www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un
tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē
Ventspils dome, turpmāk tekstā „Dome”.
Portāla www.visitventspils.com lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla
www.visitventspils.lv lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
Dome ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas
spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.visitventspils.com.
Portāla www.visitventspils.com lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu
šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla
www.visitventspils.com lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi
būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
Katram reģistrētajam portāla www.visitventspils.com lietotājam ir pienākums neizpaust citām
personām savus portāla piekļuves datus.
Komerciāla rakstura aktivitātes portālā www.visitventspils.com ir atļautas tikai ar portāla
www.visitventspils.com administratora saskaņojumu.
Dome ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla
reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.visitventspils.com,
pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
Reģistrējoties www.visitventspils.com, piekrītat, ka saņemsiet informatīvas vēstules par portāla
jaunumiem uz norādīto e-pastu.
Katrs portāla www.visitventspils.com lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru
tas izvieto portālā, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, video materiālus,
mūzikas ierakstus, saites uz visiem iepriekšminētajiem materiāliem, kā arī uzņemas pilnu
atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai
nosūtīšanas rezultātā. Portālā www.visitventspils.com ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem
portāla lietotājiem:
- Informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas
rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.)
tiesības;
- informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
- informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
- informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
- informāciju, kura ir politiska – piem., varētu tikt uzskatīta par politisku aģitāciju un/vai
nomelnošanu;
- informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru
programmatūras darbībai (drošībai);
- informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas
reklāmas raksturs;
- informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

- visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla www.visitventspils.com
normālu darbību un drošību.
Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Dome ir tiesīga šo informāciju nekavējoties izdzēst,
kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.
Dome nenes nekādu atbildību par portālā www.visitventspils.com izvietoto vai portāla lietotāju
savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas
izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Dome nav atbildīga par portāla pieejamību, portāla
lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā,
portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa
portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez
nekādām papildus garantijām no Domes. Bez tam Dome nav nekādā veidā atbildīga par jebkāda
veida zaudējumiem, kuri portāla www.visitventspils.com lietotājiem ir radušies saistībā ar
portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
Portāla www.visitventspils.com lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai
nodrošinātu Domes tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām
trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Domi un ir jebkādā veidā saistītas
ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.
Dome, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla
www.visitventspils.com lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
Visi portālā www.visitventspils.com ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši
LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos
personas datu apstrādes principus.
Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.visitventspils.com pieder tikai un
vienīgi Domei. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās
atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Domei.
Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Domi un portāla
www.visitventspils.com lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā
atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.
Portālu www.visitventspils.com var lietot visi tā apmeklētāji, bet balvas var pelnīt tikai tie, kuri
tajā reģistrējas, izmantojot kādu no piedāvātajiem servisiem un ievadījuši derīgu epasta adresi.
Ventu pelnīšana
Uz balvu – ventiem - pretendē visi reģistrētie portāla lietotāji, kas darbojas atbilstoši
www.visitventspils.com vispārīgajiem lietošanas noteikumiem.
Ventu pelnīšanas veidi ir sekojoši:
- Piereģistrēšanās kā lapas lietotājam (50 venti).
- Testa izpildīšana (no 50 līdz 500 ventiem).
- Puzles salikšana (50 venti).
- Virtuālo spēļu spēlēšana (no 50 līdz 1 000 ventiem).
- Dalīšanās ar savu izveidoto saturu (apstiprinātu bildi, testa rezultātu) kādā no saviem sociālo
mediju kontiem (50 venti).

