
„Lauku gudrību spēles” konkursa noteikumi 

 

• Ziņu un izklaides portāls Skaties.lv organizē „Lauku gudrību spēli”.  

• Spēles norises laiks no 27.10.2016. - 5.01.2017. (11 nedēļas) Pēdējās spēles 

uzvaretājs tiks paziņots 12.01.2017 

• Konkursa būtība: nāc uz Skaties.lv, katru nedēļu atbildi uz 10 āķīgiem 

jautājumiem par lauku darbiem un lauku dzīvi.  

• Sākot ar 27. oktobri portālā Skaties.lv spēles dalībniekam ir iespēja atbildēt uz 10 

jautājumiem, par katru pareizi atbildētu jautājumu saņemot 1 punktu.  

• Spēlētāji, kuri iegūst maksimālo punktu skaitu, var piedalīties ik nedēļas balvas 

izlozē.  

• Lai pretendētu uz balvu, pēc spēles dalībniekam jānorāda savs vārds, uzvārds, e-

pasts un tālruņa numurs un jānospiež taustiņš „gatavs”. 

• Ikviens var atbildēt uz viktorīnas jautājumiem arī bez savas kontaktinformācijas 

norādīšanas, tikai šādā gadījumā dalībnieks nevar pretendēt balvas saņemšanai. 

• Katrs spēles dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un neietekmēs 

aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai kādā citādā 

krāpnieciskā veidā.  

• Ja spēles dalībniekam ir mazāk par 18 gadiem, tad balvas saņemšanai būs 

nepieciešama vecāku piekrišana. 

• Spēli var spēlēt atkārtoti, līdz tiek sasniegts vēlamais punktu skaits, taču 

reģistrēties balvas izlozei drīkst tikai vienu reizi. 

• Pareizās atbildes var reģistrēt līdz trešdienas plkst 23.59. 

• Uzvaretāji tiek publicēt portālā skaties.lv ceturtdienās sākot no 3.11.2016 

• Sakarā ar valsts svētkiem, 10. Novembra Lauku gudrību spēle norise tiek 

pagarināta līdz 23. Novembrim (pareizās atbildes var reģitrēt līdz 23. Novembra 

plkst. 23.59) un tās uzvarētājs tiks paziņots 24. Novembrī. 

• Ar uzvarētāju sazinās skaties.lv pārstāvis. 

• Nedēļas spēlēs uzvarētājs tiek izvēlēts pēc nejaušības principa, izvēloties no 

visām pareizājām iesūtītajām atbildēm konkrētā laika periodā.  

• Balvu uzvarētājam izsniedz  30 dienu laikā no dienas, kad tiek paziņots 

uzvarētājs. 

• Balvās ir Fiskars Splitting Axe L_ X21 vai Sauté pan 26 cm, optimised for 

ceramic hobs.  

• Katru nedēļu tiek izlozēta viena no iepriekšminētajām balvām. 

• Balvu varēs saņemt Rīgā, Dzelzavas iela 120G 

• Piedaloties šajā konkursā Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt 

izmantota komunikācijā par aktivitāti SIA TV3 Latvia un skaties.lv sociālajos 

tīklos, ziņu lapās un citos resursos.  

• Skaties.lv patur tiesības mainīt konkursa noteikumus un izslēgt no aktivitātes 

negodprātīgus dalībniekus.  

 


