
Aktivitātes “Iesūti video sveicienu Latvijas hokeja 

izlasei” noteikumi 
 

Par aktivitāti 

• Skaties.lv un Bite organizē aktivitāti “Iesūti video sveicienus Latvijas hokeja 

izalsei”, turpmāk tekstā “aktivitāte”. 

• Aktivitātes norises vieta: Skaties.lv mājaslapa www.skaties.lv/kopaspeks . 

• Aktivitātes būtība: Skaties.lv aicina visus hokeja fanus iesūtīt video 

sveicienus Latvijas hokeja izlasei 

• Jaukākie, interesantākie un atraktīvākie video sveicieni tiks apkopoti lielajā 

hokeja fanu klipā, kas tiks demonstrēts televīzijas kanālos, digitālajā vidē, kā 

arī izvietots sociālajos tīklos. 

Aktivitātes norises laiks un balva 

• Aktivitātes norises laiks no 23.04.2018 līdz 24.05.2018. 

• Iesūtīt savu videi sveicienu varēs no 23.04.2018 līdz 18.05.2018. plkst. 

12.00. 

• viens no iesūtīto video īpašniekiem saņems balvu – parakstītu Latvijas 

hokeja izlases kreklu. 

• otrs no iesūtīto video īpašniekiem saņems balvu – parakstītu Latvijas hokeja 

izlases cepuri. 

• trešais no iesūtīto video īpašniekiem saņems balvu – parakstītu Latvijas 

hokeja izlases cepuri. 

• Balvas saņēmēji tiks izvēlēti pēc nejaušības principa. 

• 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. 

Aktivitātes norises gaita 

• Aktivitātes dalībnieks uzfilmē video sveicienu / novēlējumu Latvijas hokeja 

izlasei. 

• Video garums līdz 15 sek. 

• Dalībnieks augšuplādē video sveicienu Skaties mājaslapā 

www.skaties.v/kopaspeks  

• Aktivitātes dalībnieks aizpilda portālā Skaties.lv aktivitātes dalībnieka 

anketu. Anketa pieejama interneta lapā www.skaties.lv/kopaspeks 

• Aktivitātē piedalās tie dalībnieki, kas: 

https://www.lnt.lv/
http://www.skaties.v/kopaspeks
https://www.lnt.lv/parsteidzomi/


o aizpildījuši anketu 

o augšuplādējuši video līdz 18.05.2018 plkst. 12.00 

o iepazinušies ar konkursa noteikumiem 

• Daļa fanu iesūtīto video tiks apkopoti lielajā hokeja fanu klipā. 

• Piekrītot šiem noteikumiem, dalībnieks piekrīt, ka viņa iesūtītais video var 

tikt dažādā viedā apstrādāts, saīsināts, kā arī apvienots ar citu video saturu. 

• “All Media Latvia” pārstāvji izvēlēsies, kuri no iesūtītajiem video ir piemēroti 

lielā fanu klipa veidošanā. 

• Lielais hokeja fanu klips tiks demonstrēts TV kanālos TV3, TV6, interneta 

portālos TVplay.lv, Skaties.lv, ka arī “All Media Latvia” un “Bite” sociālajos 

tīklos. 

• Skaties.lv uzglabātie aktivitātes dalībnieku dati tiks dzēsti 2 mēnešus pēc 

aktivitātes noslēguma 24.05.2018.  

• Katrs spēles dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties aktivitātē un 

neietekmēt aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai kādā 

citādā krāpnieciskā veidā.  

• Dalībniekam, pirms dalības aktivitātē, ir pienākums informēt citas personas, 

kas redzamas video sveicienā (ja tādas ir)  par dalību šajā aktivitātē, kā arī 

iepazīstināt tās ar aktivitātes noteikumiem.  

• 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 līdz 18.05.2018. 

ieskaitot, 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 noteikumus un izslēgt no aktivitātes 

negodprātīgus dalībniekus.  

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

tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.  

• Ja aktivitātes Organizators konstatē apzinātas negodīgas metodes rezultāta 

uzlabošanai, aktivitātes Organizatoram ir tiesības izslēgt Dalībnieku no 

turpmākas dalības aktivitātē bez brīdinājuma un jebkādiem papildus 

paskaidrojumiem. Minētās tiesības Organizators var izmantot gan 

aktivitātes norises laikā, gan konstatējot attiecīgos apstākļus pie aktivitātes  

noslēgšanās.  



• Aktivitātes dalībnieks, reģistrējoties aktivitātei, uzņemas visu atbildību par 

iesniegtās informācijas pareizību, precizitāti vai kļūdām, kā arī, iesniedzot 

video materiālus, aktivitātes dalībnieks apstiprina, ka šie materiāli nav 

aizsargāti ar autortiesībām un dalībniekam ir tiesības tos izmantot. 

Aktivitātes dalībnieks apliecina, ka iesūtītie video materiāli  nav aizskaroši, 

nepieklājīgi, vulgāri, apmelojoši, naidīgi, ksenofobiski, draudoši vai seksuāli 

ievirzīti, pretējā gadījumā aktivitātes Organizatoram ir tiesības izslēgt 

Dalībnieku no turpmākas dalības aktivitātē bez brīdinājuma un jebkādiem 

papildus paskaidrojumiem, un iesūtīto materiālu dzēst. 

 

 


