
  

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu datorgrafikas darbu 

konkursa „Strādājam Latvijai” 

žūrijas kopvērtējums 

 

 
Izglītības iestāde, 

skolotājs 
Dalībnieks Klase Tīmekļa vietne 

Vērtēju

ms 

Tukuma 

internātpamatskola 

Sarmīte Balode 

Modris Cibuļskis  9.klase https://www.youtube.com/watch?v=
Anj_mIiHl-o 

Atzinība 

Darba apraksts Labos darbus Latvijas simtgadei sākām krāt jau iepriekšējā mācību gadā, 

iepazīstot labāk Latvijas zemi un cilvēkus un arī apceļojot to. 

Šogad katras klases kolektīvs lēma, kādi būs viņu labie darbi Latvijas 

simtgadei.  

Mūsu kopējā vēlme – kļūt labākiem, draudzīgākiem, kārtīgākiem, 

pieklājīgākiem un čaklākiem. 

Strādājot Latvijai, daudz ko jaunu esam iepazinuši, izpētījuši, 

iemācījušies un arī apguvuši jaunas prasmes. 

 

Tukuma 

2.vidusskola 

Anita Kairo 

Emīls Puhaļskis 5.klase https://prezi.com/view/YRDzsmWt
beBGNdvynVja/  
 

Atzinība 

Darba apraksts „Kāpēc kaut kur jāiet, ja ir internets?” 

Latvijā drīz vairs nebūs nekā, ko nav iespējams izdarīt internetā. Valsts 

pārvalde, izglītība, izklaide un pat pārtikas iegāde šobrīd ir tur pieejama. 

Latvija ir unikāla ar savu plašo elektronisko pakalpojumu piedāvājumu 

klāstu.  

 

Tukuma 

2.vidusskola 

Anita Kairo 

Reinis Šulcs 

 

5.klase https://prezi.com/view/PzTkGeMX
YgosXdUMFJC2/ 
 

Atzinība 

Darba apraksts „Interneta izplatība Latvijā” 

Latvijā dzīve bez interneta vairs nav iedomājama. Tam ir daudz plusu un 

tikpat daudz mīnusu. Svarīgi ir zināt, kā pareizi to izmantot un kur 

vērsties pēc palīdzības, ja kaut kas nenotiek, kā nākas.  

 

Tukuma 

2.pamatskola 

Evita Skavronska 

Artis Jansons 3 b klase 

 

https://prezi.com/p/iyidpjplj3md/  Atzinība 

Darba apraksts „Mēs kopā – Latvijai!” Artis Jansons ar savu vēstījumu Latvijas 

simtgadei vēlas sūtīt vēstījumu, ka mēs ikkatrs esam lielās Latvijas mazā 

sastāvdaļa. No mūsu mazajiem darbiņiem kopā veidosies skaista, 

paliekoša un nozīmīga dāvana Latvijas simtgadei. 

 

Tumes vidusskola 

Oskars Laugalis 
Amanda 

Polučankina 

4.klase http://www.toondoo.com//ViewBook.t

oon?bookid=681207 . 

Pateicība 

Darba apraksts “Vampīrs, kurš sadraudzējās.” 

Īss apraksts: Vampīrs sākumā bija ļauns, no kura visi baidījās. Tad 

viņam kļuva nelabi no tā. Beigās viņš saprata, ka labāk ir būt 

draudzīgam. 

 

Tumes vidusskola 

Oskars Laugalis 
Dariuss 

Bikavnieks 

5.klase http://www.toondoo.com//ViewBook.t

oon?bookid=680797  

Atzinība 

Darba apraksts Komikss. “Kur ir mana nauda?” 

Īss apraksts: Anekdote par tēmu: kas ir ātrāks par vēju? 
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Tumes vidusskola 

Oskars Laugalis 
Elīza Egle 

Saleniece 

2.klase https://youtu.be/Ipyo_i6O1EA  Atzinība 

Darba apraksts “Rotaļlaukums” 

Rotaļlaukumā bērni spēlējas, bet pieaugušie tos pieskata. 

 

Tumes vidusskola 

Oskars Laugalis 
Elīza Egle 

Saleniece, 

Evelīna Kraukle, 

Daniels 

Gaidlazda 

2.klase 

 

https://youtu.be/xh_h_XmjVsg  Pateicība 

Darba apraksts Izstrādāta darba nosaukums: “Zemūdens pasaule” 

Īss apraksts: Zem ūdens notiek interesantas lietas: daudz zivju un 

grimstošu kuģu. 

 

Tumes vidusskola 

Oskars Laugalis 
Verners 

Ventlands 

3.klase http://www.toondoo.com//ViewBook.t

oon?bookid=681116 . 

Atzinība 

Darba apraksts Komikss. “Vientuļais spociņš.” 

Īss apraksts: Spociņš, kurš bija vientuļš, ieguva draugu. 

 

Tukuma Raiņu 

ģimnāzija 

Arnis Zaņģis 

Sīmanis Olafs 

Jurševics 
11.b klase https://failiem.lv/u/rrrjddtt  

 

Atzinība 

Darba apraksts Tukuma Raiņa ģimnāzija 3D  

Jaunpils vidusskola 

Ilze Inkina 
Marija Elvita 

Tiļļa 

9.klase https://www.youtube.com/channel/UC

miwF5pAwW8Tn-

94gIFfeog?view_as=subscriber  

Atzinība 

Darba apraksts Viktorīna (jautājumi) par Jaunpils novadu.  

 
 

 

Paldies visiem dalībniekiem un pedagogiem! 

 

 

 
 

Angelika Dembovska  

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

izglītības darba vecākā speciāliste 

Tālr.: 63107274, mob.25433432 

e-pasts: angelika.dembovska@tukums.lv 
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