
Reģistrēšanās European

School Education Platform



2022. gadā 
eTwinning kopienas 
tīmekļa vietne iegūs 
jaunu veidolu – tā 
tiks apvienota ar 
School Education
Gateway un pēc 
platformas oficiālās 
atklāšanas sauksies 
European School 
Education Platform. 

Seko šai pamācībai, 
lai reģistrētos 
jaunajā platformā un 
izveidotu ar 
eTwinning saistītu 
kontu!

Pārbaudi e-pastu eTwinning!
Pamācība «EU Login konta izveidošana»

Izveido EU Login
Pamācība «EU Login konta izveidošana»

Reģistrējies European School 
Education Platform
Reģistrējies jaunās platformas eTwinning 
sadaļā!

Reģistrē jaunu izglītības iestādi 
European School Education
Platform

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2022/03/EU-Login-izveidosana-pamaciba.pdf
https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2022/03/EU-Login-izveidosana-pamaciba.pdf
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Atver European School Education
Platform (https://school-education.ec.europa.eu/lv)

➢ Izvēlies valodu, kurā vēlies strādāt 
platformā!

➢ Ja iepriekš biji reģistrējies 
etwinning.net un tavs profils bija 
aktīvs, seko pamācībai šeit!

➢ Ja iepriekš neesi bijis reģistrējies 
etwinning.net vai tavs profils ir 
anonimizēts, seko pamācībai šeit!

Lūdzu, ņem vērā, ka platforma vēl nav pabeigta un šobrīd notiek pārejas process, līdz ar to daudzas funkcijas vēl 
nav iespējamas. Kā arī iespējams, ka reģistrācijas procesa soļi pilnībā neatbildīs pamācībā norādītajiem, jo Eiropas 
Komisija katru dienu aktīvi veido un uzlabo platformu un tās funkcionalitāti. 

Reģistrācija

https://school-education.ec.europa.eu/lv
https://school-education.ec.europa.eu/lv
https://live.etwinning.net/unauthorized?lang=lv
https://live.etwinning.net/unauthorized?lang=lv


Aktīvs eTwinning profils
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Visi aktīvo un neaktīvo (nav autorizējies savā profilā gadu) lietotāju profili ir pārcelti no 
etwinning.net uz jauno platformu. Lai piekļūtu savai informācijai, tev ir jābūt EU Login
kontam, kas reģistrēts ar to pašu e-pasta adresi, ar kuru esi reģistrējies etwinning.net. 

Ja neesi pārliecināts, apskati pamācību «EU Login konta izveidošana»!

Lai autorizētos European School Education Platform, spied «Login».

Reģistrācija ar 
aktīvu eTwinning 
profilu

https://live.etwinning.net/unauthorized?lang=lv
https://live.etwinning.net/unauthorized?lang=lv
https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2022/03/EU-Login-izveidosana-pamaciba.pdf
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Autorizējies, izmantojot EU Login!

***Svarīgi! Izmanto to pašu e-pasta 
adresi, ar kuru šobrīd esi reģistrējies 
eTwinning Live (etwinning.net)! 

Ja neesi pārliecināts, ar kādu e-
pastu esi reģistrējies, apskati 
pamācību «EU Login konta 
izveidošana»!***
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Reģistrācija ar 
aktīvu eTwinning 
profilu

https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2022/03/EU-Login-izveidosana-pamaciba.pdf
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Iespējams, tev lūgs reģistrēties eTwinning sadaļai. Tas tiek prasīts, lai visi 
skolotāji atjaunotu informāciju par izglītības iestādēm, kurās strādā, un 
novērstu kļūdas, kas izveidojušās datu pārcelšanas laikā. 

Spied šeit, lai pievienotos 
eTwinning

Reģistrācija ar 
aktīvu eTwinning 
profilu
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Norādi savu pārstāvēto izglītības iestādi!

Meklētājā atrodi savu 
pārstāvēto izglītības iestādi

Ja izglītības iestādi neatrodi 
sarakstā, izveido jaunu. 

Reģistrācija ar 
aktīvu eTwinning 
profilu

Pēc tam, kad būsi norādījis 
izglītības iestādi, eTwinning 
Nacionālais atbalsta 
dienests pārbaudīs 
iesniegto informāciju un 
apstiprinās/ noraidīs 
pievienoto izglītības 
iestādi. 



Tu esi reģistrējies!Slide 
title 
lorem 
ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

Apsveicam, tu esi reģistrējies eTwinning jaunajā platformā! Dažu dienu laikā 
eTwinning Latvijas Nacionālais atbalsta dienests izskatīs tavu pieteikumu.

