
Spēles “Mīlas kruīzs” noteikumi 
 

Par konkursu 

• Skaties.lv organizē spēli „ Mīlas kruīzs”, turpmāk tekstā “konkurss”. 

• Konkursa norises vieta: Skaties.lv mājaslapa. 

• Konkursa būtība: Skaties.lv aicina pieteikties dalībniekus kruīzam uz 

Stokholmu.  

• Konkursam tiek meklētas piecas sievietes un pieci vīrieši. 

• Konkursa uzvarētāji tiks noskaidroti ņemot vērā Skaties.lv lasītāju un 

Skaties.lv žūrijas balsojumu. 

o Konkursa pusfinālā nonāks Skaties.lv lasītāju vidū 20 populārākās 

meitenes un 20 populārākie puiši,  

o Konkursa finālistus – 5 meitenes un 5 puišus, 10 veiksminieki, kas dosies 

uz Stokholmu, noteikts Skaties.lv Mīlas kruīza žūrija.   

Konkursa norises laiks 

• Konkursa norises laiks – no 14.02 –  28.02 plkst. 12.00.  

• Konkursa pusfinālā iekļuvušie tiks paziņoti 01.03. tiks paziņots konkursa lapā 

https://skaties.lv/milaskruizs/  

• Konkursa pusfinālā iekļuvušie tiks aicināti uz konkursa finālu, par kura 

norises gaitu dalībnieki tiks informēti atsevišķi. 

Konkursa balva 

• Apmaksāts kruīzs maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga. 

• Balvu nodrošina “AS Tallink Grupp” 

• 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 dalībnieks aizpilda portālā Skaties.lv konkursa dalībnieka anketu. 

Anketa pieejama interneta lapā https://skaties.lv/milaskruizs/. 

• Konkursā piedalās tie dalībnieki, kas: 

o aizpildījuši anketu 

o ir vismaz 18 gadus veci 

o ar savu dalību konkursā apliecina, ka varēs doties kruīzā no 8.03-

10.03. 

o iepazinušies ar konkursa noteikumuem 

https://skaties.lv/milaskruizs/
https://skaties.lv/milaskruizs/


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

skaitu, balva tiek piešķirta balstoties uz Skaties.lv žūrijas lēmumu. 

• 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.  

 

 


