LUDZAS PILSĒTAS 3.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ”NAMIŅŠ”

Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš” savu darbību uzsāka 1971.gada 1.janvārī.
Tas bija Ludzas bērnudārzs – mazbērnu novietne. Bērnudārzu apmeklēja bērni no zīdaiņa vecuma līdz
septiņiem gadiem. Sakarā ar vēl viena bērnudārza celšanu 1977.gadā iestāde tika pārdēvēta par Ludzas
3.bērnudārzu – mazbērnu novietni. 1998.gada 21.maijā ar Ludzas pilsētas domes lēmumu bērnudārzam tika
piešķirts nosaukums „Namiņš”. 2000.gada 1.martā iestāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrijā kā Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”. Mūsu iestādē veikta
renovācija. Bērni tagad var uzturēties skaistās, izremontētās telpās. Iegādātas jaunas mēbeles, rotaļlietas,
sporta inventārs. Pakāpeniski tiek nomainītas iekārtas arī grupu laukumiņos.
Pašlaik pēc saraksta pirmsskolas izglītības iestādē ir 118 bērni no pusotra līdz septiņu gadu vecumam.
Darbojas sešas grupas: divas siles grupiņas, 2.jaunākā grupa, vidējā grupa, 5gadīgo bērnu grupa un 6gadīgo
bērnu grupa.

Iestādes darbalaiks ir no plkst. 7.30. līdz 18.30. Tā strādā pēc licencētas „Pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programmas” (ar krievu valodas apmācību) un “Vispārējās pirmsskolas izglītības
programmas” (ar latviešu valodas apmācību) .
Pašlaik iestādē strādā 34 darbinieki, no tiem 17 pedagogi. Visām skolotājām ir augstākā pedagoģiskā
izglītība. Ar 5gadīgiem un 6gadīgiem bērniem runas traucējumu novēršanā strādā logopēds. Iestādē strādā arī
latviešu valodas skolotāja un sporta skolotāja.

Mēs rīkojam dažādus interesantus pasākumus, radošo darbu izstādes. Bērni iepazīstas ar krievu un
latviešu tautas tradīcijām un folkloru. Katru gadu tiek atzīmēti Ražas svētki, Latvijas dzimšanas diena,
Ziemassvētki, Jaungada eglītes, Draudzības svētki, Masļeņica (Meteņi), Lieldienas, Mātes diena, Izlaiduma
balle. Notiek arī teātru dienas, kad mazos skatītājus priecē vecāko grupu audzēkņu un pedagogu iestudētas
ludziņas, leļļu teātris. Mūsu iestādes bērni piedalās mazo vokālistu konkursā „Mazais dziedātājs” un Ludzas
pirmsskolas izglītības iestāžu sporta sacensībās „Jautrie starti”.

Izveidojusies laba sadarbība ar bērnu vecākiem. Viņi piedalās dažādos svētkos, kopīgās ekskursijās,
vecāku sanāksmēs, palīdz grupu noformēšanā, laukumiņu uzkopšanā un labiekārtošanā.

Uzturam ciešu saikni ar dažādām sabiedriskām organizācijām. Bērni iet ekskursijā uz Ludzas bērnu
bibliotēku, Ludzas novadpētniecības muzeju, iepazīstas ar dažādu profesiju pārstāvjiem – policistu,
robežsardzes, ugunsdzēsēju darbu.

Mīļie bērni un vecāki! Visi, kas vēlas apmeklēt mūsu iestādi „Namiņš”, esat laipni gaidīti!
Mūsu adrese: Latgales iela 94, Ludza, Ludzas novads LV-5701
Tālrunis:
65722081
e-pasts:
3pii@inbox.lv

