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“Neaizmirstamais bildinājums” konkursa nolikums 
 
 

1. Radio Skonto konkursu „Neaizmirstamais bildinājums” (turpmāk tekstā “Konkurss”) organizē SIA 
“RADIO SKONTO” (turpmāk tekstā “RADIO”), reģ.nr. 40003115418, adrese Krišjāņa Valdemāra iela 
100, Rīga, LV- 1013. 

2. Konkursa norises vieta ir Latvijas teritorija un tās vietas pasaulē, kurās Radio Skonto klausās 
interneta tiešraidē. 

3. Konkursā var piedalīties no 2017. gada 3. februāra līdz 2017. gada 14. februārim sūtot e-pastu ar 
īsu aprakstu par savu otro pusīti uz konkurss@radioskonto.lv. Dalība un reģistrācija konkursā ir 
bezmaksas. 

4. Konkursā piedalās tie, kuri ir iesūtijuši e-pastu ar īsu aprakstu uz konkurss@radioskonto.lv. Lai 
pieteiktos RADIO konkursā būs nepieciešams sniegt par šādu informāciju: īss apraksts, kurā mini 
iemeslu, kāpēc tavs mīļotais cilvēks pelnījis tapt bildināts ar RADIO ētera starpniecību, savs vārds, 
uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, un sava mīļotā cilvēka vārds, uzvārds, tālruņa numurs 
un e-pasta adrese. 

5. Konkursa dalībnieks apzinās un piekrīt, ka iesūtot e-pastu RADIO konkursam, tas piekrīt visiem 
konkursa noteikumiem. Tai skaitā, saņemt savā e-pastā RADIO jaunumus un/vai informāciju par 
konkursiem un akcijām, un piekrīt savu personīgo datu apstrādei. 

6. Pēc e-pasta iesūtīšanas konkurss@radioskonto.lv persona kļūst par konkursa dalībnieku  un 
piedalās konkursa norises procesā. 

7. Lai konkursa dalībnieks iegūtu iespēju piedalīties izlozē par galveno balvu – RADIO sarūpēto 
ceļojumu uz Tabago, konkursa dalībniekam tiešajā RADIO ēterā ir jābildina savs mīļotais cilvēks un 
bildinājumam ir jānoslēdzas ar pozitīvu atbildi. 

8. Konkursa laikā persona var iesūtīt tikai vienu e-pastu uz konkurss@radioskonto.lv. 
9. Bildinājumi tiešajā Radio Skonto ēterā norisināsies 14. februārī. Maksimālais bildinājumu skaits 14. 

februārī nepārsniegs astoņus dalībniekus. 
10. RADIO patur tiesības izvēlēties konkursa finālistus, balvu saturu un apjomu. 
11. Konkursa atblastītāju balvas tiks visiem astoņiem finālistiem. 
12. Galvenās balvas izlozē “Ceļojums uz TOBAGO” no RADIO piedalās visi dalībnieki kuri bildinot savu 

mīļoto cilvēku ir saņēmuši pozitīvu atbildi. 
13. Jebkura balva, kas iegūta RADIO akciju, konkursu, radio spēļu, izložu u.c. rezultātā, jāizņem divu 

nedēļu laikā no rezultātu paziņošanas brīža. 
14. Izložu rezultāti tiek paziņoti Radio Skonto ēterā, mājas lapā un sociālo tīklu profilos: 
 twitter; 

 draugiem.lv; 

 facebook 

15. Piedalīties konkursā un iegūt balvas drīkst jebkura persona, izņemot šajā noteikumu punktā 
minētās personas un gadījumus: RADIO darbinieki, raidīšanas atļaujas īpašnieki (licences turētāji), 
ar Akciju saistīto uzņēmumu īpašnieki un darbinieki, kā arī visu šajā punktā minēto personu 
ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki un mazbērni) nedrīkst piedalīties 
Akcijā un iegūt balvas. 
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16. Balvas saņēmējs apliecinājumā par jebkuras balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas šī 
nolikuma 15.punktā noteiktais aizliegums, pretējā gadījumā jebkura balva var tikt pieprasīta nodot 
atpakaļ RADIO un šīs balvas saņēmējam šajā gadījumā ir nekavējoties jāveic visas darbības šīs 
balvas atgriešanai RADIO īpašumā. 

17. Balvas tiek izsniegtas tikai tad, ja personu apliecinošajā dokumentā norādītais vārds, uzvārds un 
dzimšanas dati sakrīt ar izlozes uzvarētāja reģistrētajiem datiem izlozes uzvaras brīdī. 

18. Gadījumā, ja izlozes uzvarētājs balvas saņēmējs, neatbilst konkursa noteikumiem un/vai nespēj tos 
izpildīt vai nepilda, viņš var tikt diskvalificēts pēc RADIO vienpusēja lēmuma un nesaņemt balvas. 

19. RADIO patur tiesības pagarināt vai samazināt konkursa norises termiņu pēc saviem ieskatiem. 
20. Piedaloties konkursā, tās dalībnieks piekrīt, ka uzvaras gadījumā viņa vārds, balss vai attēls var tikt 

izmantoti jebkurā RADIO radioraidījumā vai RADIO izplatītajos reklāmas materiālos, bez papildus 
finansiālas vai cita veida atlīdzības. Pieņemot konkursa balvu, dalībnieks piekrīt bezatlīdzības 
publicitātes atļaujai. 

21. Galvenās balvas “Ceļojums uz TOBĀGO” no Radio SKonto balvas uzvarētājiem ir jāiesūta bildes no 
sava ceļojuma uz konkurss@radioskonto.lv. Bildes tiks publicētas jebkuros RADIO sociālajos tīklos 
RADIO izplatītajos reklāmas materiālos, bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības. Pieņemot 
konkursa balvu, dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai. 

22. Ar Akciju saistītie RADIO vadības lēmumi ir galīgi un nav apstrīdami. 
 
 

27.01.2017. 
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