
“Laimē vectēvam datoru” noteikumi 

 

Par konkursu 

• Skaties.lv organizē foto konkursu „Laimē vectēvam datoru”, turpmāk 

tekstā “konkurss”. 

• Konkursa norises vieta: Skaties.lv mājaslapa. 

• Konkursa būtība: Skaties.lv aicina iesūtīt vectēva attēlu, īsu aprakstu līdz 

500 zīmēm un balsot. 

• Attēla iesūtītājs, kura vectēvs līdz 16.01.2018. plkst. 12.00 saņems visvairāk 

balsu, saņems balvu – datoru.  

• Balva tiks pasniegta vectēvam, kurš balsojumā saņēmis lielāko balsu skaitu 

un ir spējīgs šo balvu saņemt personīgi. Gadījumā, ja uzvarētājs neatbilst 

kritērijiem, tad tiek izvēlēts nākošais dalībnieks, kurš atbilst abiem 

kritērijiem. 

Konkursa norises laiks 

• Konkursa norises laiks - līdz 16.01.2018. plkst. 12.00.  

• Konkursa uzvarētājs tiks paziņots konkursa lapā https://skaties.lv/vectevs/  

Konkursa balva 

• Balvā dators Lenovo V110 (15") 

• Balvu nodrošina Skaties.lv 

• Par balvu saņemšanu ar uzvarētājiem sazināsies portāla “Skaties.lv” 

pārstāvis. 

• Paziņojums par balvas saņemšanu tiks nosūtīts uz uzvarētāja norādīto 

tālruņa numuru vai e-pasta adresi.  

Konkursa norises gaita 

• Konkursa dalībnieki augšupielādē vectēva attēlu, pievieno aprakstu (līdz 

500 zīmēm), savu kontaktinformāciju un spiež pogu “pievienot vectēvu”. 

• Par attēliem var balsot vienu reizi stundā, autorizējoties ar Facebook 

un/vai Draugiem.lv sociālo tīklu profiliem.  

• Balss tiek ieskaitīta nekavējoties, bet lapā parādās 5 minūšu laikā. 

• Ja dalībnieks ir ievietojis vairākus attēlus un aprakstus, skaitīts tiks tas 

attēls, kas saņems visvairāk balsu.  

• Ja viens dalībnieks izvietojis vairākus attēlus, balsis netiek skaitītas kopā. 

• Ja pēc konkursa dalībnieka lūguma, attēls tie izņemts, balsis netiek 

saglabātas.  

https://skaties.lv/vectevs/


• Ja balsošanas process kāda iemesla dēļ tiek pārtraukts (interneta 

pieslēguma traucējumi, pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks 

konkursa laikā aiziet uz citu lapu, konkursa laikā tiek saņemts zvans 

viedtālrunī, u.c. iemesli) dalībniekam balsošana jāveic atkārtoti.  

• Konkursa organizators neuzņemas atbildību par augstāk minētājiem 

apstākļiem.  

• Ja konkursam noslēdzoties, uzvarējuši ir vairāki dalībnieki ar vienādu balsu 

skaitu, balva tiek izlozēta pēc nejaušības principa. 

• Katrs spēles dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un 

neietekmēt aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai 

kādā citādā krāpnieciskā veidā.  

• Piedaloties šajā konkursā dalībnieki piekrīt, ka viņu sniegtā informācija var 

tikt izmantota saziņā ar SIA “All Media Latvia” un Skaties.lv. 

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

aktivitātes negodprātīgus dalībniekus.  

• Ja konkursa Organizators konstatē apzinātas negodīgas metodes rezultāta 

uzlabošanai, konkursa Organizatoram ir tiesības izslēgt Dalībnieku no 

turpmākas dalības spēlē bez brīdinājuma un jebkādiem papildus 

paskaidrojumiem, anulējot dalībnieka spēles rezultātus. Minētās tiesības 

Organizators var izmantot gan konkursa norises laikā, gan konstatējot 

attiecīgos apstākļus pie konkursa rezultātu apkopošanas.  

 

 


