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Ieskats iestādes vēsturē

• Iestāde bija pakļauta 
Baltijas dzelzceļam un 
pirmo reizi savas 
durvis vēra 1981. gadā 
kā  Baltijas dzelzceļa 
49. bērnudārzs - 280 
mazajiem 
daugavpiliešiem. 

• 1991. - 1996. 
gados „VAS “Latvijas 
dzelzceļš” 24. 
bērnudārzs”.



Ieskats iestādes vēsturē

• Kopš 1997. gada - Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas 
izglītības iestāde



Ieskats iestādes vēsturē

Sākot ar 2018.gada 

22.janvāri iestādē tika 

uzsākta projekta 

“Daugavpils 32. 

pirmsskolas izglītības 

iestādes rekonstrukcija 

par zemas enerģijas 

patēriņa ēku” realizācija, 

kas turpinājās līdz 

2019.gada 17. 

novembrim.



Ieskats iestādes vēsturē

Pirms un pēc ….



Ieskats iestādes vēsturē

23.02.2021. izglītības iestāde svinēs 40 gadu jubileju 



Izglītības iestādes vīzija

• Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde, kas 

veicina bērnu zināšanu, prasmju, iemaņu 

un attieksmju apgūšanu, balstoties uz 

izglītojamo attīstību, vajadzībām un 

spējām, kas audzina tikumīgu pilsoni, kurš 

spēj sekmīgi orientēties apkārtējā pasaulē, 

kritiski domāt un risināt problēmsituācijas.

• Iestādē, kur humāni izturas pret bērniem 

strādā kompetenti, uz sadarbību tendēti, 

profesionāli darbinieki, kuri radoši pielieto 

mācību-audzināšanas procesā digitālās 

tehnoloģijas.

Iestādes logo

«Mārīte»



Iestādes mērķis

• Mērķtiecīgi nodrošināt bērnam 
iespēju sagatavoties 
pamatizglītības apguvei, radot 
priekšnoteikumus bērna sociālo 
iemaņu attīstībai, kā arī veidojot 
bērna personību par aktīvu, 
patstāvīgu, pašpietiekamu, 
radošu, atvērtu un cieņpilnu 
sabiedrības locekli.

• Veicināt bērnu, viņu vecāku un 
pirmsskolas iestādes darbinieku 
sadarbību kopīgu mērķu 
sasniegšanai, stabila pamata 
veidošanai mūžizglītībai un bērna 
dzīvei mūsdienu pasaulē.



Izglītības programmas

Iestādē darbojas 12 grupas no 1 līdz 7 gadiem:

• 5 grupās - Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 
(kods 010111111);

• 3 grupās - Mazākumtautību pirmsskolas izglītības 
programma (kods 01011121);

• 2 grupās – Mazākumtautību speciālās pirmsskolas 
izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 
traucējumiem (kods 01015521);

• 2 grupās – Mazākumtautību speciālās pirmsskolas 
izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem 
attīstības traucējumiem (kods 01015621).



Izglītības iestādes «Mārītes» iemītnieki

• Katrai grupai ir savs logo - kukainis



Izglītības iestādes audzēkņu skaits
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Izglītības iestādes darbinieki

• Iestādes vadītāja;

• 2 vadītājas vietnieki;

• 25 pedagogi (24 grupu pedagogi, 1 latviešu valodas 

skolotāja);

• 9 atbalsta personāla darbinieki (4 logopēdi, 2 

speciālās izglītības pedagogi, 3 mūzikas skolotājas);
• 31 tehniskais darbinieks.

35 gadu jubileja



Izglītības iestādes tradīcijas

Gadu gaitā iestādē tika iedibinātās vairākas tradīcijas:

Zinību diena

Putras diena



Izglītības iestādes tradīcijas

Miķeļi-ražas 
svētki

Mārtiņi



Izglītības iestādes tradīcijas

Latvijas 
dzimšanas diena



Izglītības iestādes tradīcijas

Jaungada eglīte



Izglītības iestādes tradīcijas

Sveču diena

Meteņi



Izglītības iestādes tradīcijas

Lieldienas

Baltā galdauta 
svētki 



Izglītības iestādes tradīcijas

Māmiņas diena

Izlaidums



Izglītības iestādes tradīcijas

Draudzības diena

Līgo svētki

Neptūna svētki



Aktivitātes iestādē

• Iestādē tiek realizēta interešu izglītība

Angļu valodas pulciņš Koriģējošā vingrošana



Aktivitātes iestādē

• Tiek organizētas sporta nodarbības

Zālē Dabā



Aktivitātes iestādē • Tiek organizēti Sporta svētki



Aktivitātes iestādē

• Piedalāmies dažādos projektos 

STOP 4-7 jeb «Kopā uz ceļa esam stiprāki»   VISC projekts 



Aktivitātes iestādē

• Piedalāmies labdarības akcijās



Aktivitātes iestādē

• Dodamies ekskursijās



Aktivitātes iestādē

• Tiekamies ar dažādu profesiju pārstāvjiem



Aktivitātes iestādē

• Diskutējam par profesiju «Izglītības iestādes vadītājs»



Aktivitātes iestādē

• Aktīvi darbojamies APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) noteikumu pilnveidē



Aktivitātes iestādē

• Aktīvi darbojamies dabā visos gadalaikos

Rudenī 



Aktivitātes iestādē

• Aktīvi darbojamies dabā visos gadalaikos

Ziemā 



Aktivitātes iestādē

• Aktīvi darbojamies dabā visos gadalaikos

Pavasarī 



Aktivitātes iestādē
• Aktīvi darbojamies dabā visos gadalaikos

Vasarā 



Aktivitātes iestādē

«Dobnīcā» audzējām zirņus, pupiņas, tomātus, ķirbjus, kabačus, 
pētersīļus, dilles un dažādus piparmētru veidus (šokolādes, ābolu, 
zemeņu, ananāsu, ķimeņu un citronu)

Aktīvi darbojamies «Dobnīcā»



Saziņa un darbs ar vecākiem

• Tiek atspoguļotas aktualitātes vecāku 
informatīvajos stendos 

Iekštelpās (garderobē)

Ārā (pie ieejas)



Saziņa un darbs ar vecākiem 

• Galvenais saziņas veids – «E-klase»;

• Pašlaik «E-klasi» lieto 9 no 12 grupām;

• «E-klasē» ne tikai pedagogi, bet arī vecāki saņem aktuālāko 
informāciju (sarakste, aptaujas, ieteikumi, konsultatīvie materiāli…)



Saziņa un darbs ar vecākiem 

Katru dienu pedagogi veic ierakstus «E-klasē»:

• norāda SR mācību jomās;

• pievieno atsauces, prezentācijas, multimedijus, digitālos līdzekļus  
u.c. izglītojošos materiālus, lai sniegtu atgriezenisko saiti tiem bērnu 
vecākiem, kuriem ir īslaicīga vai ilgstoša prombūtne. 

• Izpildot uzdevumus mājās apstākļos, vecāki nosūta AS pedagogiem 
(ieteicams, taču nav obligāti, pēc brīvas gribas). 

• Visbiežāk vecāki sniedz AS vecāku WhatsApp grupās. 



Saziņa un darbs ar vecākiem 

• Regulāri tiek vadītas vecāku 
sapulces klātienē un attālināti, 
izmantojot tiešsaistes platformas;

• Ne retāk kā 2 reizes gadā 
tiekamies ar Izglītības iestādes 
padomi;

• Tiek organizētas vecāku 
kopsapulces, piesaistot ciemiņus 
no citām izglītības iestādēm un 
organizācijām.    



Saziņa un darbs ar vecākiem 

• Katru mēnesi nosūtam 

vecākiem «Aktivitāšu 

kalendāru», kas vērsts uz 

ciešāko sadarbību un 

iesaisti mācību procesā 

iestādē un ārpus tās. 



Saziņa un darbs ar vecākiem 

• Aicinām vecākus iesaistīties svētkos un pasākumos 

Tēvu diena

Vecvecāku 
balle

Manas ģimenes 
Lāčplēsis



Iestādes darbinieku aktivitātes

• Iejūtamies asprātīgajās lomās



Iestādes darbinieku aktivitātes

Piedalāmies skrējienos un lāpu 

gājienos



Iestādes darbinieku aktivitātes

• Svinam jubilejas, svarīgus notikumus kolektīvā



Iestādes darbinieku aktivitātes

Piedalāmies un vadam meistarklases



Iestādes darbinieku aktivitātes

• Dodamies ekskursijās



Iestādes darbinieku aktivitātes

• Atrodam arī laiku kopīgai tējas dzeršanai!



Malu ielā 7, Daugavpilī

LV-5401


