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A PS TI PR I NU  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

direktore D.Sproģe 

 

___________________________ 

 

Rīgā, 2019.gada_____.augustā 

 

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 

„Erasmus+” aktivitātes eTwinning 

 

Latvijas skolu sadarbības projektu konkursa 

„Nacionālā eTwinning balva 2019” 

NOLIKUMS 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Projektu konkurss „Nacionālā eTwinning balva 2019” (turpmāk – konkurss) tiek īstenots 

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

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

uzdevumiem. 

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

3. Konkursa nolikums (turpmāk – nolikums) un pieteikuma anketa ir pieejama eTwinning 

tīmekļa vietnē www.etwinning.lv, un to var saņemt pa elektronisko pastu, sūtot pieprasījumu uz 

adresi info@etwinning.lv.  

 

II Konkursa mērķis 

4. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā 

Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu īstenotājus. 

 

III Konkursa dalībnieks 

5. Konkursā 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 un kurš laika posmā no 2018. gada 01.septembra līdz 

2019. gada 31.augustam ir īstenojis projektu eTwinning.net platformā un saņēmis Nacionālo 

kvalitātes sertifikātu. 

6. Konkursā no vienas izglītības iestādes var piedalīties neierobežots projektu skaits. 

 

IV Iesniedzamie dokumenti  

7. Konkursa dalībnieks elektroniski (tiešsaistē www.etwinning.lv) aizpilda dalībnieka 

pieteikuma anketu (1.pielikums) latviešu valodā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.septembra plkst. 
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23:59. Konkursa dalībnieks pieteikumam var pievienot arī citus ar projekta īstenošanu saistītus 

materiālus.  

8. Pieteikuma iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu. 

9. Ja projekta īstenotājs ir pieteicis projektu Nacionālajam kvalitātes sertifikātam, bet nav 

iesniedzis konkursa dalībnieka pieteikuma anketu, projekts konkursā netiek vērtēts. 

 

V Projektu vērtēšanas kārtība 

10. Konkursa izvērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija) 3 (trīs) cilvēku sastāvā veido 

pārstāvji no aģentūras, kā arī citas pieaicinātas personas.  

11. Konkursā pieteiktos projektus komisija vērtē divās kārtās: 

11.1. pirmā kārta (no 2019. gada 9. septembra līdz 2019.gada 18. septembrim) – projektu 

apkopošana un vērtēšana eTwinning vidē. Projektu vērtēšanas rezultātā tiek noteikti 5 - 6 

finālisti. 

11.2. otrā kārta 2019.gada 12.oktobrī – finālistu pieteikto projektu prezentācijas klātienē un 

„Nacionālā eTwinning balva 2019” ieguvēja noteikšana. 

12. Konkursā pieteiktos projektus komisija vērtē divās kategorijās: 

12.1. starptautiskie projekti – projekta dibinātājs ir viens vai vairāki ārzemju partneri; 

12.2. nacionālie projekti – projekta dibinātāji ir tikai Latvijas skolotāji. 

13. Projektu vērtēšanu veic saskaņā ar nolikuma 2.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. 

14. Konkursa komisija par uzvarētāju nosaka projektu, kas ieguvis visvairāk punktus. 

VI Balvas 

15. Konkursa galvenā balva tiek piešķirta vienam projekta īstenotājam neatkarīgi no 

kategorijas. 

16. Katra starptautiskā finālam pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam skolotājam 

un/vai nacionālā projekta dibinātājiem tiek piešķirts eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība 

eTwinning ikgadējā starptautiskajā konferencē Francijā no 2019.gada 23. oktobra līdz 2019.gada 

26. oktobrim. 

17. Komisija ir tiesīga piešķirt individuālās un kolektīvās balvas un atzinības. 

VII Noslēguma jautājumi 

18. Konkursa dalībnieks var uzdot jautājumus par konkursu, rakstot uz e-pastu 

info@etwinning.lv. Atbilde tiek sniegta 2 (divu) darba dienu laikā.  

19. Konkursa dalībnieku pieteikuma anketā norādītie dati tiek apstrādāti tikai konkursa 

ietvaros un konkursa rezultāti tiek publicēti eTwinning tīmekļa vietnē www.etwinning.lv un 

aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv. 

 

 
Sagatavoja: 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas vadītājs 

K.Auzāns 
67356252 

kristaps.auzans@jaunatne.gov.lv  
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1.pielikums 

 

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 

jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning 

 
Latvijas skolu sadarbības projektu konkursa 

Latvijas izglītības iestādes sadarbības projektu konkursa 

„Nacionālā eTwinning balva 2019” 

 

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA
1
 

 
1.sadaļa 

Vārds, uzvārds 
 

Pārstāvētā izglītības iestāde  
 

e-pasts 
 

Telefona numurs 
 

Projekta nosaukums 
 

Kad projekts sākts un kad noslēgts? 
 

