
Spēles “Praktisko iemaņu tests” nolikums 

 

Par spēli 

• Skaties.lv organizē prāta spēli „Praktisko iemaņu tests”, turpmāk tekstā 

“spēle”. 

• Spēles norises vieta: Skaties.lv mājas lapa. 

• Spēles būtība: Skaties.lv aicina atbildēt uz jautājumiem un piedalīties balvu 

izlozē.  

Konkursa norises laiks 

• Spēle norit divās kārtās.  

• Konkursa norises laiks - no 19.09.2017. - 5.10.2017. Konkursa kārtas tiek 

publicētas attiecīgi 19.09 un 27.09. 

• Konkursa kārtu uzvarētāji tiek paziņoti 27.09. un 5.10.  

Konkursa balva 

• Konkursa balvas:  

• Konkursa 1. kārtas balvu grozā ietilpst 2 sekojoši komplekti:  

o Veļas maiss delikātai veļai 40X60 - Mazgāšanas laikā aizsargā 

delikātus izstrādājumus no savelšanās un sabojāšanās riska, kas var 

rasties saskaroties ar pārējo veļu. Ērti atverami ar rāvējslēdzēju. 

o Pulverveida Atkaļķotājs “Clean & Care Box” - Efektīvi atkaļķo uz 

iztīra veļas un trauku mašīnas - noņem kaļķakmens nogulsnes un 

citus netīrumus, atstājot visas detaļas perfekti tīras. Ieteicams lietot 

reizi mēnesī. 

o Veļas mīkstināšanas bumbiņas (1+1) Īpaši izgatavotas, darbojas kā 

auduma mīkstinātājs, nav toksisks, nesatur alergēnus, videi 

nekaitīgs, ilgi kalpojošs, samazina žāvēšanas laiku. 2 bumbiņas 

paredzētas izmantošanai veļas žāvētājos vai veļas mazgājamās 

mašīnās. 

o Salvetes veļas žāvētājam “Soft Care” 30gab. -  smaržīgas salvetes 

veļas žāvētājam. Nodrošina, lai veļa žāvēšanas laikā tiktu 

mīkstināta, vieglāk gludināma un patīkami aromātiska. Piemērotas 

visiem žāvētājiem un veļas mašīnām ar žāvēšanas funkciju. 

 

• Konkursa 2. kārtas balvu grozā ietilpst 2 sekojoši komplekti: 

o Keramisko virsmu kopšanas līdzekļu komplekts – “Vitro Care Set”. Šajā 

komplektā ietilpst viss, kas nepieciešams, lai Jūsu stikla keramikas plīts 

virsma katru dienu izskatītos kā jauna: augstas kvalitātes tīrīšanas 



līdzeklis, kas izveido aizsargkārtu, atvieglojot turpmāko tīrīšanu, viens 

metāla skrāpis piedegušas pārtikas notīrīšanai un mīksts audums ar 

īpašu struktūru tīrīšanai un pulēšanai. 

o Cepeškrāsns tīrītājs “SPRAY Oven care” (250ml) Nevainojami notīra 

taukus un piedegušās ēdiena paliekas no grila un cepeškrāsns, 

nodrošinot ka tie izskatās jaunāki ilgāku laiku. 

o Atkaļķotājs tvaika cepeškrāsnīm “Steam Care” (250ml) - Ļoti efektīvs un 

saudzīgs atkaļķošanas līdzeklis tvaika cepeškrāsnij. Īpašais sastāvs, kura 

pamatā ir dabīgā skābe, nodrošina pilnīgu atkaļķošanu neatstājot 

nogulsnes un nesabojājot virsmas. 

• Balvu komplektus ELECTROLUX LATVIA LTD, SIA  

• Balvas iespējams saņemt TV3 Latvia, Dzelzavas ielā 120 G.  

• Katrā konkursa kārtā, pēc nejaušības principa tiks izvēlēti divi balvu 

saņēmēji 

• Ar uzvarētājiem sazināsies portāla Skaties.lv pārstāvis. 

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

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

• Ja uzvarētājs neizņem balvu 30 dienu laikā, balva paliek spēles organizētāju 

rīcībā. 

Kā piedalīties konkursā 

 

• Pretendēt uz balvām drīkstēs tikai tie dalībnieki, kas spēli būs izpildījuši 

pareizi.  

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

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

• Ja spēle kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta (interneta pieslēguma traucējumi, 

pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks spēlēs laikā aiziet uz citu 

lapu, spēles laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. iemesli) dalībniekam 

spēle jāsāk no jauna.  

• Spēles organizators neuzņemas atbildību par augstāk minētājiem 

apstākļiem.  

• Balvas saņēmējs tiek izlozēts pēc nejaušības principa. 

• Izlozē piedalās visi attiecīgas kārtas dalībnieki, kas reģistrējuši atbildes 

norādītajā laika periodā. 

• Ikviens var atbildēt uz spēles jautājumiem 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.  



• Ja spēles dalībniekam ir mazāk par 18 gadiem, tad balvas saņemšanai būs 

nepieciešama vecāku piekrišana. 

Spēles norises gaita 

• Reģistrēties spēles 1. kārtas balvas izlozei var līdz 2017. gada 27.09. plkst. 

11.59.  

• Reģistrēties spēles 2. kārtas balvas izlozei var no 2017.gada 27.09 plkst. 

12.00 līdz 2017. gada 5.10. plkst. 11.59. 

• Uzvarētāji tiek publicēti Skaties.lv mājas lapā, spēles “Praktisko iemaņu 

tests” sadaļā.  

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

izmantota komunikācijā par aktivitāti SIA “TV3 Latvia” un Skaties.lv. 

• Skaties.lv patur tiesības mainīt spēles nolikumu un izslēgt no aktivitātes 

negodprātīgus dalībniekus.  

 

 


