
 
 

 

 
                    Konkursa noteikumi 
starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2022”  
laikā konkursa organizatora dalības stendā 

 
  

1. Konkursa organizators un rīkotājs ir AS Transporta un sakaru institūts (TSI), reģistrācijas Nr. 40003458903, 
juridiskā adrese: Lomonosova 1, Rīga, LV-1019. 

2. Konkursa mērķis ir veicināt Konkursa organizatora - TSI atpazīstamību un jauniešu interesi par eksaktajām 
zinātnēm. 

3. Konkurss tiek organizēts starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2022” laikā konkursa organizatora dalības stendā, 
turpmāk tekstā - Konkurss Reģistrācija Konkursam jāveic konkursa organizatora mājaslapā www.tsi.lv, aizpildot 
pieteikumu. Reģistrācijas maksa nav jāveic. 

4. Konkursa norises laiks ir no 2022. gada 11. marta pl.10:00 līdz 2022. gada 13. marta pl.17:00. 
5. Konkursā var piedalīties vidusskolas skolnieki (10., 11., 12. klase) un tehnikuma audzēkņi, kas atrodas Latvijas 

Republikā.  
6. Dalībai Konkursā ir jāizpilda pieteikums Konkursa organizatora mājaslapā www.tsi.lv, kā arī jānospiež poga “sekot” 

konkursa organizatora www.facebook.com/TSIpage un www.instagram.com/tsi_university lapai. Veicot 
attālināto (distances) reģistrāciju dalībai Konkursā, persona sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei un 
uzglabāšanai. 

7. Konkursa balvu fonds – Macbook Pro Apple 16 GB 13". Balvu vērtība netiek atlīdzināta skaidrā naudā vai aizstāta 
ar citu preci vai pakalpojumu. 

8. No visiem konkursa dalībniekiem, kas piedalās Konkursā, tiks izlozēts 1 (viens) konkursa uzvarētājs. 
9. Izloze notiks 2022. gada 19. martā pl.13:00 TSI Info dienas pasākuma ietvaros. Konkursa uzvarētājs tiks izlozēts 

pēc nejaušības principa. 
10. Balvas izsniegšana norisināsies 2022. gada 19. martā pl.13:00, TSI – Lomonosova ielā 1, k-3.  
11. Pēc Konkursa uzvarētāja informācijas publicēšanas, konkursa organizators ar uzvarētāju sazināsies un aicinās 

ierasties pēc balvas 5 (piecu) darba dienu laikā - līdz 2022. gada 25. martam. 
12. Informācija par Konkursa uzvarētāju (vārds, uzvārds) pēc izlozes veikšanas tiks publicēta konkursa organizatora 

mājaslapā, sociālo tīklu Facebook un Instagram lapās. 
13. Gadījumā, ja konkursa organizatoram 2 (divu) darba dienu laikā neizdosies sazināties ar konkursa uzvarētāju vai 

vienoties ar uzvarētāju par balvas izsniegšanas laiku, vai arī, ja uzvarētājs atteiksies no balvas saņemšanas, 
konkursa organizators ir tiesīgs atstāt balvu konkursa norises rīkotāja rīcībā. 

14. Dalībnieks konkursā var piedalīties tikai vienu reizi.  
15. Konkursa organizators apstrādās Konkursa dalībnieku norādītos personas datus (vārdu, uzvārdu, telefona 

numuru, e-pasta adresi). Norādot savus personas datus, persona sniedz piekrišanu personas datu apstrādei šajos 
noteikumos minētajam mērķim un uzglabāšanai norādītajā termiņā.  

16. Fiziskās personas dati tiks apstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par TSI studiju programmām un iespēju studēt 
augstskolā, kā arī lai TSI varētu veikt tiešā mārketinga aktivitātes.Iegūto personas datu apstrādes mērķis ir 
nodrošināt ar Konkursa norisi saistītos organizatoriskos jautājumus un informācijas par Konkursa norisi sniegšanu 
plašākai sabiedrībai. Konkursa ietvaros nodotie konkursa uzvarētāju personu dati tiks apstrādāti konkursa 
uzvarētāju identificēšanai, balvu izsniegšanai.  

17. Personas dati, kas tiek ievākti Konkursu ietvaros, tiek glabāti 365 dienas no Konkursa aktivizēšanas dienas. 
18. Ja persona nepiekrīt  sniegt Konkursam nepieciešamos personas datus,  tad tā nevar piedalīties Konkursā. 
19. Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar Konkursa norisi un kurus nenosaka šie noteikumi, konkursa organizators var 

pieņemt vienpusēju lēmumu un rīkoties atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. 
20. Pretenziju un jautājumu gadījumā konkursa dalībnieks ir tiesīgs vērsties pie konkursa organizatora rakstveidā, 

pilnībā izklāstot iebildumus un pamatojumu, un nosūtot informāciju uz e-pastu: events@tsi.lv 30 dienu laikā no 
Konkursa sākuma datuma. Pretenzija vai jautājums tiks izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā 
saņemšanas. Atbilde uz pretenziju vai jautājumu tiks sniegta rakstveidā, nosūtot to uz konkursa dalībnieka 
iesniegumā norādīto adresi. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 30 dienām, no konkursa aktivizēšanas dienas, netiek 
izskatītas un tās tiek uzskatītas par novēlotām. 

21. Izpildot Konkursa nosacījumus, Konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Konkursa noteikumiem, tie 
ir saprotami un nekādu iebildumu dalībai Konkursā nav 

 

http://www.tsi.lv/
http://www.tsi.lv/
http://www.facebook.com/TSIpage
http://www.instagram.com/tsi_university
mailto:events@tsi.lv

