
Iestādes padomes sēde 

Notiek:  
 2021.gada 15.februārī 



Darba kārtība: 

1. Covid situācija iestādē 

2. Eliis 

3. Plānotie pasākumi II pusgadā 

4. Iestādes darbs VASARAS periodā 

7. Dažādi jautājumi 
 

 

Sēdes plānotais laiks līdz 40 min. 



Covid situācija iestādē 

•Nodarbības notiek grupas ietvaros, gan savā 
grupā, gan ārā. 

•Sporta nodarbības notiek tikai ārā. 

•Mūzikas nodarbības un interešu pulciņi nenotiek. 

•Viesmākslinieku pasākumi un fotografēšanās 
nenotiek. 

•Vecāki bērnu nodod un saņem pie iestādes 
ārdurvīm. 



Eliis – galvenais saziņas veids – šobrīd testa režīmā 

Vecāks var paziņot par bērna 
neierašanos. Šobrīd  jādublē ar ziņošanu 
pa tālruni: 29678060 

Vecāks var sekot līdzi dienas gaitā 
paveiktajiem darbiņiem un vēlāk mājās 
pilnveidot bērnudārzā apgūtās prasmes 
un iemaņas.  

Nebrīnieties, ja dienas aprakstos redzat  
nepabeigtus teikumus vai norautas 
galotnes. 
Esam secinājuši, ka iestādē ir sliktas 
kvalitātes interneta pieslēgums ar 
interneta pārrāvumiem – mēģinām 
risināt! 



Informācija par bērna attīstību 

Katrs vecāks var iepazīties ar sava bērna attīstības vērtējumu, pedagogu ieteikumiem, kā arī 
zināt, sekot, kādi sasniedzamie rezultāti ir jāapgūst šajā bērna vecumposmā (1 posms līdz 3.g.v., 

2 posms – 4-5g.v., 3.posms – 5-6g.v.) un mājās pilnveidot apgūtās prasmes. 
Sagatavošanas grupās janvārī, februārī (ZOOMā), pārējās grupās – aprīlī, maijā pedagogi 
aicinās katra bērna vecākus uz sarunu par bērna attīstību un sasniegtajiem rezultātiem.  



Vecāks var iepazīties ar visiem aktuālākajiem dokumentiem. Aplikācijā šādas iespējas nav. 



Komunikācija ar vecākiem 

Vecāks var sūtīt un saņemt 
ziņas no iestādes 
darbiniekiem, grupas 
vecākiem. Uz ziņojumu var 
atbildēt.  

Vecāks var saņemt paziņojumu.  
Uz paziņojumu atbildēt nevar. 



Pasākumu kalendārs 

Vecāks var sekot līdzi grupas un iestādes pasākumiem. Var skatīties foto, ja pasākuma rīkotājs tās ir ievietojis.  
3 dienas pirms pasākuma (telefonā), vecāks saņem ziņu par gaidāmo pasākumu. 



Ēdienkarte 

APTAUJA - redz tās grupas vecāki, uz kuriem 

aptauja attiecas. 
Šobrīd 5., 7., 10.grupas vecākiem – aptauja par skolas izvēli. 



Eliis aplikācija telefonā 

Vecāks var: 

• Iesniegt kavējumu (līdz 01.09.2021. obligāti arī ziņojot pa tālr.29678060); 

• Sūtīt un saņemt ziņojumus; 

• Lasīt paziņojumus; 

• Uzzināt par grupas dienas aktivitātēm; 

• Uzzināt par plānotajiem notikumiem; 

• Piedalīties aptaujā. 

Eliis aplikācija telefonā ir īsā Eliis versija,  

ar visu Eliis saturu var iepazīties skatoties Eliis datorā! 

 

 

 



Kā vecāki var iesaistīties iestādes 
dzīvē? 

• Eliis platforma – saziņai; 

• Iespēja pārrunāt ar skolotājām par bērna attīstību – mācību 
jomu rezultātiem, emocionālo labsajūtu grupā, gatavību 
skolai; utt.  (Sagatavošanas grupās janvārī, februārī (ZOOMā), pārējās grupās – 

aprīlī, maijā); 

• Piedalīties aptaujās (būs aprīlī, maijā visām grupām). 

• Sekot informācijai un pilnveidot bērna zināšanas un prasmes 
(katra mēneša sākumā pedagogs ziņojuma veidā nosūtīs vecākam aprakstu ar 
mēnesī sasniedzamajiem rezultātiem); 

• Sekot bērna dienas aktivitātēm un pilnveidot tās mājās. 

 

Pirmsskolas izglītība tiek īstenota bērna, pedagogu, vecāku mērķtiecīga, atbalstoša, uz bērna mācīšanās un 
attīstības vajadzībām vērsta sadarbība, iesaistot vecākus bērna mācīšanās procesā un nodrošinot regulāru 
atgriezenisko saiti par bērna sniegumu un sasniegumiem. (21.11.2018. MK noteikumi Nr.716 ) 



Plānotie pasākumi 
• Visi pasākumi vienas grupas ietvaros (savā burbulī) iespēju 

robežās tiek organizēti. 

• 19. februārī  - Ziemas sporta diena – ārā, katrai grupai atsevišķi. 

• Martā - Runas konkurss «Zvirbulis» – organizē 1., 3., 5., 7., 8., 
10.grupa katra atsevišķi. 

