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Lūdz padomu 

pieaugušajam!

Lieto internetu 

gudri!

Domā līdzi, ko 

teikt citiem!

Domā, pirms 

notici!

Esi pieklājīgs!

VAI ESI GUDRS UN 
ZINOŠS INTERNETA 
LIETOTĀJS?

PIEDALIES „VAIFIJA SPĒLES” 
VISLATVIJAS TURNĪRĀ!
3. un 4.klasēm

Drošāka
Interneta
Diena 2019 Otrdien, 

5. februārī

D ro š ā k s  i n t e r n e t s  s ā k a s  a r  t e v i !

“TURNĪRA FINĀLS”:

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslvUzvarētāji saņems vērtīgas balvas!

Spēlē “Vaifija spēli” –  

uzvari un 5. februārī  

sacenties ar Latvijas 

gudrākajiem skolēniem 

Vislatvijas turnīra  

finālā!



1. Īss apraksts par plānoto turnīru:
• Turnīru organizē Latvijas Drošāka interneta centrs 

(Drossinternets.lv). 
• Turnīrā aicināti piedalīties 3. un 4. klašu skolēni.
• Turnīra mērķis ir pilnveidot skolēnu sadarbības un 

komunikācijas prasmes, stiprināt zināšanas par drošību 
internetā un veicināt kritiskās domāšanas un medijpratības 
attīstību. 

2. Kā var piedalīties Vislatvijas turnīrā?
• Lai piedalītos turnīrā, ir nepieciešama “Vaifija spēle”.* 
• Savā skolā ir jāizspēlē un jānoskaidro labākais “Vaifija spēles” 

spēlētājs. Kā organizēt “Vaifija spēle” turnīru savā skolā, 
lasiet 6. punktā.

• Ja plānojat ar savas skolas skolēniem spēlēt “Vaifija spēli”, 
tad līdz 2019. gada 18.  janvārim lūdzam reģistrēt savu 
skolu šeit ej.uz/Vaifija_speles_turnirs

3. Kad un kā notiks “Vaifija spēle” 
Vislatvijas turnīra fināls?
• Turnīra fināls notiks 5.  februārī Rīgā un tajā piedalīsies 

labākie “Vaifija spēle” spēlētāji no visas Latvijas. Turnīra fināla 
organizators apstiprinās katru fināla dalībnieku elektroniski, 
nosūtot ielūgumu. Tikai pēc ielūguma saņemšanas, 
dalībnieks dodas uz Finālu. Informācija dalībniekiem tiks 
nosūtīta 1. februārī.

• Fināls tiks veidots kā atraktīva skolēnu zināšanu un prasmju 
pārbaude, atbildot uz jautājumiem, veicot praktiskus 
uzdevumus, kas saistīti ar drošu un gudru interneta 
lietošanu. Finālā piedalās skolēni, katru skolēnu pavada 1 
pedagogs. Līdzjutējiem būs iespēja sekot tiešraidē un balsot 
par savu favorītu. 

4. Kā pieteikt savu skolu “Vaifija spēle” 
Vislatvijas turnīra finālam?
• Savas skolas labāko “Vaifija spēle” spēlētāju kopā ar 1 

pedagogu aicinām līdz 2019. gada 30.  janvārim pieteikt 
dalībai Vislatvijas turnīra finālam, aizpildot pieteikuma 
formu šeit ej.uz/Vaifija_spele_finals.

• Ja dalībskolu skaits būtiski pārsniegs plānoto, tad turnīra 
organizators patur tiesības uz finālu uzaicināt tās skolas, kas 
būs atspoguļojušas spēles norisi sociālajos tīklos vai skolas 
mājas lapā, atbilstoši 6. punktam. 

5. Kāda ir balva fināla uzvarētājam?
• Pieci Vislatvijas turnīra finālisti saņems dāvanu kartes 

kārotās lietas iegādei elektrotehnikas veikalā: uzvarētājs 
100 Eur vērtībā un 4 finālisti katrs 50 Eur vērtībā. 

• Dāvana tiks arī finālturnīra uzvarētāja visai klasei — pie jums 
uz skolu dosies “Zinoo centrs” ar interaktīvu un izglītojošu 
nodarbību, eksperimentiem.

6. Kā organizēt “Vaifija spēle” turnīru 
savā skolā?
• Turnīru savā skolā varat organizēt pēc izvēles:

A. Ja “Vaifija spēli” jau klases ietvaros skolēni ir izspēlējuši un 
ja jums jau ir zināms, kurš bērns bija labākais savā klasē, 
tad organizējiet skolas līmenī sacensību starp labākajiem 
3.-4.klašu skolēniem, līdz esat noskaidrojuši vienu 
skolēnu, kas pārstāvēs jūsu skolu Vislatvijas turnīra finālā. 
Informējiet turnīra fināla organizatoru — Latvijas Drošāka 
interneta centru, atbilstoši 4. punktam.

B. Ja “Vaifija spēli” skolā bērni vēl nav spēlējuši, tad organizējiet 
to divās kārtās. Pirmā kārta notiek klases ietvaros, spēlējot 
“Vaifija spēli” un noskaidrojot klases labāko spēlētāju. 
Otrajā kārtā savā starpā sacenšas katras klases “Vaifija 
spēles” labākais spēlētājs. Kad būsiet noskaidrojuši, 
kurš jūsu skolas skolēns ir pelnījis pārstāvēt Jūsu skolu 
Vislatvijas turnīra finālā, tad informējiet organizatoru  — 
Latvijas Drošāka interneta centru, atbilstoši 4. punktam.

• “Vaifija spēle” sastāv no kartītēm ar jautājumiem. Ieteicams, 
lai vienlaicīgi spēli spēlētu ne vairāk kā 5-6 skolēni. “Vaifija 
spēles” uzvarētājs ir skolēns, kurš pirmais iegūst superspēju, 
pareizi atbildot uz pieciem vienas krāsas kartiņu jautājumiem. 

• Nofotografējiet spēles norisi, ievietojiet attēlus skolas mājas 
lapā vai sociālajos tīklos, pievienojot mirkļbirkas: #VaifijaSpēle 
#VaifijaTurnīrs #drossinternets #DID2019. Saiti uz attēliem 
iekopēt pieteikuma formā ej.uz/Vaifija_spele_finals, 
reģistrējot labāko skolēnu dalībai Vislatvijas turnīra finālā 
atbilstoši 4. punktam.

Informācija par 
“Vaifija spēle” Vislatvijas turnīru

Uzvarētāji saņems vērtīgas balvas!
Papildu informācija: info@drossinternets.lv

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv 
instagram.com/drossinternetslv

* “Vaifija spēle” ir galda spēle sākumskolas skolēniem par drošu un gudru interneta izmantošanu. Tā 

izdota kampaņas “Supervaroņi internetā” ietvaros, izstrādājis Latvijas Drošāka interneta centrs. “Vai-

fija spēle” tika izdota 3000 eksemplāros un bez maksas piedāvāta ikvienai Latvijas skolai. Ja jūsu skolā 

vēl nav šīs spēles, zvaniet mūsu sadarbības partnerim — Latvijas Pašvaldību mācību centram, tālrunis 

67551217. Spēles var saņemt Latvijas Pašvaldību mācību centra telpās Rīgā, Biķernieku ielā 4.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTTRpqY-Ddi0zoMaFKwcw4UYvClHtK2mI2IwmSnfl71C8bHw/viewform
https://ej.uz/Vaifija_spele_finals
https://ej.uz/Vaifija_spele_finals
https://ej.uz/Vaifija_spele_finals
mailto:info@drossinternets.lv

