
Balvu izlozes noteikumi Latvijas apceļošanas spēlei “Pievelc Latviju tuvplānā!” 

1. Latvijas apceļošanas spēle “Pievelc Latviju tuvplānā!” ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 

(turpmāk tekstā LIAA) organizēta spēle vietējā tūrisma veicināšanai, 

2. Spēle notiek no 2021. gada 28. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, 

3. Lai motivētu aizpildīt aptaujas jautājumus un sniegtu atbildes par ceļošanas pieredzi spēles ietvaros, 

LIAA piedāvā piedalīties balvu izlozē, 

4. Balvu fonds – četras dāvanu kartes tūrisma pakalpojumiem Latvijā (katra 250 EUR vērtībā) “Skaisto 

skatu aģentūrā”, 

5. Spēles izstrādātājs un izlozes datu glabātājs ir SIA “PostNos”, 

6. Izlozes organizētājs ir LIAA un SIA “PR Kvadrāts”, 

7. Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē LIAA un SIA “PostNos” uzskatāmi par datu pārziņiem, 

SIA “PR Kvadrāts” – par apstrādātāju, kas veic personas datu apstrādi saskaņā ar LIAA pilnvarojumu 

un savstarpēji noslēgto līgumu, 

8. Lai piedalītos izlozē nav jāveic pirkums – dalība izlozei notiek automātiski, ja spēlētājs ir reģistrējies 

spēlei un jebkura posma beigās ir aizpildījis aptauju, kas sastāv no 3 jautājumiem, 

9. Katrs dalībnieks var pieteikties balvu izlozei neierobežotu reižu skaitu – pēc katra izbrauktā spēles 

posma, aizpildot aptauju – attiecīgi katram dalībniekam ir vienādas iespējas iegūt balvu, 

10. Balvu izlozē var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, 

11. Balvu izlozē nevar piedalīties LIAA, SIA “PostNos” un SIA “PR Kvadrāts” darbinieki un viņu ģimenes 

locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko uzvarētāji 

(balvu ieguvēji), apstiprina, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu par balvas saņemšanu, 

12. Izloze notiks 2022. gada 4. janvārī – to veiks SIA “PR Kvadrāts” pārstāvji, no SIA “PostNos” ar paroli 

slēgtā failā saņemot spēles dalībnieku sarakstu, 

13. No dalībnieku saraksta, kas atbildējuši uz jautājumiem, ar datorprogrammas Microsoft Excel un 

interneta vietnes random.org palīdzību pēc nejaušības principa tiks izlozēti četri uzvarētāji, 

14. Uzvarētāju vārdi un uzvārdi tiks paziņoti Facebook vietnē “Atklāj Latviju no jauna” un vietnē 

latvia.travel/lv, kā arī ar viņiem personīgi sazināsies SIA “PR Kvadrāts” pārstāvji, 

15. Pēc izlozes uzvarētāju noskaidrošanas un uzvarētāju vārdu un uzvārdu publicēšanas LIAA un SIA “PR 

Kvadrāts” neturpina pārējo dalībnieku personas datu apstrādi un šie dati tiek dzēsti. SIA “PostNos” 

uzkrātie dalībnieku dati tiek apstrādāti saskaņā ar SIA “PostNos” pakalpojumu saņemšanas 

noteikumiem un attiecīgo privātuma politiku, 

16. Uzvarētājiem balva jāizņem mēneša laikā, laika periodā no 2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 

10. februārim. Ja uzvarētājs norādītajā termiņā neierodas pēc balvas, tas zaudē tiesības uz balvas 

saņemšanu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet organizatora īpašumā. 

Vairāk par projektu https://www.latvia.travel/lv/raksts/pievelc-latviju-tuvplana  

https://www.latvia.travel/lv/raksts/pievelc-latviju-tuvplana

