Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m.

JAUNIMO AKTYVUMO SKATINIMAS PER SPORTINĘ IR
KULTŪRINĘ VEIKLĄ ŠIAULIŲ IR JELGAVOS MIESTUOSE
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. spalio 15 d. – 2012 m. gegužės 15 d.
Bendra projekto vertė: 217 331 EUR. Šiaulių miesto savivaldybei tenkanti projekto biudžeto dalis
– 106 236,00 EUR (iš jų ERDF finansuoja – 90 300,60 EUR).
Projekto tikslas: Jelgavos (Latvija) ir Šiaulių (Lietuva) miestų patrauklumo didinimas tarp miesto
gyventojų ir svečių, plėtojant sporto bei kultūros renginių kiekybę ir kokybę. Ypatingas dėmesys
skiriamas jaunų žmonių dalyvavimui projekte.
Projekto uždaviniai:
Organizuoti naujus sporto ir kultūros renginius Jelgavoje ir Šiauliuose, įtraukiant jaunus
gyventojus iš abiejų miestų.
Populiarinti miestų bendradarbiavimą, organizuojant renginius Jelgavos ir Šiaulių
gyventojams. Skatinti kuo aktyvesnį jų dalyvavimą renginiuose.
Dėka projekto lėšomis įsigyto inventoriaus, užtikrinti tolimesnių sporto ir kultūros renginių
organizavimą tarp miestų.
Projekto dalyviai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Jelgavos miesto taryba.
Projekto iniciatorius ir pagrindinis vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Investicijų ir miesto plėtros skyrius.
Projekto rezultatai:
Suorganizuoti 3 sporto renginiai (1 Jelgavoje ir 2 Šiauliuose), kuriuose dalyvavo apie 1 200
dalyvių;
Suroganizuoti 2 kultūros renginiai Jelgavos mieste – dirbtuvės „Antrasis kvėpavimas“ (ang.
“Second Breath”), kurių metu buvo kuriamos skulptūros iš metalo atliekų, ir dirbtuvės
„Kelionė laiku“ (ang. “Travel in Time”), kurių metu buvo kuriamos skulptūros iš ledo.

Projekto dėka buvo sukurta galimybė 32 menininkams iš Šiaulių ir Jelgavos miestų
išbandyti save, įgyti ir parodyti savo įgūdžius kuriant meno kūrinius iš įvairių medžiagų.
Dirbtuvių metu sukurtos skulptūros buvo eksponuojamos Jelgavos mieste, Metalo
skulptūras vis dar galima pamatyti įvairiose Jelgavos miesto vietose, Ledo skulptūrų
nuotraukas Šiauliečiai turėjo galimybę pamatyti eksponuojamas prekybos centre
„Akropolis“.
Projekto lėšomis Šiaulių miesto savivaldybės administracija įsigijo sporto inventorių
(mobilioji tribūna (Kviečių g. stadione), futbolo vartai, krepšinio lentos, kamuoliai ir kt.),
kuris buvo perduotas naudotis trims sporto mokykloms (BĮ Šiaulių futbolo akademija, BĮ
Lengvosios atletikos mokykla ir BĮ Sporto mokykla „Saulė“).
Akimirkos iš Šiauliuose vykusių sporto renginių:

Kelios dirbtuvių „Antrasis kvėpavimas“ metu sukurtos skulptūros:

Dirbtuvių „Kelionė laiku“ akimirkos:

Dirbtuvių „Kelionė laiku“ darbai Jelgavoje buvo eksponuojami kartu su Tarptautinio ledo
skulptūrų festivalio skulptūromis (kelios iš jų matomos nuotraukose):

Dalis įsigyto inventoriaus:

