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Kā reģistrēties viktorīnām? 

Tagad viktorīnai reģistrēties iespējams: 

 
1. Izveidojot savu profilu. 

2. Pieteikties vienai reizei bez profila veidošanas: izvēloties kalendārā konkrēto viktorīnu, 

aizpildot pieteikumu, pēc tam veicot 5 eiro apmaksu.  

Izveidojot savu spēlētāja profilu, iespējams ērti reģistrēties viktorīnām, ik reizi nevadot savus datus 

no jauna. 

 

Reģistrēšanās viktorīnām, izmantojot profilu: 

1. Spiediet “Pieslēgties”,  apakšā izvēlieties sadaļu “Izveido to”. 
 

 
 

2. Aizpildiet profila izveidošanai nepieciešamo informāciju. 

3. Atveriet savu e-pasta kastīti un apstipriniet reģistrāciju. 

4. Atgriezieties www.viktorina.lv/live un pieslēdzieties ar jaunizveidoto profilu. 

5. Ieejot profilā, klikšķiniet uz sava lietotājvārda. 
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6. Sadaļā “Reģistrācija uz viktorīnām” var izvēlēties viktorīnas, kurās vēlies startēt. Maksa par 

vienu spēli ir 5 eiro, izvēloties piecas vai vairāk viktorīnas, maksa par vienu spēli ir 4 eiro. 

Apmaksa jāveic par visām izvēlētajām viktorīnām uzreiz.  
 

 
 

7. Sadaļā “Manu viktorīnu saraksts” redzamas viktorīnas, kurām esat reģistrējies. 
 

 
 

8. Sadaļā “Manu rēķinu saraksts” redzami Jums izrakstītie rēķini. Veicot apmaksu par 

viktorīnām, ir jānorāda lietotājvārds vai reģistrētais e-pasts un rēķina numurs. 

• Ja sadaļā “Manu rēķinu saraksts” rēķina numurs ir sarkans, tad apmaksa vēl nav saņemta. 

• Ja zaļš, tad apmaksa ir veikta. 

 

Informācija par apmaksu 

Apmaksa ir jāveic 24 stundu laikā pēc reģistrācijas viktorīnai. Rēķini, kas nav apmaksāti šajā 

periodā, var tikt dzēsti, un lietotājam jāveic jauna reģistrēšanās, tādēļ pirms rēķina apmaksas 

sistēmā pārbaudiet, vai jums sagatavotais rēķins ir aktīvs. 

Pēc rēķina apmaksas nosūtiet maksājuma uzdevumu uz e-pasta adresi live@viktorina.lv , ja 

apmaksa netiek veikta no “Swedbank”. Rēķinu apstrāde notiek 24 stundu laikā, ja 24 stundas pēc 

apmaksas Jūsu rēķins sistēmā nav akceptēts, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot e-pastu – 

live@viktorina.lv.  

Rēķinu nedrīkst maksāt pa daļām, ja vien tas netiek darīts tekošās dienas ietvaros, par to informējot 

SIA”Viktorīna”, rakstot uz e-pasta adresi – live@viktorina.lv.  
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Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties mainīt izvēlētās viktorīnas pirms apmaksas, lūdzu, sazinieties ar 

mums, rakstot e-pastu un lūdzot veiktās reģistrācijas atcelšanu. Reģistrācija tiks atcelta pilnībā, 

izmaiņas pa daļām nav iespējamas. 
Pēc rēķina apmaksas Jūs esat reģistrēts konkrētai viktorīnai, to nav iespējams samainīt pret citu.  
 

 
 

Lūdzu ņemiet vērā, ka atsevišķi veiktas reģistrācijas nav paredzēts apvienot! 

 

Rekvizīti: 

SIA "Viktorīna" 

Reģ.nr. 40203166169 

Konta Nr. LV42HABA0551045561228 

Banka: Swedbank AS 

 

Jautājumi, komentāri, ieteikumi? Rakstiet: 

http://www.facebook.com/lielaviktorina 

http://www.facebook.com/sportaviktorina 

http://www.facebook.com/kinoviktorinalv 

live@viktorina.lv 
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