
Šova “Izklausies redzēts” skatītāju simpātiju balvas noteikumi 

 

Par skatītāju Simpātijas Balvu 

• Skaties.lv un Bino.lv organizē šova “Izklausies redzēts” (turpmāks - šovs) 

skatītāju simpātiju balvu  

• Balsošanas norises vieta: Skaties.lv mājaslapa (www.skaties.lv/simpatija) 

• Konkursa būtība: Skaties.lv un Bino.lv aicina šova skatītājus 10 nedēļu garumā 

(no 25.02.2018 līdz 29.04.2018) piedalīties iknedēļas balsojumā par šova 

dalībniekiem. Šova noslēgumā tiks apkopots visu nedēļu balsojums un skatītāju 

simpātiju balvas uzvarētājam tiks pasniegts motorollers no Bino.lv. Katras 

nedēļas viens no balsotājiem saņems 2 ielūgumus uz šova noslēguma tiešraidi 

(pēdējā balsošana notiks šova noslēguma tiešraidē – tās laikā ielūgumi uz 

tiešraidi netiks izspēlēti) 

• Balsot par šova simpātiju var ielogojoties savā sociālā tīkla “Facebook.com” 

profilā  

Konkursa norises laiks 

• Konkursa norises laiks - no 25.02.2018 līdz 29.04.2018 

Kā piedalīties konkursā 

• Lai piedalītos balsošanā par savu šova simpātiju, jādodas uz Skaties.lv 

mājaslapu (www.skaties.lv/simpatija) un jāielogojas savā sociālā tīkla 

“Facebook.com” profilā  

• Katram ar savu “Facebook.com” profilu ir iespēja balsot par savu šova simpātiju 

vienu reizi stundā  

• Katram vienu reizi nedēļā ir iespēja par savu simpātiju nodot uzreiz 100 balsis, 

spiežot uz Skaties.lv mājaslapā (www.skaties.lv/simpatija) atrodamās pogas 

(banera) “Balso ar Bino 100” 

• “Balso ar Bino 100” balsis tiek pievienotas šādos datumos - 02.03.2018, 

09.03.2018, 16.03.2018, 23.03.2018, 29.03.2018, 06.04.2018, 13.04.2018, 

20.04.2018, 27.04.2018, laikā no plkst.13.00 līdz plkst.16.00  

• Iknedēļas balsošana norit no katras svētdienas plkst. 18.00 līdz piektdienas 

12.00 

- no 25.02.2018 plkst.18.00 līdz 02.03.2018 plkst.12.00 

- no 04.03.2018 plkst.18.00 līdz 09.03.2018 plkst.12.00 

- no 11.03.2018 plkst.18.00 līdz 16.03.2018 plkst.12.00 

- no 18.03.2018 plkst.18.00 līdz 23.03.2018 plkst.12.00 

- no 25.03.2018 plkst.18.00 līdz 29.03.2018 plkst.12.00 

- no 01.04.2018 plkst.18.00 līdz 06.04.2018 plkst.12.00 
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- no 08.04.2018 plkst.18.00 līdz 13.04.2018 plkst.12.00 

- no 15.04.2018 plkst.18.00 līdz 20.04.2018 plkst.12.00 

- no 22.04.2018 plkst.18.00 līdz 27.04.2018 plkst.12.00 

- Pēdējā balsošana notiks šova noslēguma tiešraidē , kur visu nedēļu 

balsojums tiks apkopts un uzvarētājam tiks pasniegts motorollers no Bino.lv 

• Ja skatītāju simpātiju balvas balsošana kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta 

(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 balsošana jāsāk no jauna.  

• Skatītāju simpātiju balvas organizatori neuzņemas atbildību par augstāk 

minētājiem apstākļiem.  

Konkursa balva 

• Šova noslēguma tiešraidē, kur tiks apkopots visu nedēļu balsojums, skatītāju 

simpātiju balvas uzvarētājs saņems motorolleri no Bino.lv  

• Balvu nodrošina Bino.lv 

• Katras nedēļas viens no balsotājiem saņems 2 ielūgumus uz raidījuma 

noslēguma tiešraidi, kas notiks 29.04.2018 

• Uzvarētājs – ielūgumu ieguvējs tiks publicēts šādos datumos - 02.03.2018, 

09.03.2018, 16.03.2018, 23.03.2018, 29.03.2018, 06.04.2018, 13.04.2018, 

20.04.2018, 27.04.2018, pie konkrētas nedēļas balsojuma datiem Skaties.lv 

mājaslapā (www.skaties.lv/simpatija) 

• Ielūgumi tiks izspēlēti 9 šova epizodēs, tiešraides laikā ielūgumus uz tiešraidi 

netiks izspēlēti 

• Par balvas saņemšanu ar uzvarētāju sazināsies portāla “Skaties.lv” pārstāvis 

• Paziņojums par ielūgumu iegūšanu tiks nosūtīts uz uzvarētāja “Facebook.com” 

vēstuļu sadaļu (Facebook.com Messenger) 

• Skatītāju simpātiju balvas balošanas dalībniekiem jāņem vērā, ka paziņojums 

par ielūgumu iegūšanu var pienākt “Facebook.com” vēstuļu sadaļā “others”  

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

nākamais ielūgumu saņēmējs. 

 

Konkursa norises gaita 

• Balsojums par šova skatītāju simpātiju balvas ieguvēju notiks ik nedēļu no 

25.02.2018 līdz 29.04.2018 

• Šova noslēguma tiešraidē, kur tiks apkopots visu nedēļu balsojums, skatītāju 

simpātiju balvas uzvarētājs saņems motorolleri no Bino.lv  

• Katras nedēļas viens no balsotājiem saņems 2 ielūgumus uz raidījuma 

noslēguma tiešraidi, kas notiks 29.04.2018 

http://www.skaties.lv/simpatija


• Uzvarētājs – ielūgumu ieguvējs tiks publicēts katru 02.03.2018, 09.03.2018, 

16.03.2018, 23.03.2018, 29.03.2018, 06.04.2018, 13.04.2018, 20.04.2018, 

27.04.2018 pie konkrētas nedēļas balsojuma datiem Skaties.lv mājaslapā 

(www.skaties.lv/simpatija) 

• Ar uzvarētājiem sazināsies Skaties.lv pārstāvis.  

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

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

• Katrs balsošanas dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē 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.  

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

ierobežots. Ja uzvarētājs – ielūgumu ieguvējs nav pilngadīga persona, balvas 

saņemšanai nepieciešama vecāku atļauja   
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