
Sveiki Gerb. Tėvai., 

Jūsų darželis pradėjo naudotis elektronine sistema ELIIS. 

 ELIIS yra internetinė platforma, teikianti inovatyvius ir skaitmeninius sprendimus ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoms jų mokymu organizavimui.  

 ELIIS yra saugi platforma, kurioje galite saugiai ir patogiai bendrauti su darželio auklėtojomis, 

kitais tėvais bei matyti savo vaiko pasiekimus. 

 ELIIS labai rimtai vertina jūsų bei jūsų vaiko privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl „Eliis 

LT” UAB nesuteikia ir neperduoda asmeninės informacijos trečiosioms šalims be jūsų ar 

ikimokyklinės įstaigos sutikimo. 

 “Eliis LT” UAB tvarkydama jūsų asmens duomenis tampa asmens duomenų valdytoju, todėl mes 

prisiimame atsakomybę dėl jūsų pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikriname, kad jūsų 

pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta 

tvarka 

 Eliis programėlė buvo įvertinta "Education Alliance Finland“ – tai tarptautinis aukštos kokybės 

standartas, kuris patvirtina, kad produktas / paslauga atitinka aukščiausius saugumo bei švietimo 

reikalavimus. 

Pagrindiniai žingsniai, norint užsiregistruoti sistemoje (jei dar neturite prisijungimo) 

1. Pagrindiniame puslapyje www.eliis.lt spustelėkite mygtuką Pradėti ir užpildykite informaciją 

 

  
 

Pasirinkite jums patogų prisijungimo būdą – naudojant jūsų el. paštą / Facebook / Google. 

Reikės suvesti jūsų kaip tėvų informaciją. 

Gausite laišką su patvirtinimu. 

 

   
 

2. Kad pradėtumėte matyti vaiko paskyrą, užpildykite “Paraišką” (joje reikia suvesti vaiko 

informaciją) ir kuomet darželis ją patvirtins, automatiškai pradėsite matyti vaiko informaciją. 

Puslapio apačioje rasite “+”, paspauskite ir suveskite šią informaciją: 

 

http://www.eliis.lt/


 
 

 

Jei prisijungimą jau turite, siunčiame trumpą instrukciją apie atnaujintas ELIIS funkcijas 

Meniu juostoje matysite skyrių Mano vaikas, paspaudus matysite vaiko vardą, pavardę (jei keli vaikai 

lanko darželį, čia turėtumėte matyti visus vaikus) 

 

Spustelėjus ant vaiko vardo, atsidaro dienyno informacija, vaiko paskyra, kortelės, planai ir t.t. 

Dienynas – čia darželio mokytojos dalinasi su jumis ką veikė su vaikučiais kiekvieną dieną, įkelia 

nuotraukas ir t.t. 

Vaiko informaciją – vaiko profilyje galite įrašyti svarbią informaciją, kurią turėtų žinoti darželis, taip 

pat greitai galėsite įkelti vaiko profilio nuotrauką. 

 

Kituose skyriuose, galėsite matyti darželio siunčiamas žinutes, planuojamus renginius ir kitą aktualią 

informaciją. 

Prie kiekvieno vaiko gali jungtis keli vartotojai: 

 Mama 

 Tėtis 

 Močiutė 

 Senelis 

 Teisinis globėjas 



 

TAIP PAT ATSISIŲSKITE NEMOKAMĄ ELIIS PROGRAMĖLĘ! 

 

 

Mobilioje Eliis programėlėje greitai atsiras daugiau funkcijų tiek tėvams, tiek mokytojams, jei dar 

nematote grupės nuotraukų, praneškite mums, pasistengsime kuo greičiau pataisyti, nes dėl mūsų 

programos atnaujinimo, dalis funkcijų dar gali neveikti tinkamai. 

 

Jei jums iškils sunkumų, problemų ar klausimų, kreipkitės pagalbos į info@eliis.lt arba telefonu +370 

658 33006 

Mes visada pasiruošę Jums padėti. 

Patogaus naudojimo! 

 

 

Eliis komanda 
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