Reģistrācija ar 
aktīvu eTwinning 
profilu



Jauns profils
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Lai reģistrētos European School Education 
Platform ir jāizveido EU Login konts, šis 
būs vienīgais autorizēšanās veids jaunajā 
platformā.  

➢ Ja EU Login konta vēl nav, seko pamācībai šeit!

➢ Ja EU Login konts ir, spied «Izveidot kontu»!

Reģistrējies 
eTwinning 
pirmo reizi

https://school-education.ec.europa.eu/lv
https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2022/03/EU-Login-izveidosana-pamaciba.pdf
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Aizpildi prasīto informāciju:

Reģistrējies 
eTwinning 
pirmo reizi

Valoda

Nodarbošanās – skolotājs, direktors, bibliotekārs, u.c.

Kādu izglītības līmeni māca (var norādīt vairākus)

Par kuriem mācību priekšmetiem interesējies

Par kuriem arodmācību priekšmetiem interesējies 
(var neaizpildīt)

Valsts
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Tev automātiski piedāvās iespēju reģistrēties arī eTwinning sadaļai. 

Spied šeit, lai pievienotos 
eTwinning

Reģistrējies 
eTwinning 
pirmo reizi
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Aizpildi prasīto informāciju eTwinning profila izveidei!

Pasniegtie mācību priekšmeti

Reģistrējies 
eTwinning 
pirmo reizi

Pasniegtie arodpriekšmeti (ja ir)

Skolēnu vecums

Atzīmē, ja šobrīd vari īstenot eTwinning projektus

Izvēlies valsti. Pēc tam spied «Search organisation» un atrodi 
savu izglītības iestādi. Ja tās nav sarakstā, tev nāksies 
pievienot jaunu izglītības iestādi
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Atrodi savu izglītības iestādi!

Reģistrējies 
eTwinning 
pirmo reizi

Meklētājā atrodi savu 
pārstāvēto izglītības iestādi

Ja izglītības iestādi neatrodi 
sarakstā, izveido jaunu.
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Aizpildi profila informāciju, ko 
redzēs citi eTwinning lietotāji!

Neaizmirsti beigās visu 
informāciju saglabāt!Reģistrējies 

eTwinning 
pirmo reizi



Tu esi reģistrējies!
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Apsveicam, tu esi reģistrējies eTwinning jaunajā platformā! Dažu dienu laikā 
eTwinning Latvijas Nacionālais atbalsta dienests izskatīs tavu pieteikumu.

Reģistrējies 
eTwinning 
pirmo reizi



Reģistrē jaunu izglītības iestādi!
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Seko šai pamācībai, ja rodas nepieciešamība reģistrēt jaunu izglītības iestādi, bet 
vispirms pārliecinies, ka tava skola jau nav sistēmā! Mēģini izglītības iestādi 
atrast, izmantojot dažādus nosaukumu versijas, pirms veic tālākās darbības!

Jauna skola

Spied šeit, lai 
pievienotu jaunu 
izglītības iestādi.



Aizpildi prasīto informāciju!
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Lai reģistrētu jaunu izglītības iestādi, aizpildi prasīto informāciju! 
Ar zvaigznīti (*) atzīmētie lauki ir jāaizpilda obligāti. 

Jauna skola

Valsts

Šeit obligāti norādīt «Iekšzemes»

Pilsēta

Norādīt PILNU iestādes 
adresi



Aizpildi prasīto informāciju!
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Jauna skola

Juridiskais nosaukums

Iestādes publiskais nosaukums 
(visbiežāk sakritīs ar juridisko 
nosaukumu)

Šeit norāda kurš varēs 
redzēt kontaktinformāciju

Šeit norāda valodu, 
kurā ar kontaktpersonu 
jāsazinās

Kāda līmeņa izglītība pieejama 
iestādē (var atzīmēt vairākus). 

Izglītības veids – pirmsskolas, 
vispārizglītojošā vai arodskola
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Jauna skola
Iestādes direktora / vadītāja 
vārds

Iestādes direktora / vadītāja 
uzvārds

Iestādes direktora / vadītāja 
e-pasts
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Jauna skola

Obligāti jāpievieno skolas 
apraksts, svarīgākā 
informācija. Mēs 
rekomendējam arī norādīt 
skolas e-pastu, telefona 
numuru un mājas lapu (ja 
tāda ir). 
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Jauna skola

Norādi skolas sociālo 
mediju kontus, ja tādi ir. 

Spied šeit, lai saglabātu 
informāciju. 

Apliecini, ka iesniegtā 
informācija ir pareiza.



Tu esi reģistrējis jaunu 
izglītības iestādi!Slide 
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Jauna skola


