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Saldējuma “Super Viva” un portāla Skaties.lv  

Konkursa PIRMREIZĪGI noteikumi 

 

Par konkursu 

• Skaties.lv un “Super Viva” (turpmāk tekstā “Organizatori”) organizē konkursu “PIRMREIZĪGI” 

(turpmāk tekstā “konkurss”1), kura ietvaros norisināsies divas aktivitātes (turpmāk tekstā 

“aktivitātes”) – “#pirmeizīgi” un “Bucket list”. 

• Informācijai par konkursa norisi, kā arī rezultātiem var sekot portālā Skaties.lv zem domēna 

www.pirmreizigi.lv. 

• Projekta būtība:  

1. Portāls Skaties.lv un “Super Viva” visas vasaras garumā aicina cilvēkus savos 

sociālajos tīklos dalīties ar saviem vasaras piedzīvojumiem un iecerēm, 

pievienojot ierakstiem mirkļbirku #pirmreizīgi.  

2. Savukārt mājas lapā www.pirmreizigi.lv ikviens tiek aicināts izveidot savu 

“Bucket list” jeb savas vasaras piedzīvojumu sarakstu. Izveidojot sarakstu un 

atstājot kontaktus, persona piekrīt dalībai izlozē par galveno balvu – paveikt 

kādu no minētajām iecerēm kopā ar mūziķi Ralfu Eilandu. 

• Projekta iknedēļas aktivitāte #pirmreizīgi:  Sociālo tīklu lietotāji tiek aicināti savos “Facebook”, 

“Instagram” un “Draugiem.lv” profilos publicēt piedzīvojumus un ieceres, ko vēlētos šajā 

vasarā īstenot, ierakstiem pievienojot mirkļbirku #pirmreizīgi. Konkursā var piedalīties arī tie, 

kuri zem jebkuras #pirmreizīgi publikācijas Skaties.lv sociālajos tīklos publicējuši komentāru par 

savām vasaras iecerēm un piedzīvojumiem, pievienojot komentāram mirkļbirku #pirmreizīgi. 

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

• Projekta aktivitāte “Bucket list”: Ikviens ir aicināts izveidot savu vasaras piedzīvojumu sarakstu, 

izvēloties kādu no dotajiem piedāvājumiem un/vai pievienojot savas ieceres. Sarakstu 

iespējams saglabāt un/vai izdrukāt. Veidojot sarakstu, lietotājs tiek aicināts arī reģistrēties 

dalībai izlozē, norādot savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru. 

                                                 
1 Termina “Konkurss” lietojums šajos noteikumos saprotams kā abu “aktivitāšu” – gan “Bucket list”, gan “#pirmreizīgi” 
lietojums kopā. 
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• Galvenā balva: viens no aktivitātes “Bucket list” dalībniekiem gūs iespēju īstenot vienu vasaras 

ieceri kopā ar mūziķi Ralfu Eilandu. Ieceres īstenošana tiks filmēta un publicēta “Skaties.lv” 

pārvaldībā esošajos sociālajos tīklos, kā arī www.pirmreizigi.lv, kā arī “Super Viva Latvija” 

Facebook lapā. 

• Pievienojot savam ierakstam mirkļbirku #pirmreizīgi vai iesniedzot savu vasaras “Bucket list”, 

persona piekrīt dalībai konkursā. Konkursa vajadzībām personas publikācija var tikt 

pārpublicēta www.pirmreizigi.lv bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no personas. 

 

AKTIVITĀTES “BUCKET LIST” INFORMĀCIJA UN NOTEIKUMI 

Aktivitātes “Bucket list” norises laiks 

• No 2018. gada 2. jūlija līdz 2018. gada 31. jūlijam, plkst. 23.59. 

• Uzvarētājs tiek paziņots 2018. gada 2. augustā www.pirmreizigi.lv.  

 

Kā piedalīties aktivitātē “Bucket list” 

• Lietotājs tiek aicināts doties uz www.pirmreizigi.lv un izveidot savu “Bucket list”, izvēloties 

kādu no jau minētajām aktivitātēm un ierakstot pats savas idejas.  

• Ja www.pirmreizigi.lv lietotājs atstājis savu kontaktinformāciju, atzīmējot, ko šovasar vēlas 

izdarīt, kā arī piekritis projekta noteikumiem, tas automātiski piedalās izlozē. 

• Izveidoto “Bucket list” var saglabāt un izdrukāt. 

 

Aktivitātes “Bucket list” balva un tās saņemšana 

• Viens no aktivitātes “Bucket list” dalībniekiem izlozes kārtībā iegūs iespēju īstenot kādu no 

“Bucket list” aktivitātē minētajām vasaras iecerēm kopā ar mūziķi Ralfu Eilandu. Ieceres 

īstenošana kopā ar Ralfu Eilandu tiks filmēta un publicēta “Skaties.lv” pārvaldībā esošajos 

sociālajos tīklos, kā arī www.pirmreizigi.lv, kā arī “Super Viva Latvija” Facebook lapā. 

• Galvenās balvas saņēmējs tiks publicēts www.pirmreizigi.lv 2018. gada 2. augustā. 

• Par balvas saņemšanas kārtību ar uzvarētāju sazināsies Skaties.lv un projektā iesaistīto trešo 

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

uzvarētājs. 

• Lai piedalītos aktivitātē un pretendētu uz balvu, personai jābūt pilngadīgai. 

• Aktivitātes filmēšanas datums un vieta tiks precizēts pēc galvenās balvas ieguvēja 

noskaidrošanas. 

• Galvenās balvas ieguvēja kontaktinformācija tiks nodota trešajām personām (projekta 

Organizatori, kas pārstāv “Super Viva Latvija” intereses): 

o “ALL MEDIA LATVIA”, PVN Reģ. Nr. LV40103065880, Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-

1021, Latvija (Skaties.lv); 

o “Unilever Baltic LLC”, Reģ. Nr. LV50003625111, Kronvalda bulvāris 3-10, LV-1010, 

Rīga, Latvija; 

o SIA "SponsorKing", Reģ. nr. 40003879133, Rūpniecības iela 19 - 3, Rīga, LV-1010, 

Latvija. 

• Dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar galvenās balvas ieguvēju un precizētu aktivitātes 

filmēšanai nepieciešamās detaļas. Skaties.lv (SIA “All Media Latvia”) neatbild par 

informāciju un datiem, ko balvas ieguvējs patvaļīgi un papildus pēc trešo personu 

pieprasījuma nodod trešo personu rīcībā. 

 

AKTIVITĀTES #PIRMREIZĪGI INFORMĀCIJA UN NOTEIKUMI 

Aktivitātes #pirmreizīgi norises laiks 

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

• Balvas izloze notiek reizi nedēļā, konkursa periodā. Balvas izlozē piedalās sociālo kontu 

“Facebook”, “Instagram” un “Draugiem.lv” lietotāji, kuri savos ierakstos norādījuši 

piedzīvojumus un ieceres, ko vēlētos šajā vasarā īstenot un lietojuši mirkļbirku #pirmreizīgi. 

Konkursā piedalās arī tie, kuri zem jebkuras #pirmreizīgi publikācijas Skaties.lv sociālajos tīklos 

publicējuši komentāru par savām vasaras iecerēm un piedzīvojumiem, pievienojot 

komentāram mirkļbirku #pirmreizīgi. 
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Kā piedalīties aktivitātē #pirmreizīgi 

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

piepildīt vai, kas šovasar piedzīvots pirmo reizi, ierakstam pievienojot mirkļbirku #pirmreizigi. 

• Lai piedalītos konkursā, zem jebkuras #pirmreizīgi publikācijas Skaties.lv sociālajos tīklos 

jāpievieno komentārs par savām vasaras iecerēm un piedzīvojumiem, pievienojot komentāram 

mirkļbirku #pirmreizīgi.  

 

Aktivitātes #pirmreizīgi balva un tās saņemšana 

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

Viva Latvija” (uzvarētāja noteikšanā jeb balvas izlozē “Super Viva Latvija” nepiedalās). 

• Uzvarētāja vārds un uzvārda pirmais burts tiks publicēts pirmdienās Skaties.lv mājaslapā 

www.pirmreizigi.lv. 

• Par balvas saņemšanas kārtību ar uzvarētāju sazināsies “Skaties.lv” pārstāvis. 

