
ELIIS
( www.eliis.lv )

Bērnudārza «Saulīte» vecākiem

http://www.eliis.lv/


Par ELIIS

ELIIS ir tiešsaistes sistēma, kas sniedz inovatīvus digitālus 
risinājumus pirmsskolas izglītības iestāžu un bērnudārzu 
mācību darba organizēšanai.

Patlaban ELIIS savam ikdienas darbam izmanto aptuveni 
10000 pirmsskolas izglītības pedagogu un vadītāju, neskaitot 
vecākus un pašvaldību amatpersonas.

ELIIS pakalpojumos ietverta lietotājam draudzīgu žurnālu, 
ērta bērnu informācijas pārvalde, visaptverošs komunikācijas 
modulis, detalizēta statistika, pārskatu veidošana un daudz 
citu funkciju, kuras lieti noder pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogiem, vadītājiem, pašvaldību darbiniekiem, kā arī 
vecākiem.





ELIIS
• Vecāki tiks aicināti pieslēgties:

No 18.01.2021. – 1., 4., 10., 3., 8.grupas vecāki;

No 25.01.2021. – 2., 5., 6.,7., 9., 11.grupas vecāki.

• ELIIS lietošana vecākiem ir bezmaksas. 

• Vecāki ELIIS var izmantot, lejuplādējot arī ELIIS aplikāciju!

ELIIS mobilā aplikācija ir paredzēta vecākiem. Aplikācija ļauj piekļūt informācijai ātrāk un ērtāk. 
Pamācība, kā to izdarīt, ir atrodama www.eliis.lv sadaļā iespējas:

http://www.eliis.lv/


Soli pa solim:
Kā pieslēgt ELIIS



1.solis:
Vecāki dodas uz vietni www.eliis.lv un veic reģistrāciju, 

nospiežot pogu 

ievada SAVUS datus, ne bērna datus;

«
«Reģistrēt kontu»

http://www.eliis.lv/


2.solis:

Uz vecāka e-pastu pienāks parole. 

Pirmo reizi pieslēdzoties 

lietotājvārds  būs  vecāka personas kods.



3.solis:
Pēc pieslēgšanās viena no aktīvajām pogām

kreisajā malā būs "Iesniegt pieteikumu". Iesniegumu 
jāaizpilda ar 
bērna datiem 
(bērna personas kods 
jāievada bez svītriņas)

un jāpiespiež 
zaļā poga -

Nosūtīt.

To saņems 
grupas pedagogi 



4.solis:
Līdzko administrācija vai grupas pedagogi būs pieteikumu 
apstiprinājuši,
vecāki iegūs piekļuvi informācijai par savu bērnu.



Piezīmes:

Ja vecāks ir kāds no iestādes pedagogiem, tad šiem 
vecākiem ir jāizlaiž pirmie 2 soļi.

Ja vecākam bērnudārzu apmeklē vairāki bērni, tad 
pieteikumu vecāks aizpilda atsevišķi par katru bērnu 

(skat.prezentācijas 3.soli).



Turpmāk vecāki varēs:

redzēt ikdienas aktivitātes, 
redzēt bērnu apmeklējumu, 
izvirzītos sasniedzamos rezultātus mēnesim, 

plānotos notikumus iestādē,
bērna attīstības dinamiku, 

rakstīt vēstules pedagogiem, speciālistiem un saņemt ziņojumus, 
iepazīties ar saistošajiem dokumentiem,  
piedalīties iestādes veiktajās aptaujās utt.



Šobrīd pedagogi tikai apgūst visas ELIIS sistēmas piedāvātās 
iespējas (veic apmeklējuma uzskaiti, raksta ikdienas aktivitātes un veido mēneša 

plānu, veic bērna attīstības vērtējumu) un ievieš to savā dzīvē, tāpēc arī 
vecākus aicinām iepazīties ar ELIIS sistēmu, lai ar jauno 
2021./2022.mācību gadu mēs visi kopā varētu pilnvērtīgi 
izmantot visas ELIIS piedāvātās iespējas!

Administrācija.


