RT ištęstinių studijų
penktakursėmis Plungėje (nuotr.: iš studentų
asm. archyvo)

buvo pakviesti įveikti keletą „išmanių“ užduočių - ieškoti
parke objektų, naudojant

išmaniuosius telefonus, skanuoti QR kodus ir atlikti nurodytas
užduotis. Pasivaikščiojus ir paklaidžiojus po parką, visi kartu
grįžo į Plungės raj. Savivaldybės viešąją biblioteką - laikrodinę oranžeriją, kur besivaišindami karšta žolelių arbata ir tortu jaukiai
pabendrauta. Bibliotekos direktorė Violeta Skierienė papasakojo
laikrodinės pastato istoriją bei kaip ilgus metus buvusi apleista
laikrodinė tapo viešąja miesto biblioteka, kuri dabar pritraukia ne
tik vietinius miesto gyventojus, bet ir atvykusius iš kitų Lietuvos
miestų bei užsienio.
Lapkričio 7-ąją aplankyta Klaipėdos apskrities viešoji I.
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Simonaitytės biblioteka (Herkaus Manto g. 25), kur patirtimi pasidalino Regiono bibliotekų ir
kultūros vadybos skyriaus vedėja Daiva Nakrošienė. Susipažinta su bibliotekos infrastruktūra ir jos
vaidmeniu dabartinės visuomenės kultūriniame gyvenime. Anot, D. Nakrošienės, šioje bibliotekoje
vyksta tokie renginiai, kaip knygų pristatymai, susitikimai su kultūros veikėjais, poezijos ir prozos
skaitymai, konkursai, mokymai, edukaciniai užsiėmimai, tačiau daugiausia organizuojama parodų.
Aplankyta dar tik prieš mėnesį įkurta, bibliotekai priklausanti "Edukacinės erdvės", įsikūrusios H.
Manto g. 9a, kur bibliotekos vadybos skyriaus atstovė Ieva papasakojo apie joje esančias
edukacines erdves ir vykdomas veiklas. Anot Ievos, šiose erdvėse per edukacinius užsiėmimus netgi
galima susipažinti su popieriaus gamyba. Aplankius I. Simonaitytės biblioteką ir jai priklausančias
erdves įsitikinta, kad visgi šiais laikais biblioteka tai ne tik knygų saugykla, bet ir kultūrinio
gyvenimo centras, atviras įvairioms kūrybiškoms idėjoms.

Pažintiniai vizitai baigėsi viešbutyje „Amberton“ Klaipėda (Naujojo Sodo g.1) ir bendrauta su
Agne Čekanauskaite – apgyvendinimo vadove, kuri pristatė apgyvendinimo sąlygas ir supa=indino
su viešbučiu. Konferencijų vadovė suteikė informacijos apie renginių, konferencijų, švenčių
organizavimą. Sužinota, kad ,,K‘‘ centre įrengtos trys konferencijų salės, kurios pertvaros pagalba
gali būti modifikuotos į vieną bendrą salę, kurioje telpa 300 žmonių. „Esame lankstūs, jei tik
žmonės turi idėjų – padedame jas įgyvendinti, jei yra erdvė, galime ją pritaikyti pagal poreikius“
kalbėjo konferencijų centro vadovė. Įspūdingiausia studentams buvo – VIP konferencijų salė, kuri
įkurta ,,K‘‘ centro 20 – jame aukšte. "K" centre salės yra naujausios, tačiau viešbutis senajame
pastate turi dar 2 sales - šviesią ir didelę, talpinančią iki 80 dalyvių konferencijų salę ir apvaliojo
stalo posėdžių kambarį. Taipogi viešbutyje yra pramoginė salė, kurioje vyksta koncertai ir kitos
šventės, joje telpa net 1000 žmonių. Todėl viešbutis puiki vieta ne tik poilsiui, bet ir įvairių renginių
organizavimui.
Po apsilankymų skirtingose įstaigose RT trečio kurso studentai įsitikino, kad iš pirmo
žvilgsnio vienos paskirties įmonė, gali papildomai būti pritaikyta ir įvairiems renginiams
organizuoti.