• Paziņojums par balvas iegūšanu tiks nosūtīts vēstulē uz attiecīgo sociālā tīkla profilu, ar kuru 

dalībnieks piedalījies konkursā, vai uz tālruņa numuru, ja uzvarētājs piekritis to nodot SIA “All 

Media Latvija” pārstāvim, ērtākai saziņai par balvas saņemšanu. 

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

• Balva jāizņem 30 dienu laikā no brīža, kad paziņots uzvarētājs lapā www.pirmreizigi.lv. 

• Ja uzvarētājs neizņem balvu 30 dienu laikā, balva paliek konkursa organizētāju rīcībā. 

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

nav pilngadīga persona, balvas saņemšanai nepieciešams vecāku paraksts, ierodoties pēc 

balvas. 

 

AKTIVITĀŠU “BUCKET LIST” UN #PIRMREIZĪGI VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

• Piedaloties aktivitātēs “Bucket list” un/vai #pirmreizīgi Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā 

informācija var tikt izmantota komunikācijā par aktivitāti SIA “All Media Latvia” (Skaties.lv). 
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• Katrs dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties konkursā, un neietekmēt rezultātu ar 

specializētām programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā. 

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

negodprātīgus dalībniekus. 

• Balvas saņēmējs tiek izlozēts pēc nejaušības principa. 

• Aktivitātes #pirmreizīgi izlozē piedalās visi dalībnieki, kuri publicējuši ierakstu par iecerēm 

(laika periodā no 2018. gada 4. maija līdz 2018. gada 26. augustam), ko vēlētos šajā vasarā 

piepildīt, ierakstam pievienojot mirkļbirku #pirmreizigi kādā no sociālajiem tīkliem – 

“Facebook”, “Instagram” un “Draugiem.lv”. Izlozē piedalās visi dalībnieki, kuri zem jebkuras 

#pirmreizīgi publikācijas Skaties.lv sociālajos tīklos publicējuši komentāru ar mirkļbirku 

#pirmreizīgi. 

• Aktivitātes “Bucket list”  balvas izlozē piedalās visi dalībnieki, kuri laika posmā no 2018. gada 2. 

jūlija līdz 2018. gada 31. jūlijam lapā www.pirmreizigi.lv aizpildījuši “Bucket list” - atzīmējuši 

ieceres, kuras vēlētos šovasar īstenot, ierakstījuši paši savas idejas un atstājuši savu 

kontaktinformāciju (vārds, uzvārds un telefona numurs).  

• Ja konkursa “PIRMREIZĪGI” Organizatori konstatē apzinātas negodīgas metodes, konkursa 

Organizatoriem ir tiesības izslēgt dalībnieku no turpmākas dalības konkursā bez brīdinājuma un 

jebkādiem papildus paskaidrojumiem. 

 

PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI 

• Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki ir informēti, ka viņu datus uz sniegtās piekrišanas pamata 

apstrādā: 

o SIA “All Media Latvia”, reģistrācijas numurs 40103065880, Dzelzavas iela 120G, 

Rīga, LV-1021, 

o “Unilever Baltic LLC”, Reģ. Nr. LV50003625111, Kronvalda bulvāris 3-10, LV-

1010, Rīga, Latvija, 

o SIA "SponsorKing", Reģ. nr. 40003879133, Rūpniecības iela 19 - 3, Rīga, LV-1010, 

Latvija, 
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un piekrīt, ka viņu sniegtā informācija var tikt izmantota saziņā ar SIA “All Media Latvia” 

(Skaties.lv) un iepriekš minētājām trešajām personām. 

• Datu apstrādes nolūks – aktivitātes noslēgumā sazināties ar balvas saņēmēju. 

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

• Personu dati tiks nodoti trešajām personām: 

o “Unilever Baltic LLC”, Reģ. Nr. LV50003625111, Kronvalda bulvāris 3-10, LV-

1010, Rīga, Latvija, 

o SIA "SponsorKing", Reģ. nr. 40003879133, Rūpniecības iela 19 - 3, Rīga, LV-1010, 

Latvija. 

• 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 29.08.2018., pēc kā, 30 dienu laikā, dati tiks 

dzēsti. 

• Aktivitātes balvas saņēmēja dati tiks uzglabāti 30 dienas pēc konkursa noslēguma, pēc kā dati 

tiks dzēsti. 
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