• Martā - 2., 4., 6., 9., 11.grupas iestudē teātra izrādīti. 

• Martā, aprīlī – sadarbībā ar vecākiem «Atraitnīšu stādīšana» - 
datums tiks precizēts. 

• Aprīlī – Lieldienas – katra grupa atsevišķi, ārā. 

• Maijā – Māmiņdiena – bez vecāku klātbūtnes iestādē. 

• Maijā – 5., 7., 10.grupas izlaidums – tikai bērniem, savas grupas 
ietvaros. 



VASARA, vasara, vasariņa… 

• Jāņtārpiņš nestrādās AUGUSTĀ. 

• Grupas tiks apvienotas. 

• Grupās strādās arī ne savas grupas pedagogi, 
auklīte. 

• Sagatavošanas grupas bērni tiks izdalīti pa 
visām grupām. 

• Aicinām bērnudārza apmeklējumu plānot tikai 
nepieciešamības gadījumā. 

• Arī bērniem ir nepieciešams ATVAĻINĀJUMS! 

 



Vasara mūsu bērnudārzā 
Visi vecāki no 1.marta līdz 30.aprīlim iesniedz iesniegumu pirmsskolas izglītības iestādē grupas 

pedagogam (ja apmeklēs mūsu iestādi, ja apmeklēs svešu iestādi, ja neapmeklēs vasarā bērnudārzu) 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs visus iesniegumus un bērnu sarakstus par vietu vasaras periodā iesniedz Izglītības 
daļā līdz 3. maijam 

Maksa par ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādē vasaras periodā tiek veikta avansā līdz iepriekšēja 
mēneša 25.datumam. Ja vecāki par ēdināšanas pakalpojumu nesamaksā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam vai 

samaksā tikai daļu no rēķinā norādītās summas, vieta pirmsskolas izglītības iestādē nākamajā mēnesī netiek 
piešķirta un vecākam uz viņa norādīto e-pasta adresi trīs darba dienu laikā par to nosūta informatīvu paziņojumu. 

Lēmumu par atteikumu nodrošināt vietu PII paziņo vecākam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

Vecāki var mainīt norādīto dienu skaitu vai atteikties no pirmsskolas izglītības pakalpojuma attiecīgā vasaras mēnesī 
līdz iepriekšējā mēneša 10.datumam, rakstiski informējot pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vai Izglītības daļu, 

sūtot informāciju uz e-pastu vasara.pii@salaspils.lv. 



Vasara citā bērnudārzā 
Visi vecāki no 1.marta līdz 30.aprīlim iesniedz iesniegumu pirmsskolas izglītības iestādē grupas 

pedagogam (ja apmeklēs mūsu iestādi, ja apmeklēs svešu iestādi, ja neapmeklēs vasarā bērnudārzu) 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs visus iesniegumus un bērnu sarakstus par vietu vasaras periodā iesniedz Izglītības 
daļā līdz 3. maijam 

Vietu sadale citā pirmsskolas izglītības iestādē notiek rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas datuma, ņemot vērā 
vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.  

Grāmatvedība sagatavo rēķinus par ēdināšanas pakalpojumiem vasaras periodā citā pirmsskolas izglītības iestādē līdz 
18.maijam par jūniju, līdz 18.jūnijam par jūliju un līdz 18.jūlijam par augustu, ņemot vērā norādīto dienu skaitu 

vecāku iesniegumā. 

Maksa par ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādē vasaras periodā tiek veikta avansā līdz iepriekšēja 
mēneša 25.datumam. Ja vecāki par ēdināšanas pakalpojumu nesamaksā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam vai 

samaksā tikai daļu no rēķinā norādītās summas, vieta pirmsskolas izglītības iestādē nākamajā mēnesī netiek 
piešķirta un vecākam uz viņa norādīto e-pasta adresi trīs darba dienu laikā par to nosūta informatīvu paziņojumu. 

Lēmumu par atteikumu nodrošināt vietu PII paziņo vecākam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

Vecāki var mainīt norādīto dienu skaitu vai atteikties no pirmsskolas izglītības pakalpojuma attiecīgā vasaras mēnesī 
līdz iepriekšējā mēneša 10.datumam, rakstiski informējot pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vai Izglītības daļu, 

sūtot informāciju uz e-pastu vasara.pii@salaspils.lv. 



Vieta bērnam vasarā netiek nodrošināta 

• Ja bērnu vecāki nav veikuši visus maksājumus par ēdināšanas 
pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē atbilstoši saņemtajam 
rēķinam par martu līdz 25.aprīlim, par aprīli – 25.maijam un par maiju – 
25.jūnijam, bērnam netiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē 
vasaras periodā.  

 

• Ja vecāki par ēdināšanas pakalpojumu nesamaksā līdz iepriekšējā 
mēneša 25.datumam vai samaksā tikai daļu no rēķinā norādītās summas, 
vieta pirmsskolas izglītības iestādē nākamajā mēnesī netiek piešķirta un 
vecākam uz viņa norādīto e-pasta adresi trīs darba dienu laikā par to 
nosūta informatīvu paziņojumu. Lēmumu par atteikumu nodrošināt vietu 
PII paziņo vecākam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Samaksājot iepriekšējā mēneša 26.datumā plkst.0.01 bērnu bērnudārzā neuzņem. 

 



Citi jautājumi… 



Paldies par uzmanību! 


