
Testa “Kāds dārgakmens atbilst tavam raksturam” noteikumi 

 

Par Testu 

• Skaties.lv organizē testu „Kāds dārgakmens atbilst tavam raksturam”, 

turpmāk tekstā “tests”. 

• Konkursa norises vieta: Skaties.lv mājas lapa. 

• Konkursa būtība: Skaties.lv aicina atbildēt uz dažādiem jautājumiem un 

noskaidrot, kāds dārgakmens atbilst dalībnieka raksturam  

• Lai piedalītos konkursā par balvu, nepieciešams atbildēt uz visiem testa 

jautājumiem un atstāt savu kontaktinformāciju. 

Konkursa norises laiks 

• Konkursa norises laiks - līdz 8.03.2018. plkst 11:59.  

• Izlozē piedalās visi lietotāji, kuri izpildījuši testu un ievadījuši anketā savu 

kontaktinformāciju līdz attiecīgās dienas plkst. 11:59. 

Konkursa balva 

• Balvā dāvanu karte no “Grenardi” 100 EUR vērtībā. 

• Balvu nodrošina “Grenardi”. 

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

pārstāvis. 

• Balvu uzvarētājs varēs saņemt 30 dienu laikā no paziņošanas brīža. 

• Paziņojums par uzvaru tiks nosūtīts uz anketā norādīto tālruni vai e-pastu. 

• Uzvarētāja vārds tiks publicēts testa adresē 

www.skaties.lv/kadsdargakmens  

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

organizētāju rīcībā. 

Kā piedalīties konkursā 

 

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

uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs, un jānospiež poga „Gatavs”. 

• Ja tests 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 tests jāsāk no jauna.  

• Testa organizators neuzņemas atbildību par augstāk minētājiem 

apstākļiem.  

• Balvas saņēmējs tiek izlozēts pēc nejaušības principa. 

http://www.skaties.lv/kadsdargakmens


• Izlozē piedalās visi dalībnieki, kuri atbildējušo uz testa jautājumiem un 

atstājuši savu kontaktinformāciju līdz attiecīgās izlozes dienas plkst. 11:59. 

• Ikviens var atbildēt uz testa jautājumiem arī bez savas kontaktinformācijas 

norādīšanas, tikai šādā gadījumā dalībnieks nevar pretendēt balvas izlozei. 

• Katrs testa dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un 

neietekmēt aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai 

kādā citādā krāpnieciskā veidā.  

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

Konkursa norises gaita 

• Reģistrēties balvas izlozei var līdz 2018. gada 8. marta plkst. 11.59.  

• Uzvarētājs tiek publicēti portāla Skaties.lv mājas lapā testa sadaļā 

www.skaties.lv/kadsdargakmens  

• 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. 

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

aktivitātes negodprātīgus dalībniekus.  

 

 

http://www.skaties.lv/kadsdargakmens

