
„ Parādi savu X!” konkursa noteikumi 

 

Konkursa apraksts 

TV šovs “X faktors”, “Coca-Cola Balti Jookide AS, un portāljs 

Skaties.lv piedāvā šova skatītājiem piedalīties konkursā. Proti, 

iesūtīt fotogrāfijas, kurās redzams burts “X”. Minētais simbols 

var būt jebkāda veida vides objekts, kas atgādina simbolu “X”.  

Šova laik, katru nedēļu tiks izlozēts iepriekšējās nedēļas 

populārākā fotogrāfija, par kuru būs nobalsojuši visvairāk 

portāla Skaties.lv lasītāji. 

Lai piedalītos: 

- dodies uz Skaties.lv konkursu www.skaties.lv/paradisavux  

- dotajā anketā augšupielādē savu fotogrāfiju, kurā attēlots 

burts “X” 

- aizpildi konkursa pieteikuma anketu, pievieno arī foto 

aprakstu – kur esi pamanījis savā fotogrāfijā redzamo “X” 

- ja konkursa dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, konkursa 

uzvaras gadījumā balva varēs saņemt kopā ar vecākiem. 

Konkursa norises gaita 

- Konkurss norisinās no 3.09.-03.12, kura laikā konkursa 

dalībnieki tiek aicināti iesūtīt savas fotogrāfijas, 

pievienojot aprakstu un norādot savu kontaktinformāciju 

- Konkurss ir sadalīts 14 posmos, katrs posms norit 

konkursa norādītajā laikā no tekošās nedēļas pirmdienas 

plkst. 00.01 līdz tās pašas nedēļas svētdienai, plkst. 23.59. 

Attiecīgi konkursa pirmā kārta sākas pirmdien, 4.09. un 

norit līdz 10.09. Uzvarētājs tiks paziņots katras nākamās 

http://www.skaties.lv/paradisavux


nedēļas pirmdienā, attiecīgi pirmās kārtas uzvarētājs tiks 

paziņots 11.09. 

- Katrā konkursa kārtā iespējams iesūtīt neierobežotu 

fotogrāfiju daudzumu, kas atbilst konkursa noteikumiem. 

- Skaties.lv lasītāji var balsot par katru no fotogrāfijām reizi 

stundā izmantojot Facebook.lv vai Draugiem.lv sociālo 

tīklu profilus.  

- Konkursa uzvarētājs ir tas, kurš saņēmis visvairāk balsu.  

- Katrs konkursa sākums sākas no sākuma, iepriekšējās 

kārtās iesūtīto bilžu balsis nesummējas.  

 

- Īpašas piezīmes 

- Piedaloties konkursā, 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 konkursa 

dalībnieku informācijas apkopošanai Skaties.lv. Minētā 

puse konfidenciālo informāciju neizplatīs trešajām 

personām.  

- Piedaloties konkursā, dalībnieks apstiprina, ka piekrīt šiem 

noteikumiem un ka konkursa organizatori un to norādītās 

personas var apstrādāt, glabāt un izmantot personas 

datus balvas ieguvēja noteikšanai.  

- Konkursa dalībnieks, reģistrējoties konkursā, 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 fotogrāfija ir pievienota vairākkārt, vērā tiks 

ņemts “profils” ar augstāko vērtējumu rezultātu. 

- Organizators patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma 

anulēt tādus dalībnieku pieteikumus, kas neatbilst ētikas, 

morāles un likuma normām.  

- Ja kāds no konkursa dalībniekiem kādu iemeslu dēļ  

- Piedaloties konkursā, katrs dalībnieks apņemas ievērot 

godīgu attieksmi. Dalībnieks ir atbildīgs par godīgu balsu 

vākšanu. Ja konkursa Organizators konstatē apzinātas 

negodīgas vai neētiskas balsu vākšanas metodes rezultāta 

uzlabošanai, tai skaitā nepatiesas informācijas sniegšanu, 

maldināšanu, esošās balsošanas sistēmas krāpniecisku 

apiešanu, balsu pirkšanu, masveida surogātvēstuļu 

sūtīšanu, konkursa Organizatoram ir tiesības izslēgt 

dalībnieku no konkursa bez brīdinājuma un jebkādiem 

papildu paskaidrojumiem, anulējot dalībnieka konkursa 

rezultātus. Minētās tiesības Organizators var izmantot gan 

konkursa norises laikā, gan konstatējot attiecīgos 

apstākļus rezultātu apkopošanas gaitā.  

  


