
ATMIŅAS SPĒLES “GARDUMU PŪRIŅŠ” noteikumi 

Par konkursu 

• Skaties.lv, Piegalda.lv un SIA “Puratos Latvia” (turpmāk – organizators) organizē “Pūre” 

atmiņas spēli “Gardumu Pūriņš” (turpmāk – spēle). 

• Spēles norises vieta: https://piegalda.skaties.lv/gardumu-purins/ jeb 

www.piegalda.lv/gardumu-purins 

• 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 konkursā. 

o Ja dalībnieks būs reģistrējis vairākus rezultātus, spēles organizators izvēlēsies 

starp ātrākajiem rezultātiem, izlozes kārtībā. 

o Trīs dalībnieki ar ātrākajiem rezultātiem, izlozes kārtībā, laimēs gardumu 

kolekciju no SIA “Puratos Latvia” 

Konkursa norises laiks 

• Konkurss, par spēles lauciņu atklājēju norit no 01.06.2018 līdz 02.07.2018, plkst. 11:59. 

• 02.07.2018. pēc plkst. 11:59 tiks noteikti trīs balvu saņēmēji, ar kuriem sazināsies 

Skaties.lv pārstāvis. 

Konkursa balva 

• Gardumu kolekcija no “Pūre” 

• Balvu komplektu nodrošina SIA “Puratos Latvia” (kas nepiedalās uzvarētāju atlasē un 

kam netiek nosūtīti personas dati) 

• Balvas iespējams saņemt “All Media Latvia”, Dzelzavas iela 120G, 3. stāvā 

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

Kā piedalīties konkursā 

• Lai piedalītos konkursā personai jābūt pilngadīgai. 

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

un telefona numuru ir tiesīgi piedalīties konkursā. 

• Tie spēlētāji, kuri neatstāj savus kontaktus pēc spēles labākā rezultāta uzstādīšanas, 

konkursā 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 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 spēle jāsāk no jauna.  

• Konkursa organizators neuzņemas atbildību par augstāk minētājiem apstākļiem.  



• Balvu saņem 3 dalībnieki, kuri atklājuši visus spēles lauciņus, izloze par balvu notiks 

starp 10 ātrākajiem rezultātiem. 

• Ikviens var spēlēt “Pūre” atmiņas spēli “Gardumu pūriņš” 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.  

Konkursa norises gaita 

• Reģistrēties konkursam var no 01.06.2018 līdz 02.07.2018, plkst. 11:59. 

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

komunikācijā par aktivitāti SIA “All Media Baltics” un Skaties.lv (tiks paziņots uzvarētāja 

vārds un uzvārda pirmais burts) 

• 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.  

Personu datu apstrādes noteikumi 

• Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki  sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei 

un 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. 

• Datu apstrādes nolūks – dalība konkursā, balstoties uz datu subjekta piekrišanu 

(aktivitātes noslēgumā nepieciešams sazināties ar balvas saņēmēju). 

• Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”. 

• Personu dati netiks nodoti trešajām personām. 

• Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm. 

• Dalībniekam ir tiesības atsaukt savu dalību aktivitātē jebkurā laikā, informējot par to 

SIA “All Media Latvia”, rakstot uz e-pastu: dati@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. 

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

vērsties Datu valsts inspekcijā. 

• Skaties.lv uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 02.08.2018., pēc kā dati tiks dzēsti. 

• Aktivitātes balvas saņēmēja dati tiks uzglabāti 30 dienas pēc aktivitātes noslēguma. 

mailto:dati@skaties.lv

