
Meklējam NEATKARĪGOS EKSPERTUS! Autoeksperts un Autoziņas uzsāk 

eksperimentu un, iespējams, mēs meklējam tieši Tevi! Ja esi sociāli aktīvs, nebaidies no sava 

viedokļa kameras priekšā, esi kaislīgs velo braucējs (vai vismaz sestdienas braucējs) un Tev ir 

savs auto, tad piesakies! 

Dosim iespēju 3 pretendentiem aktīvi izmantot Thule velosipēdu turētājus - Thule 

Velocompact 925, Thule ProRide 598 + Thule WingBar Edge jumta šķērsstieņi, Thule Outride 

561 + Thule WingBar Edge jumta šķērsstieņi. Katram pretendentam tiks izsniegts Thule 

veloturētājs (atkarībā no izvēlētā tipa) uz 30 dienām. Šo 30 dienu laikā, pretendentam ir 

aktīvi jāizmanto sociālie tīkli (Facebook), jāpublicē bildes un ieraksti par Thule priekšrocībām 

(ja mīnusi, tad arī mīnusiem). Ierakstā jāpiemin gan Autoeksperts (@autoekspertslatvija), 

gan Autoziņas (@tvautozinas). Saviem draugiem jāļauj dalīties un spiest ‘’Patīk’’ ierakstam. 

Skaties.lv/autozinas būs iespēja balsot par katru pretendentu. Pretendetam, kurš 30 dienu 

laikā saņems vislielāko balsojuma skaitu, dāvanā saņems Thule veloturētāju! (atkarībā no tā, 

kuru lieto). 

Prasības kandidātiem: 

1. Autovadītāja apliecība 

2. Savs personīgais auto: 

a. Ar sakabes āķi (Pretendetiem uz Thule VeloCompact 925, 450 EUR) 

b. Ar pilna izmēra jumta reliņiem (Thule ProRide + WingBar Edge, 395 EUR) 

c. Ar integrētiem reliņiem vai fiksācijas vietām jumtā (Thule Outride 561 + 

Wingbar Edge, 400 EUR) 

3. Sociāli aktīvs (tīklā Facebook, Instagram),  

4. Savs personīgais velosipēds 

5. Vēlēšanās izmēģināt kaut ko vēl neredzētu 

6. Nebaidīšanās runāt kameru priekšā 

 

 Projekta sākums -  2.maijs. 

 2. maijā plkst. 14:00 Izvēlētie pretendenti tiksies Autoeksperts telpās, Gunāra Astras 

ielā 3, Rīgā, lai izsniegtu pirmos veloturētājus, dotu iespēju tos pašiem uzstādīt (ar 

konsultanta palīdzību), sagatavotu sižetu. 

 Projekta laikā aktīvi sekojam līdzi pretendentu publikācijām, dalamies ar saviem 

ierakstiem un motivējam cilvēkus lasīt un dalīties ar informāciju.  

 Projekta noslēgums 10. jūnijs. Tiek sasaukti visi pretendenti. Palsudināts konkursa 

uzvarētājs, sagatavots noslēguma sižets. 

Pieteikties iespējams skaties.lv/autozinas, aktuālajai informācijai iespējams sekot Facebook 

lapās – Autoeksperts un TV Auto ziņa 

 