2. sadaļa 

Projekta iesniedzēja pašvērtējums atbilstoši eTwinning projektu vērtēšanas kritērijiem: 

Skolēnu iesaiste; Sasaiste ar mācību darbu; Komunikācija starp partneriem; Sadarbība 

ar partneriem; IKT lietojums projektā; Rezultāts. 

 

3.sadaļa 

Saņemta vecāku atļauja (var arī būt pieejama ar skolu parakstītajā līgumā) skolēnu fotogrāfiju 

un paveikto darbu ievietošanai tiešsaistē. 

 

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

mani personas dati tiks apstrādāti šādam mērķim: konkursa organizēšana, kas ietver kandidātu 

izvērtēšanu; personas datu glabāšanu iekšējo un ārējo atskaišu sagatavošanas mērķiem. Es 

piekrītu savu personas datu (vārds, uzvārds, pārstāvētā izglītības iestāde, projekta nosaukums 

un projekta pieredzes apraksts) publiskošanai ar mērķi informēt un izglītot darbā ar jaunatni 

iesaistītās puses par jaunatnes un neformālās izglītības jomu Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras aktivitātēs ar mājas lapas, bukletu, žurnāla, sociālo vai citu mediju starpniecību pēc 

iestādes ieskatiem un bez iepriekšējas papildu saskaņošanas, kas ietver sevī personas datu 

izpaušanu un/vai nodošanu trešajām personām. Pārzinis: Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra, adrese: Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004. 

 
1
Anketa pieejama elektroniski eTwinning nacionālā atbalsta dienesta mājaslapā 

www.etwinning.lv 
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2.pielikums 
eTwinning Nacionālā kvalitātes sertifikāta un konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2019” vērtēšanas kritēriji 

  

Kritērijs Ļoti labi (3 punkti) Labi (2 punkti) Apmierinoši (1 punkts) Nepieciešami būtiski 

uzlabojumi (0 punktu) 

1.Skolēnu 

iesaiste 
Skolēni piedalās projekta īstenošanā, darbojas radoši, 

iesaistās projekta idejas attīstīšanā. 
Skolēni piedalās projekta 

īstenošanā, darbojas radoši. 
Skolēni piedalās projekta 

 īstenošanā, bet nav darbojušies 

radoši. 

Skolēni nav iesaistīti projekta 

īstenošanā. 

2.Sasaiste ar 

mācību saturu 
Projekta saturs ir saistīts ar mācību saturu, tā 

īstenošana notiek mācību procesā. 
Veiksmīgi veidota starppriekšmetu saikne. 

Projekta saturs ir saistīts ar 

mācību saturu, tā īstenošana 

notiek mācību procesā. 

Projekta saturs tikai daļēji saistīts ar 

mācību saturu vai tā īstenošana 

nenotiek mācību procesā. 

Projekts nav saistīts ar mācību 

saturu. 

3.Komunikācija 

starp 

partneriem 

Notiek jēgpilna komunikācija starp partner-skolu 

 skolēniem. Komunikācija ir daudzveidīga, piemēram, 

salīdzināšana, izvērtēšana, kopīga mācīšanās utt. 

Notiek jēgpilna komunikācija 

starp partnerskolu skolēniem. 
Komunikācija starp partnerskolu 

skolēniem notiek, tomēr tā nav 

jēgpilna vai pārskatāma. 

Komunikācija starp 

partnerskolu skolēniem 

nenotiek. 

4.Sadarbība ar 

partneriem 
Notiek jēgpilna sadarbība starp partnerskolu 

skolēniem. Tiek veiksmīgi izmantotas iespējas, ko 

piedāvā starpskolu sadarbība. 

Notiek jēgpilna sadarbība starp 

partnerskolu skolēniem. 
Sadarbība starp partnerskolu 

skolēniem notiek, tomēr tā nav 

jēgpilna vai pārskatāma. 

Sadarbība starp partnerskolu 

skolēniem nenotiek. 

5.IKT lietojums 

projektā 
Izpildīti visi apakškritēriji Izpildīti 3 apakškritēriji Izpildīti 1-2 apakškritēriji Nav izpildīts neviens 

apakškritērijs 

1. Izstrādāti IKT risinājumi, kas piemēroti projekta aktivitāšu veikšanai; 

2. Skolēni veiksmīgi izmanto IKT projekta aktivitāšu veikšanai; 

3. Izveidota ērti lietojama tiešsaistes platforma, kura tiek izmantota projekta īstenošanai; 

4. Ievērotas autortiesības un drošība internetā.  

6.Rezultāts Izpildīti visi apakškritēriji Izpildīti 3 apakškritēriji Izpildīti 1-2 apakškritēriji Nav izpildīts neviens 

apakškritērijs 

1. Īstenotās aktivitātes ved uz plānotā rezultāta sasniegšanu; 

2. Sasniegts plānotais rezultāts, tas ir izmērāms; 

3. Skolēni veikuši izvērtējumu par paveikto; 

4. Projektā paveiktais pozitīvi ietekmē ne tikai tā dalībniekus. 

 


