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Saldējuma “Super Viva” un portāla Skaties.lv  

konkursa #pirmreizigi noteikumi 
 

Par konkursu 

• Skaties.lv un “Super Viva” sociālo tīklu lietotājiem organizē konkursu #pirmreizigi  

• Informācijai par konkursa norisi un rezultātiem var sekot portālā Skaties.lv 

(Skaties.lv/pirmreizigi jeb www.pirmreizigi.lv ) 

• Konkursa būtība: Sociālo tīklu lietotāji tiek aicināti savos “Facebook”, “Instagram” un 

“Draugiem.lv” profilos publicēt ieceres, ko vēlētos šajā vasarā īstenot, ierakstiem 

pievienojot mirkļbirku #pirmreizigi 

• Pievienojot savam ierakstam mirkļbirku #pirmreizīgi, AML ir tiesīgi uzskatīt, ka persona 

piekrīt dalībai konkursā. Konkursa vajadzībām personas publikācija var tikt pārpublicēta 

www.pirmreizigi.lv jeb Skaties.lv/pirmreizigi 

• Katru nedēļu viens no konkursa dalībniekiem laimēs kasti saldējuma no “Super Viva” 

 

Konkursa norises laiks 

• No 2018. gada 4. maija līdz 2018. gada 26. augustam 

 

Kā piedalīties konkursā 

• Lai piedalītos konkursā, sociālajos tīklos jāpublicē ieraksts par iecerēm, ko vēlētos šajā 

vasarā piepildīt, ierakstam pievienojot mirkļbirku #pirmreizigi 

 

Konkursa balva un tās saņemšana 

• Katru nedēļu viens no konkursa dalībniekiem izlozes kārtībā saņems kasti saldējuma no 

“Super Viva”.  

• Uzvarētājs tiks publicēts pirmdienās Skaties.lv mājaslapā (www.pirmreizigi.lv jeb 

Skaties.lv/pirmreizigi) 

• Par balvas saņemšanas kārtību ar uzvarētāju sazināsies “Skaties.lv” pārstāvis 
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• Paziņojums par balvas iegūšanu tiks nosūtīts vēstulē uz attiecīgo sociālā tīkla profilu, ar 

kuru dalībnieks piedalījies konkursā 

• Konkursa dalībniekiem jāņem vērā, ka paziņojums par balvas iegūšanu var pienākt vēstuļu 

sadaļā “others” vai “spam” 

• Ja uzvarētājs neatbild 3 dienu laikā, pēc nejaušības principa tiek izvēlēts nākamais 

uzvarētājs 

• Balvu būs iespējams saņemt SIA “All Media Latvija” birojā (Rīga, Dzelzavas 120G) 

• Balva jāizņem viena mēneša laikā no brīža, kad paziņots uzvarētājs lapā www.pirmreizigi.lv 

jeb Skaties.lv/pirmreizigi 

• Lai piedalītos aktivitātē un pretendētu uz balvu, personas vecums nav ierobežots. Ja 

uzvarētājs nav pilngadīga persona, balvas saņemšanai nepieciešams vecāku paraksts, 

ierodoties pēc balvas 

 

Konkursa noteikumi 

• Piedaloties šajā konkursā Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt izmantota 

komunikācijā par aktivitāti SIA “AM Latvia” un Skaties.lv 

• Katrs konkursa dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties aktivitātē un neietekmēt 

aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā 

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

dalībniekus 
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