
 

 

“Pārsteidz DRAKO!” konkursa noteikumi 

1. “Drako” konkursu (turpmāk tekstā - Konkurss) organizē SIA “Realdo”, juridiskā adrese: 

Sārtes iela 16, Rīga, Latvija, LV-1058, (turpmāk - Konkursa organizētājs). 

2. Konkursa norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Konkursa 

organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem. 

3. Konkursa norises teritorija – Latvijas Republikas izglītības iestādes. Konkursā var 

piedalīties 1.-6. klašu skolēni. 

4. Konkursa norises sākuma datums ir 2019. gada 16. septembris. Konkursa norises 

beigu datums ir 2019. gada 21. oktobris. Dalības pieteikšana Konkursā ir no 

2019. gada 16. septembra plkst. 00:00 līdz 2019. gada 20. oktobrim plkst. 23:59. 

5. Konkursa norises kārtība: 

• Katru nedēļu mājaslapā www.drako.lv tiek publicēts viens uzdevums, kas jāpaveic visai 

klasei kopā.  

• Fotogrāfiju ar paveikto uzdevumu jāiesniedz mājaslapā www.drako.lv kādā no šiem 

formātiem: JPG, PNG. Fails nedrīkst pārsniegt 2 MB. Iesniedzot failu, ir jāaizpilda arī 

anketa www.drako.lv 

• Darbu iesniegšanas termiņš katras nedēļas uzdevumam: līdz svētdienas (22. 

septembrim; 29. septembrim; 6. oktobrim; 13. oktobrim; 20. oktobrim) plkst. 23.59. 

6. Konkursa uzvarētāju noteikšana: 

• Visu Konkursa dalībnieku darbi un anketas tiek nodotas SIA “Realdo” žūrijai. 

 

• No visām Konkursam pieteiktajām klasēm žūrija reizi nedēļā izvērtēs iesūtītos darbus.  

 

• Iesniegto darbu izvērtēšana notiek katru pirmdienu – 23. septembrī, 30. septembrī, 7. 

Oktobrī, 14. Oktobrī un 21. oktobrī. Ar uzvarētājiem sazinās 2 darba dienu laikā kopš 

uzvarētāju pasludināšanas. 

• Reizi nedēļā trīs klases no pieciem reģioniem (kopā 15 klases nedēļā) – Rīgas, 

Zemgales, Kurzemes, Latgales un Vidzemes – iegūs balvu. 

• Viena klase Konkursa norises laikā var laimēt vienu reizi. 
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7. Konkursā iesūtīto darbu vērtēšanas kritērtiji: 

• Atbilstība uzdevumam; 

• Radošums un oriģinalitāte; 

• Visas klases iesaiste. 

8. Balvu fonds: 

Balva Skaits 

DRAKO auduma maisiņš A4 izmērā katram klases skolēnam 
un viens 2kg DRAKO Košļājamo konfekšu izlases iepakojums 
uz klasi 

17 

DRAKO mazā suliņa katram klases skolēnam un viens 2kg 
DRAKO Košļājamo konfekšu izlases iepakojums uz klasi 

25 

DRAKO atstarotājs katram klases skolēnam un DRAKO sulu 
konfekšu iepakojums (95g) katram klases skolēnam 

9 

DRAKO stundu saraksts katram klases skolēnam un 4kg 
DRAKO košļājamo konfekšu izlase uz klasi 

19 

DRAKO aproces katram klases skolēnam un 4kg DRAKO 
košļājamo konfekšu izlase uz klasi 

5 

 

9. Iesniedzot pieteikumu Konkursam, tā dalībnieki piekrīt, ka uzvaras gadījumā, konkursa 

uzvarētāju skolas nosaukums, klase un reģions tiks publicēts mājaslapā www.drako.lv. 

un DRAKO Facebook lapā 1 darba dienas laikā pēc uzvarētāju noskaidrošanas. 

10. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēti personīgi – nosūtot ziņu 

uz laimesta ieguvēja norādīto e-pasta adresi. 

11. Balvas tiek piešķirtas nejaušā kārtībā.  

12. Balvas Konkursa laimētājiem tiks nosūtītas uz Omniva pakomātiem līdz 2019. 

gada 8. novembrim. 

13. Konkursa organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem 
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zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa 

skaidrā naudā netiek pieļauta.  

14. Konkursa organizētājam Konkursa dalībnieka iegūtā balva pēc Konkursa 

dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu un nav jākompensē balvas vērtība 

skaidrā naudā. 

15. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos 

noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 

16. Konkursa organizētāji nevar tikt uzskatīti par atbildīgiem, ja Konkursa dalībnieki 

neievēro šos noteikumus.  

17. Konkursa organizētājs nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no dalības 

Konkursā, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti noteikumi vai 

dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav 

izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.  

18. Ar jautājumiem par Konkursa norisi vai laimestu saņemšanu iespējams vērsties 

pie Konkursa organizatora rakstot e-pastu drako.orkla@gmail.com vai rakstot vēstuli 

“Drako” lapai vietnē Facebook (https://www.facebook.com/DrakoSaldumi/) līdz 2019. 

gada 8. novembrim. 

19. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību Konkursā, vēršoties ar 

rakstveida iesniegumu uz drako.orkla@gmail.com un iesniegumā norādot konkrētās 

skolas, klases un reģiona nosaukumu. 

20. Konkursa organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos 

noteikumos. 

21. Visos citos gadījumos ko neregulē šie noteikumi ir piemērojami Latvijas Rpublikas 

likumi. 

22. Jebkurš strīds, pretruna vai prasība, kas izriet no vai saistībā ar šiem noteikumiem 

vai to pārkāpumu ir risināms ar tiesas palīdzību Latvijas Republikā. Strīdam 

piemērojami Latvijas Republikas likumi. 

23. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs 

raksturs. Konkursa organizētājam ir tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos. 


