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Sprawozdanie ze spotkania projektowego w którym uczestniczyło 8 osób z Polski, 4 osoby z Litwy i 4
osoby z Łotwy
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1. Szkoła sportowa w Kudidze – prezentował dyrektor Agris Kimbors
Celem Szkoły Sportowej jest realizacja funkcji sportowych w Gminie Kuldīga - realizacja programów
edukacji sportowej dzieci i młodzieży w zakresie orientacji zawodowej, prowadzenie pracy
metodycznej w sporcie w szkołach ogólnokształcących oraz realizacja funkcji sportowych określonych
w ustawie "O gminach". Uczniowie sekcji siatkówki i unihokeja szkoły sportowej trenują i rywalizują
w hali wybudowanej w 2003. Od 2008 roku, jedyna na Łotwie arena lekkoatletyczna spełniająca
międzynarodowe standardy, jest bazą dla wydziału lekkoatletycznego. Hala sportowa jest miejscem
treningów i rozgrywek młodych koszykarzy. Lekcje tenisa stołowego odbywają się w Szkolnym Klubie
Sportowym "Poligony", natomiast piłkarze nożni trenują na stadionie im. A.Grandmanisa. Jesienią
2017 r. po remoncie otwarto Kompleks Sportowy z basenem, oddziałami warcabowymi i
rowerowymi. Lekcje gry w szachy odbywają się w klubie szachowym.
Dyscypliny sportowe oferowane w szkole:
Piłka nożna
Sekcja piłki nożnej w Szkole Sportowej została utworzona w 1954 roku. Studenci wydziału piłki nożnej
brali udział w turniejach w Rosji, Polsce, Słowacji, Holandii i Finlandii. Andris Treimanis zdobył tytuł
mistrza Bałtyku z reprezentacją Łotwy, a w 2011 roku został sędzią FIFA. Uczniowie z rocznika 1994 i
młodsi zdobyli złote medale na mistrzostwach LJSC w 2003 i 2004 roku. W późniejszym okresie
uczniowie Powiatowej Szkoły Sportowej w Kuldīdze grali w reprezentacjach narodowych w różnych
kategoriach wiekowych. Grali w reprezentacji narodowej w piłkę nożną halową i plażową. Co roku
najmłodsi piłkarze biorą udział w mistrzostwach LFF.
Siatkówka
Wydział siatkówki Powiatowej Szkoły Sportowej w Kuldīdze został założony w 1954 roku. W 2015
roku odbył się 50. Międzynarodowy Turniej "Kurzeme Cup" z udziałem estońskich, litewskich i
łotewskich szkół sportowych oraz drużyn klubowych. Od ponad 20 lat rozgrywany jest "Turniej
Gwiazdkowy" w piłce siatkowej drużyn rodzinnych.
Koszykówka
Sekcja koszykówki w Powiatowej Szkole Sportowej w Kuldīdze została otwarta w momencie założenia
szkoły.
Unihokej
Sekcja unihokeja w Powiatowej Szkole Sportowej w Kuldīdze została założona w 2010 roku. Powstał
"Klub unihokeja Kuldīga", w którym starsi uczniowie sekcji unihokeja grali w mistrzostwach dla
dorosłych.
Lekkoatletyka
„Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

