
 

 

 

Spēles “Es klausos RADIO TEV” noteikumi 
 

1. RADIO TEV spēli „Es klausos RADIO TEV” (turpmāk tekstā “Spēle”) organizē SIA 

“SALES HOUSE” (turpmāk tekstā – RADIO), reģ.nr. 44103077176, adrese Krišjāņa 

Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013, kas ir izstrādājis šos noteikumus (turpmāk tekstā 

– Noteikumi). 

2. Spēles norises vieta ir Latvijas teritorija un tās vietas Pasaulē, kurās ir iespējams 

klausīties RADIO TEV. 

3. Spēle norisinās laikā no 2022. gada 14. novembra līdz 29.decembrim, kurā tiek 

noteikts Galvenās balvas ieguvējs saskaņā ar šiem noteikumiem. Spēlē var piedalīties 

tikai tie, kas ir iepazinušies ar Spēles Noteikumiem un piekrīt tiem, kā arī piekrīt RADIO 

TEV privātuma politikai, personīgo datu apstrādei un RADIO TEV vispārīgajiem 

konkursu, akciju un/vai spēļu noteikumiem, kas atrodami www.radiotev.lv, ciktāl tie 

nav pretrunā ar Spēles Noteikumiem. Spēles Noteikumi ir noteicošie.  

4. Par Spēles dalībnieku var kļūt, reģistrējoties Spēlei laikā no 2022. gada 14. novembra 

līdz 2022. gada 16. decembrim (turpmāk tekstā - Reģistrācijas periods) interneta 

mājas lapā www.radiotev.lv. Dalība un reģistrācija spēlē ir bezmaksas. Informācija un 

personas dati, ko Spēles dalībnieki iesniedz, reģistrējoties un piedaloties Spēlē, tiek 

apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un 

normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

5. Spēlē var būt ne vairāk kā 54 uzvarētāji, kas tiek noteikti RADIO TEV radio raidījumu 

vadītājiem veicot zvanus uz spēlē reģistrētajiem dalībnieku telefonu numuriem. Katrs 

spēles uzvarētājs saņem vienu Ziemassvētku egli – cirstu Latvijas egli ne garāku par 

2,5 metriem vai cirstu sudrabegli ne garāku par 2,25 metriem (turpmāk tekstā - Dienas 

Balva) un viens saņem arī naudas balvu 1068,00 EUR (Viens tūkstotis sešdesmit astoņi 

eiro 00 centu) apmērā (turpmāk tekstā – Galvenā Balva). 

 

6. Lai reģistrētos dalībai Spēlē, RADIO TEV interneta mājaslapā ir jāaizpilda spēles 

dalībnieka pieteikuma forma, norādot par sevi šādu informāciju: vārds, tālruņa 

numurs, dzimšanas gads, dzīvesvieta (Rīga, Rīgas apkārtne vai kāds cits Latvijas 

reģions – Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale) un e-pasta  adrese. Viena persona visā 

Reģistrācijas periodā Spēlei var reģistrēt vienu telefona numuru. Ja Reģistrācijas 

periodā viena persona mēģina reģistrēt vienu telefona numuru vairākkārt, Spēles 

rīkotāji patur tiesības anulēt šīs reģistrācijas un neinformēt šo Spēles dalībnieku par 

telefona numura neunikalitāti, tādējādi Spēlē nodrošinot vienlīdzības un godīgas 

dalības principus. 

7. No 2022.gada 28.novembra līdz 16.decembrim katru nedēļu katru dienu no 

pirmdienas līdz sestdienai RADIO TEV raidījumu vadītāji zvana klausītājiem, kuri ir 
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pieteikušies dalībai Spēlē. Spēles dalībnieka telefona numurs, uz kuru tiek veikts 

zvans, tiek izvēlēts nejauši izlozes kārtībā no reģistrēto telefona numuru datu bāzes. 

RADIO nav atbildīgs par problēmām, kas saistītas ar sakaru līdzekļiem un sakaru 

nodrošinājumu (tālruņu līnijām), veicot šajā punktā minētos zvanus. Uz vienu telefona 

numuru RADIO TEV zvana tikai vienu reizi Spēles laikā. 

8. Spēlē uzvar persona/ personas, kas atbilst šiem noteikumiem un kas izpilda Spēles 

uzdevumu. Spēles uzdevums ir telefonzvana laikā uz RADIO TEV raidījumu vadītāja 

uzdoto jautājumam “Ko dari?” spēles dalībniekam skaļi un skaidri atbildēt ar frāzi “Es 

klausos RADIO TEV …” un pabeigt teikumu, tajā norādot, ko spēles dalībnieks zvana 

saņemšanas brīdī darīja. Spēles dalībnieks zvana laikā atbildē drīkst iekļaut arī citus 

vārdus vai teikumus pirms vai pēc Spēles uzdevuma frāzes nosaukšanas, bet Spēles 

uzdevuma frāzei ir jāizskan skaidri un precīzā tās vārdu secībā. RADIO TEV raidījumu 

vadītājs, kurš veic konkrēto zvanu, izvērtē un izlemj, vai Spēles dalībnieks ir pareizi 

veicis Spēles uzdevumu un kļūst par vienu no spēles uzvarētājiem. RADIO drīkst spēles 

dalībnieka pateikto frāzi uzskatīt par nepareizu, ja tā diskreditē RADIO TEV zīmolu. 

