
Konkursa “Uzsauc omei piedzīvojumu” noteikumi 
 

Par konkursu 

• Skaties.lv organizē konkursu “Uzsauc omei piedzīvojumi”, turpmāk tekstā 

“konkurss”. 

• Konkursa norises vieta: Skaties.lv mājaslapa https://www.lnt.lv/ . 

• Konkursa balvu fonds – 3000 eiro. 

• Konkursa būtība: Skaties.lv aicina konkursa dalībniekiem pieteikt savu 

vecvecāku – vecmāmiņas vai vectētiņa ieceri. Uzvaras gadījumā šī iecere tiks 

realizēta. 

• Par konkursa uzvarētājiem kļūst trīs populārākie konkursa dalībnieki. 

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

– uzvarētāji būs trīs populārākie konkursa pieteikumi, taču portāls Skaties.lv 

saglabā tiesības ietekmēt konkursa rezultātus. 

Konkursa norises laiks 

• Konkursa norises laiks – no 20.03.2018 – 26.04.2018 plkst. 12.00.  

• Konkursa finālā iekļuvušie tiks paziņoti 26.04.2018 konkursa lapā 

https://www.lnt.lv/uzsaucomeipiedzivojumu/  

• Konkursa finālā iekļuvušie trīs dalībnieki tiks aicināti uz konkursa finālu, par 

kura norises gaitu dalībnieki tiks informēti atsevišķi. 

• Konkursa balvu – realizēt dalībnieka vecvecāku – vecmāmiņas vai vectētiņa 

ieceri jāspēj laika posmā no 27.04.2018-17.05.2018 

• Ieceres realizēšana tiks filmēta un fotografēta, kā arī demonstrēta TV šovā 

“Superome”, kā arī Skaties.lv un LNT digitālajā vidē un sociālajos tīklos. 

Konkursa balva 

• Konkursa dalībnieku pieteikumā noformulēta savu vecvecāku – vecmāmiņas 

vai vectētiņa – iecere. Tā var būt gan fiziska aktivitāte, vai, piemēram, 

kultūras pasākuma apmeklēšana.  

• Balvu nodrošina “Corega”. 

• 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://www.lnt.lv/parsteidzomi/. 

https://www.lnt.lv/
https://www.lnt.lv/uzsaucomeipiedzivojumu/
https://www.lnt.lv/parsteidzomi/


• Konkursā piedalās tie dalībnieki, kas: 

o aizpildījuši anketu 

o ir vismaz 18 gadus veci 

o ar savu dalību konkursā apliecina, ka konkursā pieteiktie vecvecāki 

varēs piedalīties balvas saņemšanā 

o iepazinušies ar konkursa noteikumiem 

o konkursa dalībnieku pieteiktie vecvecāki ir dzīvi 

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

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

• Skaties.lv uzglabās konkursa dalībnieku datus _2_ mēnešu laikā pēc 

konkursa uzvarētāja paziņošanas, pēc kā dati tiks dzēsti. Uzvarētāju dati tiks 

dzēsti __ mēnešus pēc balvas saņemšanas.  

• Katrs spēles dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un 

neietekmēt aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai kādā 

citādā krāpnieciskā veidā.  

• Dalībniekam, pirms dalības konkursā, ir pienākums informēt savu vecvecāku 

par dalību šajā konkursā. Dalībnieks ir informēts, ka nevar izmantot 

vecvecāka fotoattēlu bez vecvecāka piekrišanas, kā arī nevar izmantot tādus 

vecvecāku fotoattēlus, kas varētu aizskart viņu godu un cieņu. Gadījumā, ja 

vecvecāks uzskata savu fotoattēlu par aizskarošu, viņam ir tiesības vērsties 

Skaties.lv redakcijā ar lūgumu izņemt šo fotoattēlu.  

• Piedaloties šajā konkursā, 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 konkursā 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 konkursa noteikumus un izslēgt no aktivitātes 

negodprātīgus dalībniekus.  

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

tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.  

• 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.  

 

 


