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STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

- Sekmīgi īsteno licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu. 

- Strādā kvalificēti pedagogi, ar valsts noteiktu 
atbilstošu izglītību. 

- Iespēja paaugstināt darbinieku (pedagogu) 
kvalifikāciju; Pirmsskola mērķtiecīgi, 
plānveidīgi un finansiāli atbalsta pedagogu 
kvalifikācijas celšanas kursos. 

- Veidota pozitīva un izglītojoša sadarbība ar 
vecākiem. 

- Pedagogi sistemātiski vērtē izglītojamo 
izaugsmi, veic uzskaiti, raksta pirmsskolas 
satura apguves vērtējumu izglītojamiem, kuri 
uzsāks mācības skolā. 

- Pieredzes apmaiņas braucieni. 

- Mūsdienīgas tehnoloģijas izmantošanas 
iespējas iestādē. 

- Laba sadarbība pedagogiem ar logopēdu, 
mūzikas skolotāju, vadību. 

- Pirmsskolas informatīvās sapulces nodrošina 
informācijas apriti un pedagogu viedokļu 
uzklausīšanu. 

- Kolektīva spēja ātri pielāgoties dažādām 
iestādes darba novitātēm. 

- Pieaug veiksmīga sadarbība ar pašvaldību, un 
tās finansiālais atbalsts iestādes vides 
uzlabošanai. 

- Pirmsskolas vecuma bērniem Dundagas 
novadā,  visiem tiek nodrošināta vieta iestādē 
(nav rinda). 

- Pirmsskola ir bagāta gadiem iedibinātām 
tradīcijām, tās tiek izkoptas, tā saglabājot 
latviskumu un pirmsskolai raksturīgo. 

- Iestāde iemantojusi prestižu sabiedrībā. 

- Aktīva darbošanās EKO skolas programmā. 
Iegūts starptautiskais Eko skolu sertifikāts- 
Zaļais karogs. 

 

 

- Darbā pietiekami netiek izmantotas jaunākās 
tehnoloģijas. 

- Trūkst nepieciešamie personāla resursi izglītības 
programmas īstenošanai (pirmsskolas izglītības 
sporta skolotājs). 

- Iestāde ir neaktīva projektu ieviešanā. 

- Pedagogiem pietrūkst pašiniciatīvas. 

- Pietiekami netiek izmantotas iestādes iespējas 
reklamēt sabiedrībai savu darbību. 

- Zemais pedagogu atalgojums. 

- Telpu trūkums, esošo telpu nolietojums 
(nepieciešams kapitālais remonts remonts). 

- Sadarbības prasmes trūkums starp kolēģiem 
(nelielai daļai). 

- 0,25 slodze iestādes medmāsai (nav pieejama 
katru dienu). 

- Grupās pedagogiem nav datori un interneta 
pieslēgums (darba plāna izstrādei, bērnu 
apmeklējuma uzskaitei, informācijas apritei). 

- Ne vienmēr nodrošināta informācijas aprite 
iestādē. 

- Dažās grupās vēl vecas, nolietotas mēbeles 
(plaukti, skapji, krēsliņi u.c.), gaismas ķermeņi. 

 



IESPĒJAS DRAUDI 

- Aktīvi turpināt darbu Eko skolu programmā. 

- Pilnveidot sadarbību ar vecākiem. 

- Uzlabot iekšējās informācijas aprites sistēmu. 

- Jaunas kopīgas tradīcijas ieviešana iestādē. 

- Aktīvāk piedalīties pašvaldības vēlēšanās. 

- Pilnveidot metodiski materiālo bāzi sadarbībā 
ar vecākiem. 

- Veidot sadarbību ar citām pirmsskolas 
izglītības iestādēm. 

- Pedagogiem , izrādot lielāku pašiniciatīvu, 
startēt ES projektos, dažādos konkursos. 

- Izglītības sistēmas reformas - pedagogu nepilnās 
slodzes, plāns pieņemt likumu par bērnu skolas 
gaitas  uzsākšanu no 6 gadu vecuma. 

- Skolotāju pedagoģiskās meistarības trūkums, 
izdegšanas sindroms. 

- Speciālistu (atbalsta personāla) trūkums 
pirmsskolā. 

- Finansiālo līdzekļu samazinājums no 
pašvaldības. 

- Dažu vecāku atbildības trūkums, neiesaistīšanās 
pedagoģiskajā procesā. 

 
Rīcība, lai novērstu vājo pušu elementu ietekmi: 

 Motivēt pedagogus vairāk darbā izmantot modernās tehnoloģijas, organizēt 
iekšējo pedagogu apmācību darbam ar interaktīvo tāfeli. 

 Pirms jaunā budžeta pieņemšanas, iesniegt lēmumprojektu par sporta pedagoga 
amata vienību iestādē (vismaz uz 0,5 slodzi darbam ar 5-6 gadīgajiem 
audzēkņiem). 

 2 gadus veiksmīgi darbojamies EKO skolu programmā, to piedāvātajos projektos, 
mudināt tieši grupu pedagogus aktīvāk iesaistīties dažādos iespējamos projektos, 
konkursos u.c. 

 Ievietot informāciju par iestādes darbību ne tikai Dundagas novada mājas lapā, 
bet arī dažādos informatīvajos portālos- facebook, draugiem.lv. 

 Attīstīt , uzlabot informācijas apriti- ne tikai informatīvās “zīmītes”, informācijas 
dēlis, vai informatīvās pedagogu sanāksmes 1 x mēnesī, bet vairāk individuālo 
sarunu, izveidot kopīgu e-pastu vecākiem un iestādes darbiniekiem, kurā nosūtīt 
informāciju par radušos problēmu vai iniciatīvu sadarbībai, kopīgu aktivitāšu 
organizēšanai- Iestādes padomes vecāku ierosinājums. 

 Iekļaut 2017.gada budžetā naudas līdzekļus vismaz 2 planšetdatoru iegādei 
pedagogiem un jaunu mēbeļu iegādei grupā “Spārīte” , grupā “Pienenīte” un 
grupā “Taurenītis”. 

 Tāmes atkārtots pieprasījums grupas “Mārīte” sanitārā mezgla kapitālam 
remontam un grupas “Bitīte” guļamistabas remontam (šo telpu remonta 
nepieciešamība Rīcībās jau iekļauta no 2013.gada). 

 Informēt pašvaldību par iestādes SVID analīzi 2016.gadam. Ievietot  Dundagas 
novada pašvaldības mājas lapā. 
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