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 „Bagātību mednieki 2015” 
 

KONKURSA NOLIKUMS 
 
1. Radio TEV konkursu - spēli „Bagātību mednieki” (turpmāk tekstā “Spēle”) organizē SIA 

“Mans Radio” (turpmāk tekstā “RADIO”), reģ.nr. 44103072732, adrese Rīgas iela 13, 
Valmiera, LV- 4201. 

 
2. Spēles norises vieta ir Latvijas teritorija, kurā uztverams Radio TEV.  

 

3. Spēles Dalībnieks ir jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kuram iespējams klausīties Radio TEV.  
 
4. Spēle norisinās trīs nedēļas no 2015.gada 13.aprīļa līdz 6.maijam. Spēle ir sadalīta četros 

posmos. 
 

  1. Spēles posms norisinās vienu nedēļu no 13. līdz 17.aprīlim, darba dienās 
laikā no plkst. 08:00 līdz 19:00, kas ir Spēles 1.Nedēļa; 

 2. Spēles posms norisinās vienu nedēļu no 20. līdz 24.aprīlim darba dienās 
laikā no plkst. 08:00 līdz 19:00, kas ir spēles 2.Nedēļa;  

 3. Spēles posms norisinās vienu nedēļu no 27.aprīļa līdz 1.maijam darba 
dienās laikā no plkst. 08:00 līdz 19:00, kas ir spēles 3.Nedēļa; 

 4. Spēles posms norisinās 2015.gada 6.maijā pulksten 10:40 Radio TEV 
ēterā, kas ir spēles FINĀLS.  
 

5. 1., 2., un 3. Nedēļas spēlē Dalībniekam ir jāveic Uzdevums, kas katru nedēļu ir 

vienāds. Katram Uzdevumam ir atšķirīgs Atrisinājums. Kopā ir trīs Spēles Atrisinājumi. 

 

6. Spēles Uzdevums. Dalībniekam jāklausās Radio TEV norādītajos posmos, vismaz 

vienu pilnu Nedēļu, lai izpildītu Uzdevumu. Katrā Spēles Nedēļā Dalībniekam ir 

jāsaklausa 15 (piecpadsmit) Vārdi. Vienā darba dienā tiek atskaņoti trīs Vārdi, kas tiek 

atskaņoti pēc signāla – NORĀDE UZ BAGĀTĪBĀM! Katras Nedēļas piektdienā no 15 

(piecpadsmit) Vārdiem ir jāizveido pilns teikums, kas ir Spēles Atrisinājums. 

Atrisinājumu sastāda tādā secībā, kā atskaņoti Vārdi. Katras Nedēļas piektdienā 

Atrisinājums ir jānosūta uz Radio TEV īsziņas formātā uz telefona numuru +371 2720 

2720. Īsziņā jābūt uzrakstītam precīzam Atrisinājumam, Dalībnieka vārdam, uzvārdam.  

 

 

7. Nedēļas Uzvarētājs ir tas Dalībnieks, kurš Spēles pareizo atrisinājumu uz norādīto 

numuru ir atsūtījis pirmais un, Radio šo Atrisinājumu īsziņā ir saņēmis kā pirmo. 

Nedēļas uzvarētājs iegūst Nedēļas Balvu un iegūst iespēju piedalīties Finālā – Izlozē 

par Lielo balvu. Dalībnieki, kuri Nedēļas Atrisinājumu atsūta kā 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 

9., 10., un 11.,13., 14., 15. un 16. saņem Veicināšanas Balvu.  

 

8. Spēles Fināls ir Spēles 4.posms. Spēles Finālā piedalās visi trīs Nedēļas Uzvarētāji. 

Lielās Balvas ieguvējs tiek noteikts Radio TEV ēterā pēc izlozes principa – izlozējot 
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vienu Nedēļas Uzvarētāja vārdu un uzvārdu. Spēles uzvarētājs tiek paziņots radio 

ēterā no Radio TEV studijas.  

 

9. Balvu fonds. Spēles Dalībniekiem iespējams iegūt Lielo Balvu, Nedēļas Balvu un 

Veicināšanas Balvu.  

 

 Lielā Balva – ceļojums četrām personām „SPA atpūta Ungārijā”, ko nodrošina 

SIA „LAIMTŪRE”. Visā Spēlē ir tikai viena Lielā Balva, kuru iegūst viens no 

trijiem Nedēļas uzvarētājiem. Lielo Balvu dāvinās.  

 Nedēļas Balva – brīvais lidojums vēja tunelī ko nodrošina SIA AERODIUM. 

Katrai Nedēļai ir paredzēta viena Nedēļas Balva. Kopā visā Spēlē ir trīs 

Nedēļas  Balvas. Nedēļas Balvu dāvinās.  

 Veicināšanas Balvas – ielūgums uz Pasaules čempionātu blakusvāģiem 

„Pīlādžu mototrasē”, ko nodrošina SIA „Pīlādzis”. Katrai Spēles Nedēļai ir 15 

(piecpadsmit) Veicināšanas balvas. Kopā visā Spēlē ir 45 Veicināšanas 

Balvas. Veicināšanas Balvu dāvinās.  

 
10. Spēlē uzvarēt un iegūt Galveno Balvu drīkst jebkura persona, kas piedalījusies Spēlē, 

izņemot šajā Nolikumā 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) nedrīkst piedalīties Spēlē un iegūt balvas. 

 

11. Balvas saņēmējs apliecinājumā par jebkuras balvas saņemšanu garantē, ka uz to 
neattiecas Nolikuma .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 vai Balvas nodrošinātājam.  

 
12. Spēles balva tiek izsniegta tikai tad, ja personu apliecinošajā dokumentā norādītais vārds, 

uzvārds un personas kods sakrīt ar Spēles uzvarētāja Radio TEV nosūtītajiem datiem 
Spēles uzvaras brīdī. 

 

13. Gadījumā, ja Spēles uzvarētājs, Galvenās Balvas saņēmējs, neatbilst Spēles Nolikumam 
un/vai nespēj to izpildīt vai nepilda, viņš var tikt diskvalificēts pēc Radio vienpusēja lēmuma 
un nesaņemt Spēles Galveno balvu. Šādā gadījumā Galveno Balvu saņem nākamais 
visvairāk balsu saņēmušais Spēles Dalībnieks. 

 

14. RADIO patur tiesības pagarināt Spēles norises termiņu pēc saviem ieskatiem. 
 

15. Piedaloties Spēlē, tā Dalībnieks piekrīt, ka uzvaras gadījumā viņa vārds, balss vai attēls var 
tikt izmantoti jebkurā Radio radioraidījumā vai Radio izplatītajos reklāmas materiālos, kas 
saistīti ar Spēli, bez papildus finansiālas vai cita veida atlīdzības. Pieņemot Spēles Balvu, 
Dalībnieks piekrīt bezatlīdzības publicitātes atļaujai. 

 

16. Ar Spēli saistītie Radio vadības lēmumi ir galīgi un nav apstrīdami. Šīs spēles nolikums 
pakļaujas arī Radio TEV Vispārējiem Konkursa noteikumiem, kas publiskoti mājas lapā 
www.radiotev.lv 


