
Jautājumu konkursa noteikumi 

1. Konkursa organizētājs: AS DELFI (reģ, nr. 40003504352) Apdrošināšanas AS “BALTA” (reģ. nr. 40003049409) uzdevumā 

Mūkusalas iela 41b-8, Rīga, LV-1009 
Tālrunis: 67 784 050, Fakss: 67 784 051 
E-pasts: reklama@delfi.lv 

2. Konkursa norises teritorija: Latvijas Republika, interneta vietnē http://www.delfi.lv/news/balta-miers-ipasums/ un 
http://rus.delfi.lv/news/balta 

3. Konkursa norises laiks no 2015.gada 12.oktobra – 2015.gada 7.decembrim, kas tiek sadalīts 4 posmos: 
3.1. No 2015.gada 12.oktobra līdz 2015.gada 26.oktobra plkst.23:59. 
3.2. No 2015.gada 27.novembra līdz 2015.gada 9.novembra plkst. 23:59 
3.3. No 2015.gada 10.novembra līdz 2015.gada 23.novembra plkst. 23:59. 
3.4. No 2015.gada 24.novembra līdz 2015.gada 7.decembra plkst.23:59  

4. Konkursa balvu fonds: 4 NetAtmo Weather Station (1 balva katram konkursa posmam). 
5. Konkursa norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi: 

5.1. Dalība konkursā ir bez maksas. 
5.2. Konkursā var piedalīties jebkura 18 gadus sasniegusi persona. 
5.3. Lai piedalītos konkursā dalībniekam: 

5.3.1. Jāatrod un jāatbild uz 2.punktā minētajās interneta vietnēs publicētajiem jautājumiem. 
5.3.2. Jāreģistrējas dalībai balvas izlozē pilnībā aizpildot reģistrācijas anketu, norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona 

numuru un e-pastu. 
5.4. Dalībnieks uz katru konkursā publicēto jautājumu var atbildēt un reģistrēties dalībai konkursā vienu reizi. Bet tas 

var piedalīties konkursā vairākkārt (palielinot iespējas laimēt), atbildot uz vairākiem jautājumiem katrā posmā. 
5.5. Visi dalībnieki, kuri būs izpildījuši 5.3.punktā minētos nosacījumus dalībai konkursā attiecīgajā posmā, piedalās 

balvas izlozē, kas tiks veikta izmantot datorprogrammu: 
5.5.1. 2015.gada 27.oktobrī tiks izlozēta 1 balva starp dalībniekiem, kas reģistrējušies 3.1. punktā minētajā termiņā. 
5.5.2. 2015.gada 10.novembrī tiks izlozēta 1 balva starp dalībniekiem, kas reģistrējušies 3.2. punktā minētajā 

termiņā. 
5.5.3. 2015.gada 25.novembrī tiks izlozēta 1 balva starp dalībniekiem, kas reģistrējušies 3.3. punktā minētajā 

termiņā. 
5.5.4. 2015.gada 8.decembrī tiks izlozēta 1 balva starp dalībniekiem, kas reģistrējušies 3.3. punktā minētajā 

termiņā. 
6. Konkursā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums: 

6.1.1. Uzvaŗētāja vārds, uzvārds un daļēja e-pasta adrese tiks publicēti 2.punktā minētajās interneta vietnēs 2 dienu 
laikā no izlozes brīža. Ar uzvarētājiem AS DELFI redakcija sazināsies personīgi uz anketā norādīto e-pasta 
adresi informējot par balvas saņemšanas kārtību. 

6.1.2. Spēles uzvarētāji balvas varēs saņemt AAS BALTA birojā Rīgā, Raunas ielā 10/12 30 dienu laikā no e-pasta 
saņemšanas dienas. Ja šajā laikā uzvarētājs nesazinās ar spēles rīkotāju par balvas saņemšanu, balva nonāk 
spēles rīkotāju īpašumā.  

6.1.3. Balva nevar tikt mainīta pret citu un tās vērtība netiek izsniegta naudā. 
7. Ar piedalīšanos konkursā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: Uzvarētāja ceļa izdevumi līdz balvas izsniegšanas vietai 

Rīgā, Raunas ielā 10/12. 
8. Citi noteikumi: 

8.1. Piedaloties konkursā, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekritis spēles noteikumiem un atzīst šos noteikumus 
par saistošiem, kas ir uzskatāmi par galīgiem attiecībā uz visiem ar spēles norisi saistītiem jautājumiem. Ja 
dalībnieks pārkāpj šos noteikumus, balva netiek izsniegta. 

8.2. Konkursa rīkotāji neuzņemas atbildību par tehniskām kļūmēm, kas radušās nekvalitatīva interneta pieslēguma, 
neatbilstošas programmatūras vai datorvīrusu dēļ. 

8.3. Dalībnieks, reģistrējoties konkursam, piekrīt, ka sniegtie personas dati tiek apstrādāti konkursa norises 
organizēšanai un uzvaras gadījumā 6.1.1. punkta minētajā apjomā publicēti 2.punktā minētajās interneta vietnēs. 

8.4. Dalībnieks, reģistrējoties konkursam, piekrīt, ka sniegtie personas dati tiek nodoti AAS “BALTA“ rīcībā, tiek 

apstrādāti un tiek izmantoti, lai nosūtītu aktuālo informāciju un reklāmu no AAS “BALTA”. Dalībniekam pēc tam ir 
tiesības atteikties no šīs informācijas saņemšanas atbildoši AAS “BALTA” noteiktajai kārtībai par atteikšanos no 
jaunumu saņemšanas. 

8.5. Konkursa dalībniekiem nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz laimestu saņemšanas vai izmantošanas 
(lietošanas) izmaksā. 

8.6. Konkursa organizētāji neuzņemas atbildību par spēles dalībnieku neprecīzi sniegto informāciju un tās radītajām 
sekām. 

8.7. Šie noteikumi ir spēkā visu spēles laiku. Organizētāji ir tiesīga veikt izmaiņas noteikumos, ja normatīvo aktu 
izmaiņu dēļ, kāda daļa vai visi noteikumi tā, rezultātā nav spēkā. Par šādām izmaiņām rakstiski informē spēles 
norises vietā. 

http://www.delfi.lv/news/balta-miers-ipasums/
http://rus.delfi.lv/news/balta