- Dalīšanas ar lapas saturu sociālajos medijos (5 venti).
Par katru no aktivitātēm piešķirtais ventu daudzums uzrādās portāla www.visitventspils.com
lietotāja kontā.
Maksimālais ventu skaits viena lietotāja kontā ir 2 000 venti. Kad šis apjoms tiek sasniegts,
apmeklētājs var turpināt piedalīties portāla aktivitātēs, bet par tām ventus vairs nesaņem.
Reģistrēšanās portālā
Par reģistrēšanos (jauna konta izveidošanu) portālā www.visitventspils.com lietotāji saņem
vienreizēju balvu 50 ventu apmērā. Uz šo balvu katrs reģistrētais lietotājs pretendē tikai vienu
reizi.
Reģistrēties portālā www.visitventspils.com katra persona var vienu reizi, vienā valodā ar vienu
no piedāvātajiem sociālajiem tīkliem.
Konstatējot vienai personai vairākus profilus Administrators ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai
skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī
ierobežot vai liegt pieeju portālam www.visitventspils.com, pie tam šādā gadījumā nenesot
nekādu atbildību par to.
Testi
Par testa pildīšanu maksimāli var iegūt 500 ventus testā "Uzmini, nu!", 100 ventus testā
"Ventspils tūrisma objekti un pasākumi", 50 ventus testā "Iepazīsti Ventspili", 50 ventus testā
"Cik daudz Ventspils ir Tevī?", 50 ventus testā "Viktorīna". Balva par testa izpildīšanu portālā
www.visitventspils.com vienam konta īpašniekam tiek piešķirta 1 reizi mēnesī.
Puzles
Spēli var spēlēt neierobežotu skaitu reizes, taču ventus būs iespējams saņemt 1 reizi mēnesī.
Virtuālās spēles
Par spēles "Ražots Ventspilī" spēlēšanu spēlētājs maksimāli var iegūt 1 000 ventus. Spēli var
spēlēt neierobežotu skaitu reizes, taču ventus iespējams saņemt 1 reizi mēnesī.
Par spēļu spēlēšanu spēlētājs maksimāli var iegūt 250 ventus spēlē "Mazbānītis", 100 ventus
spēlē “Ventspils dārgumi”, 75 ventus “Gribi būt ventu īpašnieks?”, 50 ventus spēlē "Atklāj
Ventspili". Spēles var spēlēt neierobežotu skaitu reizes, taču ventus būs iespējams saņemt vienu
reizi 24h.
Dalīšanās ar savu izveidoto saturu sociālo mediju kontos
Katrs reģistrētais portāla www.visitventspils.com lietotājs pretendē uz papildus balvu 50 ventu
apmērā, ja viņš dalās ar paša izveidoto saturu savos sociālo mediju kontos.
Lietotājs pretendē uz papildus balvu vienu reizi par dalīšanos ar katru no paša izveidotajiem
satura veidiem (apstiprināta fotokonkursa bilde vai testa rezultāts).
Dalīšanās ar lapas saturu
Uz balvu 5 ventu apmērā pretendē tie reģistrētie lietotāji, kas aktivizējot kādu portāla satura
lapās atrodamajām no sociālo mediju ikonām (draugiem.lv – ieteikt, facebook.com – like,
twitter.com – tweet, google + – +1) savos sociālo mediju kontos dalās ar portāla
www.visitventspils.com saturu.

Par dalīšanos ar portāla www.visitventspils.com saturu viens konta īpašnieks pretendē uz balvu
1 reizi 3 dienās (12 mēnešu laikā ne vairāk kā 121 reizi).
Ventu saņemšana
Katrs reģistrētais portāla www.visitventspils.com lietotājs saņem unikālo piekļuves kodu.
Uzrādot savu unikālo kodu un personu apliecinošu dokumentu, reģistrētie portāla
www.visitventspils.com lietotāji var samainīt savus virtuāli nopelnītos ventus pret īstiem
Ventspils Tūrisma informācijas centrā (Dārzu iela 6) un Olimpiskā centra "Ventspils" viesnīcā
(Lielais prospekts 33).
Virtuāli nopelnītie venti jāizņem ne vēlāk kā 24 mēnešu pēc to saņemšanas. Ja minētajā termiņā
venti netiek izņemti, tad tie tiek automātiski dzēsti no lietotāja konta.
Ventu pieņemšanas vietas
Ventus var izmantot vairākos Ventspils tūrisma objektos kā atlaižu kuponus. Sīkāka
informācija par objektiem šeit: https://www.visitventspils.com/lv/ko-darit-ventspili/?group=8
Ventu kurss
1 EUR = 100 ventu.

