
“GEISHA ATMIŅAS SPĒLE – ATRODI VIENĀDO” noteikumi 

 

Par konkursu 

• Skaties.lv organizē spēli „Geisha atmiņas spēle – atrodi vienādo”, turpmāk 

tekstā “spēle”. 

• Spēles norises vieta: Skaties.lv mājas lapa - https://skaties.lv/geishaspele 

• Spēles būtība:  

o Spēlē apkopotas dažādas bildes. Atverot kādu no lauciņiem, spēles 

dalībniekam pēc iespējas ātrākā laikā jāatver divas vienādas bildes, 

tādā veidā atklājot visus lauciņus.  

o Spēle ir uz ātrumu un katru reizi bilžu vietas tiek mainītas vietām. 

o Dalībnieks spēli drīkst spēlēt neierobežotu laiku. 

o Dalībniekam pēc sava labākā rezultāta uzstādīšanas ir iespēja atstāt 

savus kontaktus un piedalīties iknedēļas ātrāko izlozē. 

o Ja dalībnieks būs reģistrējis vairākus rezultātus, spēles organizatori 

izvēlēsies vienu – ātrāko.   

Konkursa norises laiks 

• Konkurss, par ātrāko Geisha atmiņas spēles lauciņu atklājēju norit četras 

reizes visas kampaņas laika ietvaros. Periodi:  

1. 2.10. līdz 6.10.2017. pl.: 13:00 

2. 6.10.2017 pl.:13:01 līdz 13.10.2017.pl.:13:00 

3. 13.10.2017. pl.:13:01 līdz 20.10.2017 pl:13:00 

4. 20.10.2017. pl.:13:01 līdz 27.10.2017 pl:13:00 

• Katras nedēļas viens no ātrākajiem lauciņu atklājējiem, kas atstājis savus 

kontaktus tiek sazvanīts radio StarFM ēterā pl.: 17:45 

• Ja radio StarFM tiešajā ēterā neizdodas sazvanīt, tad izlozes kārtā tiek 

zvanīts nākamajam spēles dalībniekam, kas atstājis savus kontaktus un 

piedalās konkursā par balvas izspēli. 

• Konkursa kārtu uzvarētāji tiek paziņoti radio StarFM tiešajā ēterā 6., 13., 

20. un 27. oktobrī. 

Konkursa balva 

• Konkursa balvas:  

• Saldumu maiss ar dažādiem Fazer GEISHA šokolādes izstrādājumiem – 

Velti laiku sev kopā ar Geisha! 

• Balvu komplektu nodrošina Fazer Latvija 

• Balvas iespējams saņemt MTG, Dzelzavas iela 120G, 3.stāvā 

• Balvas uzvarētāji varēs saņemt 30 dienu laikā no paziņošanas brīža. 



 

Kā piedalīties konkursā 

 

• Spēlētāji, kuri ir atklājuši visus lauciņus un atstājuši savus kontaktus – 

vārdu, uzvārdu un telefona nr. ir tiesīgi piedalīties konkursā. 

• Tie spēlētāji, kas neatstāj savus kontaktus pēc spēles labākā rezultāta 

uzstādīšanas, konkursā par nedēļas balvu izlozi nepiedalās. 

• Lai pretendētu uz balvu, pēc spēles dalībniekam jānorāda savs vārds, 

uzvārds, un tālruņa numurs, un jānospiež poga „Nosūtīt”. 

• Ja spēle kāda iemesla dēļ tiek pārtraukts (interneta pieslēguma traucējumi, 

pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks konkursa laikā aiziet uz 

citu lapu, konkursa laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. iemesli) 

dalībniekam spēle jāsāk no jauna.  

• Konkursa organizators neuzņemas atbildību par augstāk minētājiem 

apstākļiem.  

• Katras nedēļas balvu saņēmējs tiek izvēlēts pēc nejaušības principa, no 

nedēļas top 15 ātrākajiem spēlētājiem 

• Ikviens var spēlēt GEISHA atmiņas spēli arī bez savas kontaktinformācijas 

norādīšanas, tikai šādā gadījumā dalībnieks nevar pretendēt balvas izlozei. 

• Katrs spēles dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un 

neietekmēt aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai 

kādā citādā krāpnieciskā veidā.  

• Lai piedalītos konkursā personai jābūt pilngadīgai. 

Konkursa norises gaita 

• Reģistrēties balvas izlozei var līdz attiecīgi 2017. gada 6.10., 13.10., 20.10. 

un 27.10. plkst. 13.00.  

• Ar vienu no uzvarētājiem katru nedēļu sazinās Egons Reiters tiešajā ēterā 

radio StarFM. 

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

izmantota komunikācijā par aktivitāti SIA “TV3 Latvia” un Skaties.lv. 

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

aktivitātes negodprātīgus dalībniekus.  

• Ja spēles 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.  