9. Katru dienu, kad RADIO TEV veic zvanus uzvarētāju noteikšanai, sazvanītie un Spēles 

uzdevumu izpildījušie uzvarētāji katrs iegūst Dienas balvu. Kopā laika periodā no 

2022.gada 28. novembra līdz 16.decembrim tiek noteikti ne vairāk kā 54 uzvarētāji, 

kuri iegūst Dienas balvu. 

 

10. Spēles dalībnieki var iegūt savā īpašumā Galveno balvu un/ vai Dienas balvu. Katrs 

Spēles dalībnieks spēlē drīkst piedalīties tikai vienu reizi. Dienas balva Spēles 

uzvarētājam ir pašam personīgi jāizņem Egļu tirdzniecības vietā pie t/c Mols Rīgā, Krasta 

ielā 46 no 2022. gada 7. līdz 30. decembrim. 

11. Galvenās balvas ieguvēja noteikšana notiek 2022.gada 29.decembrī. 

12. Spēles uzvarētājam/-iem 2022. gada 29. decembrī jāierodas Rīgā RADIO norādītā 

adresē un laikā, kas tiks paziņoti uzvarētājiem līdz 26.decembrim, uz Galvenās balvas 

izlozi, līdzi ņemot Spēles uzvarētāja personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID 

karte). Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Ierodoties uz 

Pasākumu, tā dalībnieki piekrīt, ka var tikt fotografēti un filmēti un ka viņu attēli var 

tikt izmantoti publicēšanai medijos, sociālajos tīklos un citos mārketinga 

komunikācijas kanālos. Pasākuma norises vieta un laiks var tikt mainīti saistībā ar 

epidemioloģiskās drošības situācijas valstī pasliktināšanos vai saskaņā ar izmaiņām tā 

brīža aktuālajos Ministru kabineta noteikumos. Galvenās Balvas ieguvējs tiek noteikts 

izlozes veidā, izmantojot šādu izlozes principu - metot monētu un Spēles uzvarētājiem 

minot uzmestās monētas rezultātu. 

13. Spēles norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka RADIO un to 

izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Spēles dalībniekiem.  

14. Informācija par Spēles uzvarētājiem tiek paziņota RADIO TEV ēterā un interneta 

mājas lapā www.radiotev.lv . 
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15. Piedalīties Spēlē un iegūt Galveno un/ vai Dienas balvu drīkst jebkura persona, 

izņemot šajā noteikumu punktā minētās personas un gadījumus: RADIO darbinieki, 

raidīšanas atļaujas īpašnieki (licences turētāji), ar Spēli saistīto uzņēmumu īpašnieki 

un darbinieki, kā arī visu šajā punktā minēto personu ģimenes locekļi (laulātais, 

bērni, vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki un mazbērni).  

16. Galvenās un Dienas balvas saņēmējs apliecinājumā par jebkuras balvas saņemšanu 

garantē, ka uz to neattiecas šī nolikuma 17. 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. Spēles balvas tiek izsniegtas, ja personu apliecinošajā dokumentā (pasē vai ID kartē) 

norādītais vārds, uzvārds un personas kods sakrīt ar Spēles uzvarētāja RADIO TEV radio 

raidījumu vadītājam nosauktajiem datiem Spēles uzdevuma izpildīšanas brīdī. Spēles 

Galvenā Balva tiek izsniegta pēc attiecīga dāvinājuma līguma parakstīšanas un saskaņā 

ar šī līguma noteikumiem.  

18. RADIO patur tiesības apturēt Spēli uz noteiktu laiku vai pagarināt Spēles norises termiņu 

pēc saviem ieskatiem. 

19. Spēles Galvenā un Dienas balva pēc saņemšanas nav apmaināma, to nav iespējams 

aizvietot. RADIO patur tiesības veikt izmaiņas Spēles Noteikumos, ieskaitot Spēles 

Galvenās un Dienas balvas nomaiņu līdzvērtīgā apmērā, arī pēc Spēles Noteikumu 

apstiprināšanas un ievietošanas savā mājas lapā internetā. 

20. Piedaloties Spēlē, tās dalībnieks piekrīt, ka viņa vārds, balss vai attēls var tikt izmantoti 

jebkurā RADIO raidījumā vai RADIO izplatītajos reklāmas materiālos, kas saistīti ar Spēli 

bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības. Piedaloties Spēlē, tajā skaitā, pieņemot 

Spēles balvas, dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai. 

21. Ar Spēli saistītie RADIO vadības lēmumi ir galīgi un nav apstrīdāmi. 
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