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APS TI P RI NU  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

direktore D.Sproģe 

 

___________________________ 

 

Rīgā, 2016.gada_____.februārī 

 

 

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

Erasmus+ aktivitātes eTwinning mentoru programmas nolikums 

 

 

I Vispārīgie noteikumi 
1. Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

Erasmus+ aktivitātes eTwinning mentoru programma (turpmāk– programma) tiek īstenota 

saskaņā ar Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

„Erasmus+” aktivitātes eTwinning (turpmāk – eTwinning) izvirzītajiem mērķiem un 

uzdevumiem. 

2. Programmu organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra).  

3. Programmas nolikums un pieteikums ir pieejami eTwinning tīmekļa vietnē 

www.etwinning.lv, un to var saņemt elektroniski, sūtot pieprasījumu uz adresi 

info@etwinning.lv.  

 

II Programmas mērķis 
4.  Programmas mērķis ir sniegt atbalstu pedagogiem eTwinning projektu īstenošanā.  

 

III Programmas dalībnieks 
5.  Programmā kā mentors var piedalīties pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās 

izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) darbinieks, kurš īsteno izglītības programmas 

bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem, ir īstenojis vismaz 2 (divus) veiksmīgus 

projektus eTwinning.net platformā, ko apliecina eTwinning Nacionālais kvalitātes sertifikāts 

(turpmāk– mentors). 

6. Mentora pienākums ir atbalstīt mentorējamo eTwinning projekta īstenošanā, sākot ar 

projekta partneru atrašanu līdz projekta pieteikšanai Nacionālajam kvalitātes sertifikātam.  

7. Programmā kā mentorējamais var piedalīties izglītības iestādes darbinieks, kurš īsteno 

izglītības programmas bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem, kurš vēlas īstenot 

eTwinning projektu un kuram nav iepriekšējas pieredzes eTwinning projektu īstenošanā (turpmāk 

mentorējamais). 

8. Mentorējamais mentora vadībā dibina un īsteno eTwinning projektu.  
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IV Pieteikuma iesniegšanas kārtība 
9. Lai piedalītos programmā, pretendents elektroniski aizpilda mentora pieteikumu tiešsaistē 

(eTwinning tīmekļa vietnē www.etwinning.lv), latviešu valodā (Pielikums).  

10. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu. 

11. Pretendents var iesniegt vairākus pieteikumus par vairākiem projektu īstenotājiem 

(mentorējamajiem). 

 

V Pieteikumu izskatīšanas kārtība 
12. Pieteikuma atbilstību šī nolikuma 5. un 7. punkta prasībām 5 (piecu) darba dienu laikā no 

pieteikuma saņemšanas (tiešsaistē) dienas, izvērtē aģentūras darbinieki, kas ir iesaistīti 

eTwinning īstenošanā un 1 (vienas) darba dienas laikā no lēmuma par pieteikuma noraidīšanu vai 

akceptēšanu, informē par to pretendentu.  

 

VI Noslēguma jautājumi 
13. Ja pretendenta pieteikums atbilst šī nolikuma prasībām, aģentūra noslēdz ar pretendentu 

sadarbības līgumu par mentora pienākumu veikšanu. Mentora atlīdzība par viena mentorējamā 

projekta īstenošanu ir EUR 150.00 apmērā (iekļaujot visus normatīvajos aktos paredzētos 

nodokļus). Samaksa par mentora darbu tiek veikta, ja mentorējamais mentora vadībā ir uzsācis 

eTwinning projektu kā projekta dibinātājs, 12 mēnešu laikā, no projekta dibināšanas, to ir 

veiksmīgi īstenojis un par projekta īstenošanu saņēmis eTwinning Nacionālo kvalitātes 

sertifikātu. 

14. Jautājumus par programmu var uzdot, rakstot uz elektronisko pastu info@etwinning.lv. 

Atbilde tiek sniegta 2 (divu) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas.  

15. Pieteikumā norādītie dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai programmas ietvaros. 

 

 

 

 

 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore   S.Prancāne  
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Pielikums 

 

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 

jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning mentoru programmas  

mentora pieteikums 

 
Mentora vārds, uzvārds  

Mentora pārstāvētā izglītības iestāde   

Mentora kontaktinformācija (e-pasts, 

telefons) 

 

Mentorējamā vārds, uzvārds  

Mentorējamā izglītības iestāde   

Mentorējamā kontaktinformācija (e-

pasts, telefons) 

 

Mentora eTwinning pieredze   

Mentorējamā projekta norises laiks  

 

 

Aizpildot šo anketu un nosūtot informāciju, es apliecinu, ka esmu pilngadīgs/-a un piekrītu, 

ka mani personas dati tiks apstrādāti šādam mērķim: eTwinning mentoru programmas 

organizēšanu, kas ietver pretendentu izvērtēšanu; personas datu glabāšanu iekšējo un ārējo 

atskaišu sagatavošanas mērķiem. Pārzinis: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, adrese: 

Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004  
 


