
Latvijas eTwinning  
jaunumi 
Zināmi konkursa „Nacionālā 
eTwinning balva 2020” finālisti! 
Šī gada 8.septembrī noslēdzās projektu pieteikšana konkursam 
„Nacionālā eTwinning balva 2020”. No 16 konkursam pieteiktajiem 
projektiem konkursa finālam izvirzīti 6 labākie projekti, kuri 10.oktobrī 
savus projektus prezentēs eTwinning konferencē Rīgā. 

Finālisti (nejaušā secībā): 

 Riebiņu vidusskolas projekts “Acquisition of programming skills using the 
mobile application development environment “MIT App Inventors”” (projekta 
iesniedzējs Guntis Tjarvja) 

 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts “Periodicity in our life” 
(projekta iesniedzēja Ineta Lielkalne) 

 Rīgas Teikas vidusskolas projekts “Deutsch lernen macht Spaß” (projekta 
iesniedzēja Helēna Briede) 

 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekts “Born to Read” 
(projekta iesniedzēja Anna Beļska) 

 Kalnciema vidusskolas projekts “Droši nedrošās spēles” (projekta iesniedzēja 
Inese Zvaigznone), kas īstenots kopā ar Bauskas Valsts ģimnāziju (projekta 
iesniedzēja Līga Bajāre) 

 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekts “Plastic Free Baltic Sea” 
(projekta iesniedzēja Natālija Karpenko) 

Plašāka informācija 

 

No katra finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam 
skolotājam tiek piešķirts eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība 
individuālās profesionālās pilnveides mācībās, par kuru vietu un laiku 
dalībnieki tiks informēti pēc balvas iegūšanas. Papildus balvas 
paredzētas arī projektā iesaistītiem skolēniem!  

Septembris 

 
 

https://etwinning.lv/zinami-konkursa-nacionala-etwinning-balva-2020-finalisti/
https://etwinning.lv/zinami-konkursa-nacionala-etwinning-balva-2020-finalisti/


Vebinārs par Google Science Journal 
izmantošanu mācību darbā 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros šī gada 30.septembrī organizē vebināru, kurā 
Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs Andris Jenerts praktiski parādīs, kā 
izmantot Google Science Journal lietotni dabas zinību un fizikas 
apgūšanai. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas 
anketa. 

Plašāka informācija un pieteikšanās  
 
 
 

 

 

 
 
 

Pedagogus aicina pieteikties dalībai 
Nacionālajā eTwinning konferencē 
Aicinām pedagogus 10. oktobrī piedalīties Nacionālajā eTwinning 
konferencē Rīgā, kurā skolu komandas prezentēs sešus pagājušā mācību 
gada veiksmīgākos eTwinning sadarbības projektus. Būs iespēja uzzināt 
Ogres 1. vidusskolas direktora Igora Grigorjeva pieredzi attālinātās 
mācīšanās organizēšanā, kopā ar diplomētu supervizori Eviju van der 
Beek diskutēt par izdegšanas un ilgstoša stresa cēloņiem un sekām, kā 
arī būt klāt konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2020” uzvarētāju 
apbalvošanā. Pieteikšanās līdz 7.oktobra plkst 9:00! 

Plašāka informācija un pieteikšanās  
 
 
 

 

 

 
 

 

Pieejams video no vebināra par 
eTwinning aktualitātēm  
Noskaties 25.augustā eTwinning vebināra ierakstu, kurā Kristaps Auzāns 
stāstīja par eTwinning 2020./2021. mācību gada aktualitātēm 

Vebināra ieraksts un prezentācija 

 

https://etwinning.lv/aicina-piedalities-vebinara-par-google-science-journal-izmantosanu-macibu-darba/
https://etwinning.lv/pedagogus-aicina-pieteikties-dalibai-nacionalaja-etwinning-konference-4/
https://etwinning.lv/pieejams-video-no-vebinara-par-etwinning-aktualitatem-jaunajam-macibu-gadam/


Aicina pieteikties tiešsaistes kursam 
par TwinSpace izmantošanu 
Kad tu pēdējoreiz ieskatījies eTwinning projekta tiešsaistes platformā 
TwinSpace? Iespējams, ka kopš tava pēdējā projekta platforma ir 
mainījusies vai arī tev sagādā grūtības atsevišķas TwinSpace funkcijas? 
Tev nav ne mazākās nojausmas, kā savu projektu “ielikt” TwinSpace 
rāmjos?  

Ja piekrīti vismaz vienam no apgalvojumiem un vēlies kļūt par TwinSpace 
ekspertu, līdz 7.oktobrim piesakies dalībai 4 nedēļu tiešsaistes kursam 
“TwinSpace iespējas un ne tikai”!  

Plašāka informācija un pieteikšanās 

 

 

 

 

 

 
Sākas tehnoloģiju konkurss  
“Ventspils IT izaicinājums 2020” 
Ventspils Digitālais centrs un Ventspils pilsēta 5. reizi izaicina skolēnus no 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas parādīt savas prasmes un 
zināšanas radošā tehnoloģiju pielietošanā. 

Pieteikšanās starptautiskajam tehnoloģiju konkursam “Ventspils IT 
izaicinājums” sākas 2. septembrī un turpinās līdz pat 14. oktobrim. 

Konkursa “Ventspils IT izaicinājums” finālistiem būs iespēja cīnīties par 
vērienīgu naudas balvas fondu 12 000 EUR apmērā. Plānoti tiek arī 
vairāki papildus konkursi, kas norisināsies “Ventspils IT izaicinājuma” 
ietvaros, sniedzot iespēju aktīvākajiem konkursa dalībniekiem – gan 
skolotājiem, gan skolēniem, gan skolām iegūt vērtīgas papildus balvas. 

Plašāka informācija 
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