
Aktivitātes “Svētki sākas pie galda” noteikumi 
 

Par aktivitāti 

• Skaties.lv un LNT organizē aktivitāti “Svētki sākas pie galda”, turpmāk tekstā 

“aktivitāte”. 

• Aktivitātes norises vieta: Skaties.lv mājaslapa www.topsvetki.lv  . 

• Aktivitātes būtība: Skaties.lv un LNT aicina augšupielādē savas ģimenes foto 

un pastāstīt par savām 4.maija svinēšanas tradīcijām. 

• Pie sešiem interesantāko stāstu iesūtītājiem LNT filmēšanas grupa dosies 

ciemos un veidos sižetus.  

• Stāsti par kuplajām ģimenēm un viņu svinēšanas tradīcijām tiks demonstrēti 

raidījumā “LNT brokastis” 21.04, 22.04, 28.04, 29.04, 1.05, 04.05. Sižeti, to 

apraksti un fotogrāfijas tiks izvietotas portālā Skaties.lv.  

Aktivitātes norises laiks 

• Aktivitātes norises laiks – no 06.04.2018 – 21.05.2018.  

• Aktivitātes dalībnieki aicināti pieteikties aktivitātes lapā www.topsvetki.lv līdz 

23.04.2018 

• No visiem dalībniekiem, kas būs iesūtījuši savas ģimenes attēlus, svētku 

svinēšanas stāstu un aizpildījuši anketu līdz norādītajam datumam, sešus 

uzrunās LNT pārstāvji un aicinās piedalīties raidījumā LNT brokastis.  

Aktivitātes norises gaita 

• Aktivitātes dalībnieks augšuplādē savas ģimenes attēlu un aprakstu (līdz 500 

zīmēm) par savas ģimenes 4. maija svētku svinēšanas tradīcijām. 

• Aktivitātes dalībnieks aizpilda portālā Skaties.lv konkursa dalībnieka anketu. 

Anketa pieejama interneta lapā www.topsvetki.lv. 

• Konkursā piedalās tie dalībnieki, kas: 

o aizpildījuši anketu 

o ir vismaz 18 gadus veci 

o ar savu dalību konkursā apliecina, ka konkursā pieteiktie ģimenes 

locekļi varēs piedalīties sižetu filmēšanā 

o iepazinušies ar konkursa noteikumiem 

• Skaties.lv uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 21.05.2018, pēc kā dati 

tiks dzēsti.  

• Dalībniekam, pirms dalības aktivitātē, ir pienākums informēt savus ģimenes 

locekļus par dalību šajā aktivitātē. Dalībnieks ir informēts, ka nevar izmantot 

ģimenes fotoattēlu bez ģimenes locekļu piekrišanas, kā arī nevar izmantot 

tādus fotoattēlus, kas varētu aizskart ģimenes locekļu godu un cieņu. 

http://www.topsvetki.lv/
http://www.topsvetki.lv/
https://www.lnt.lv/parsteidzomi/


Gadījumā, ja kāds no ģimenes locekļiem uzskata fotoattēlu par aizskarošu, 

viņam ir tiesības vērsties Skaties.lv redakcijā ar lūgumu izņemt šo fotoattēlu.  

• Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki ir informēti, ka viņu datus uz sniegtās 

piekrišanas pamata apstrādā SIA “All Media Latvia”, reģistrācijas numurs 

40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, un 

piekrīt, ka viņu sniegtā informācija var tikt izmantota saziņā ar SIA “All Media 

Latvia” un Skaties.lv. 

• Dalībniekam ir tiesības atsaukt savu dalību aktivitātē jebkurā laikā, 

informējot par to SIA “All Media Latvia”, rakstot uz e-pastu: 

pasts@skaties.lv. 

• Dalībniekam ir tiesības lūgt labot savus datus ja tie ir neprecīzi, kā arī tos 

dzēst, ja datu apstrādei nepastāv cits tiesisks pamats. Dalībniekam ir tiesības 

vērsties pie Skaties.lv, rakstot uz šajos noteikumos norādīto e-pasta adresi, 

lai izmantotu savas tiesības uz datu pārnesamību. 

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

aktivitātes negodprātīgus dalībniekus.  

• Jautājumos, kas attiecas uz personas datu tiesisku apstrādi, Dalībniekam ir 

tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.  

• Ja aktivitātes Organizatori konstatē apzinātas negodīgas metodes, 

aktivitātes Organizatoriem ir tiesības izslēgt Dalībnieku no turpmākas 

dalības aktivitātē bez brīdinājuma un jebkādiem papildus paskaidrojumiem.  

 

 