W 1956 r. otwarto oddział lekkoatletyczny Wojewódzkiej Szkoły Sportowej w Kuldīdze. Od 1965 roku
organizowany jest "Kuldīga Cup" w halowej lekkoatletyce. Od 2008 roku, kiedy to wybudowano
arenę lekkoatletyczną, zawody te zyskały dużą popularność i startują w nich młodzi ludzie z Litwy,
Estonii, Rosji, Białorusi, Włoch i łotewskich szkół sportowych.
Od 2011 roku w Kuldīdze organizowany jest "Puchar Katriny" w halowej lekkoatletyce, w którym
biorą udział elitarni zawodnicy. Zawody te są wpisane do kalendarza EAP (European Athletics
Promotion) i zyskały dużą popularność wśród zagranicznych sportowców.
Tenis stołowy
Założycielem sekcji tenisa stołowego w Powiatowej Szkole Sportowej w Kuldīdze w 1963 roku był
Guntis Freimanis. Zawodnicy Kuldīgi byli mistrzami Łotwy we wszystkich grupach wiekowych w
zawodach młodzieżowych, a także mistrzami LSSR w zawodach dorosłych.
Kolarstwo
W 1956 r. pod kierownictwem Laimonisa Lagzdiņša, dyrektora i trenera szkoły sportowej, otwarto
wydział kolarski Powiatowej Szkoły Sportowej w Kuldīdze. W 1959 r. odbyły się pierwsze zawody
kolarskie o Puchar Szkoły Sportowej Powiatu Kuldīga, które w 2014 r. przemianowano na Puchar
Pamięci Jānisa Bauksisa. Puchar Mistrzów" jest rozgrywany na cześć mistrzów świata w kolarstwie
Kuldiškis.
Warcaby
Warcaby mają w Kuldīdze długą tradycję, pierwsze lekcje odbywały się pod okiem szefa klubu
warcabowego i szachowego, warcabisty Fričsa Rudovicsa.
Szachy
Sekcja szachowa Powiatowej Szkoły Sportowej w Kuldīdze została założona w 1964 roku. Obecnie
absolwenci wydziału szachowego, pracują jako trenerzy szachowi z ponad 80 uczniami. Od momentu
powstania wydziału szachowego ukończyło go ponad 130 studentów.

2. Prezentacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych przez Specjalny Ośrodek Sportowy w
Kuldiga ; Adaptowane zajęcia ruchowe (niepełnosprawność wzrokowa, słuchowa, ruchowa i
intelektualna); Bocce - gra dla każdego – prezentowała Nadija Strazdiņa

3. Prezentacja – sport jako czynnik wspierający rozwój osób z niepełnosprawnościami – Adam
Paczkowski

4. Mażoretki – mało znana dyscyplina wśród osób z niepełnosprawnościami – prezentowała Karolina
Doruch

Film 1 https://www.facebook.com/watch/?v=1738734409647571

5. Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dyscyplinie żeglarstwa osób z
niepełnosprawnościami przedstawił Wojciech Caban

6. Sport w Szkole Dzukija w Alytus – prezentował Virginijus Šiušė

Następnie uczestnicy spotkania poznali zasady gry w bocce, zwiedzanie przestrzeni miejskich Kuldigi
Basen w Kuldidze, Arena sportowa w Kuldidze
Film 2 https://www.facebook.com/509233319252182/videos/790024148368345

09.07.2021 2 dzień
Szkoła podstawowa Viduskurzeme wraz z internatem - centrum rozwoju - Prezentacja szkoły –
dyrektor Ināra Oļena

Wizja - nowoczesna szkoła, zapewniająca humanitarną edukację uczniom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Misja - zapewnienie możliwości kształcenia każdemu uczniowi, dostosowanie do jego możliwości i
stanu zdrowia.
Integracja społeczności (bycie dobrym sąsiadem) indywidualny plan dla każdego ucznia, aby mógł
rozpocząć samodzielne życie, szkolenie w zakresie umiejętności w mieszkalnictwie socjalnym.
Aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych w czasie trwania szkoły
Pomieszczenia i teren do terapii uczniów niepełnosprawnych, kadra zarządzająca kształceniem
zawodowym.

Pracownia curlingu
Braingym dla osób niepełnosprawnych – Zita Ullas,
BrainRx bazuje na teorii Cattella-Horna-Carrolla – jednej z najważniejszych w badaniach nad ludzką
inteligencją. Według niej najważniejszymi elementami procesu myślenia jest 7 umiejętności
poznawczych: koncentracja, szybkość przetwarzania informacji, pamięć robocza, logiczne myślenie,
pamięć długotrwała, przetwarzanie słuchowe i przetwarzanie wzrokowe.

