
Aktivitātes “ATPAKAĻ SKOLĀ” noteikumi 
 

1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1. SIA All Media Latvia noteikumi aktivitātei  “ATPAKAĻ SKOLĀ” (turpmāk tekstā “aktivitāte” un/vai 

“spēle”) Skaties.lv portālā.  

1.2. Aktivitātei ir tikai izklaidējoša funkcija (turpmāk - Noteikumi).  

1.3. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras iesniedz pieteikuma anketu un/vai tiek uzņemtas dalībai 

aktivitātē.  

1.4. Gadījumos, ja persona anketu aizpilda citas personas vietā, tā apņemas informēt personu par šajos 

noteikumos noteikto un uzņemas pilnu atbildību, arī materiālo, pret personu, kuras datus un/vai privātās 

dzīves informāciju sniegusi, kā arī apņemas segt visus zaudējumus SIA All Media Latvia. 

1.5. Piesakoties dalībai aktivitātē un aizpildot pieteikšanās formu tiešsaistes anketā portālā “Skaties.lv” (turpmāk 

– anketa), anketas iesniedzējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un ir informēts, ka  dati vārds, 

uzvārds, kontaktinformācija tiks izmantoti aktivitātes uzvarētāju atlases procesā.  

1.6. SIA All Media Latvia uzglabās anketas datus līdz 2021. gada 27. septembrim, pēc kā dati tiks dzēsti.  

1.7. SIA All Media Latvia patur tiesības mainīt noteikumus un izslēgt no aktivitātes negodprātīgus dalībniekus 

vai dalībniekus, kas krāpnieciskā veidā centušies ietekmēt spēles rezultātu. 

1.8. Ja aktivitāte kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta (interneta pieslēguma traucējumi, pārlūka vai ierīces tehniskās 

problēmas, dalībnieks aktivitātes laikā aiziet uz citu lapu, aktivitātes laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, 

u.c. iemesli) dalībniekam pieteikšanās jāsāk no jauna. Aktivitātes organizators neuzņemas atbildību par 

iepriekš minētajiem pieteikšanās pārtraukšanas  apstākļiem. 

1.9. Piedalīties spēlē un pretendēt uz balvu var dalībnieki (un/vai pieteikt dalībniekus) bez vecuma ierobežojuma. 

Tomēr, ja balvas saņēmējs ir nepilngadīgs, tās saņemšanai nepieciešama vecāku vai likumisko pārstāvju 

klātbūtne/atļauja balvas saņemšanas brīdī. 

 

2. Aktivitātes noteikumi: 

2.1. Aktivitātes norises vieta: “Skaties.lv” mājas lapa: www.skaties.lv/atpakalskola 

2.2. Aktivitātes būtība: rūpīgi jāapskata 8 spēles attēli un jāatbild uz jautājumiem. Lai iegūtu balvu - 

MR7F2FD/A, Apple iPad, Wi-Fi, 32GB. Space Grey (1gb.) – pareizi jāatbild uz visiem 8 konkursa 

jautājumiem.  

2.3. Katrs dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un neietekmēt aktivitātes rezultātu ar specializētām 

programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā. 

 

3. Aktivitātes norises laiks un konkursa balva: 

3.1. Aktivitāte noritēs no 13.08.21. – 27.08.21. plkst. 11:59. 

3.2. Uz balvu pretendē tie, kuri būs izpildījuši spēli un atstājuši savu kontaktinformāciju līdz 27.08.21. plkst. 

11:59. 

3.3. Uzvarētāju izvēle nejaušas izlozes rezultātā notiks 27.08.2021., tiks izlozēts viens (1) uzvarētājs. Par 

izvēles rezultātu All Media Latvia pārstāvis sazināsies tikai ar to kandidātu, kurš būs ieguvis balvu. 

Paziņojums par uzvaru tiks nodots uz anketā norādīto kontaktinformāciju. Kā arī, uzvarētāju vārds un 

uzvārda pirmais burts tiks publicēts aktivitātes adresē: www.skaties.lv/atpakalskola. 

3.4. Spēles balva - MR7F2FD/A, Apple iPad, Wi-Fi, 32GB, Space Grey planšetdators no “Officeday 

Latvia”. 

3.5. Bonus-balva visiem spēles dalībniekiem, kuri izspēlēs spēli: atlaižu kods, kas piešķirs 30% atlaidi skolas 

preču iegādei “Officeday.lv” mājas lapā. 

3.6. Balvu nodrošina SIA “Officeday Latvia”, reģ. numurs 40003249449, juridiskā adrese: Ķekavas nov., 

Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija. 

3.7. Lai piedalītos izlozē par balvu, nepieciešams apskatīt visus attēlus, pareizi atbildēt uz visiem 8 jautājumiem 

un izpildīt pieteikšanās formu līdz galam, atstājot savu kontaktinformāciju. 

3.8. Ja uzvarētāju nevar sazvanīt uz anketā norādīto tālruni, konkursa organizatori izvēlas citu dalībnieku. 

3.9. Par balvas saņemšanas kārtību un laiku ar uzvarētājiem sazināsies SIA All Media Latvia pārstāvis. Balvas 

saņēmējam jābūt pilngadīgam (skat. punktu 1.9.).  

3.10. Ja uzvarētājs neizņem balvu vai nenorāda adresi pēc SIA All Media Latvia vai balvas izsniedzēja lūguma, 

balva paliek konkursa organizētāju rīcībā.  

 

4.  Personu datu apstrādes noteikumi 

4.1. Datu apstrādes noteikumi pieejami https://skaties.lv/noteikumi/ sadaļā 4.3.-4.8.punts. 

4.2. Uzvarētāju personas dati var tikt nodoti SIA “Officeday Latvia”, reģ. numurs 40003249449, juridiskā 

adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija, tikai ar mērķi nodrošināt 

balvas saņemšanas iespējas. 

http://www.skaties.lv/atpakalskola
http://www.skaties.lv/skoleni
https://skaties.lv/noteikumi/

