
Aktivitātes „Atklāsim Latvijas dārgumus” noteikumi 

 

Lai piedalītos: 

- dodieties uz Skaties.lv aktivitāti 
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/atklasim-vel-neiepazitos-latvijas-dargumus-

2/; 

- augšupielādējiet īpašās vietas fotogrāfijas; 

- aizpildiet konkursa pieteikuma anketu, pievienojot 

aprakstu par īpašo vietu (līdz 1000 rakstzīmes), kā arī 

konkrētu atrašanās vietu. 

Konkursa mērķis 

TV3 un Skaties.lv aicina - atklāsim Latvijas interesantākās un 

neparastākās vietas kopā! Visdrīzāk katram mums ir zināma 

kāda apbrīnas vērta vieta, kas atklāta nejauši vai, gluži pretēji, 

grūti meklēta pēc nostāstiem vai laika zoba nodeldētām 

norādēm. Līdz Latvijas simtgadei izveidosim kopā ceļvedi ar 

plaši nezināmām, bet uzmanības un mīlestības vērtām Latvijas 

vietām!  

Konkursa norises gaita 

- No 13.06. līdz 30.06. plkst. 23:59 aktivitātes dalībnieki 

tiek aicināti iesūtīt plaši nezināmo vietu fotogrāfijas, 

pievienot aprakstu to, atrašanās vietu, kā arī 

kontaktinformāciju.  

- Iesūtīt var no vienas līdz piecām bildēm. 

- Līdz 3.07. iesūtīta informācija tiks apkopota. 

- No 3.07. līdz 21.07. aicinām cilvēkus doties uz 

latvijasdargumi.lv, lai smeltos iedvesmu atvaļinājumiem. 

http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/atklasim-vel-neiepazitos-latvijas-dargumus-2/
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/atklasim-vel-neiepazitos-latvijas-dargumus-2/


Īpašas piezīmes 

- Piedaloties aktivitātē, dalībnieki piekrīt, ka Organizators 

jebkurā laikā un vietā bez kompensācijas var izmantot, 

rediģēt, kombinēt un tālāk izplatīt savos sociālo tīklu 

kanālos katra dalībnieka iesniegtos fotomateriālus un 

pievienoto tekstu. Dalībnieks, piedaloties konkursā, nodod 

visas iesniegto foto materiālu autortiesības 

Organizatoram. 

- Piedaloties konkursā, dalībnieks apstiprina, ka piekrīt 

personas informācijas apstrādei tikai un vienīgi aktivitātes 

dalībnieku informācijas apkopošanai Skaties.lv. Minētā 

puse konfidenciālo informāciju neizplatīs trešajām 

personām.  

- Piedaloties aktivitātē, dalībnieks apstiprina, ka piekrīt 

šiem noteikumiem un ka aktivitātes organizatori un to 

norādītās personas var apstrādāt, glabāt un izmantot 

personas datus. 

- Aktivitātes dalībnieks, reģistrējoties aktivitātē, uzņemas 

visu atbildību par iesniegtās informācijas pareizību, 

precizitāti vai kļūdām, kā arī, iesniedzot foto un video 

materiālus, apstiprina, ka šie materiāli nav aizsargāti ar 

autortiesībām un dalībniekam ir tiesības tos izmantot. 

- Ja viena vieta ir pievienota vairākkārt, vērā tiks ņemts 

“profils” ar augstāko vērtējumu rezultātu. 

- Organizators patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma 

anulēt tādus pieteikumus, kas neatbilst ētikas, morāles un 

likuma normām.  

  


