www.maziedraugi.lv
Ievads
Mēs priecājamies, ka lasāt mūsu mājaslapas saturu, atrodat sev noderīgu informāciju, un vēl vairāk priecājamies
par reģistrētajiem lietotājiem, kuri dalās ar bildēm, video un komunicē ar citiem dzīvnieku mīļotājiem.
Vēlamies jums pateikt paldies un apbalvot aktīvākos lietotājus! Tāpēc esam izveidojuši labumu programmu.
Mūsu esošajiem un potenciālajiem mājaslapas lietotājiem piedāvājam dažādus – gan materiāli, gan intelektuāli
vērtīgus – ieguvumus. Jo aktīvāks lietotājs, jo vairāk labumu!
Lai mūsu mājaslapā pavadītais laiks nestu arī materiālus labumus, ir jāpiereģistrējas (reģistrētajiem lietotājiem
jāieiet portālā ar savu lietotāja vārdu un paroli).
Labumu programmas lietošanas noteikumi.
Labumu programmas līmeņi un to sniegtie labumi/priekšrocības
Lietotājiem ir iespēja sasniegt 3 labumu līmeņus atkarībā no aktivitāšu daudzuma. Par katru noteikumos minēto
aktivitāti tiek piešķirts konkrēts punktu (turpmāk tekstā – ķepu) skaits.

Sākuma līmenis – „Biedrs”
Šajā līmenī automātiski tiek ieskaitīti visi jaunie un jau reģistrētie portāla www.maziedraugi.lv lietotāji.
Ieguvumi:
1) lietotājs kļūst par kluba biedru un iegūst iespēju izmantot portāla sniegtās priekšrocības un iespēju
komunicēt ar jebkuru citu portāla lietotāju, kā arī uzdot jautājumus pieredzējušiem dzīvnieku
mīļotājiem portāla foruma sadaļā;
2) iespēja saņemt informāciju par mājdzīvnieku produktu akcijām, atlaidēm un citiem izdevīgiem
piedāvājumiem;
3) tikai reģistrētie lietotāji piedalās konkursos un laimē balvas.

Jauns lietotājs – „Draugs”
Līmeni var iegūt sakrājot 250 ķepas, saņemtās par aktivitātēm portālā.
Līmenis tiek piešķirts uz vienu mēnesi, no nākamā mēneša 10. datuma līdz aiznākamā mēneša 10. datumam.
Ieguvumi:
1) visas priekšrocības, ko sniedz „Biedra” līmenis;
2) 5% ietaupījums mājdzīvnieku produktu pirkumiem lielveikalos „Maxima” (papildu MAXIMA nauda
uzkrājuma veidā PALDIES kartē);
3) Atsevišķos gadījumos arī partneru, piegādātāju atlaides vai akciju kuponi, biļetes uz izstādēm,
semināriem par dzīvniekiem un citi labumi;

Aktīvs un regulārs lietotājs – „Mīlulis”
Līmeni var iegūt sakrājot 500 ķepas, saņemtās par aktivitātēm portālā.
Līmenis tiek piešķirts uz vienu mēnesi, no nākamā mēneša 10. datuma līdz aiznākamā mēneša 10. datumam.
Ieguvumi:
1) visas priekšrocības, ko sniedz „Drauga” līmenis;
2) 10% ietaupījums mājdzīvnieku produktu pirkumiem lielveikalos „Maxima” (papildu MAXIMA nauda
uzkrājuma veidā PALDIES kartē);

3) Atsevišķos gadījumos arī partneru, piegādātāju atlaides vai akciju kuponi, biļetes uz izstādēm,
semināriem par dzīvniekiem un citi labumi;

Tiek vērtētas sekojošās lietotāja darbības (aktivitātes):
1) reģistrācija portālā www.maziedraugi.lv;
2) autorizēšanās portālā;
3) uzaicinājuma nosūtīšana paziņām un draugiem ar uzaicinājumu reģistrēties portālā www.maziedraugi.lv
(jānospiež vien poga "Uzaicināt draugu" un jāievada drauga e-pasta adrese). Tiks vērtēti ielūgumi
nosūtītie tikai uz reāli eksistējošām e-pasta adresēm;
4) profila mīluļa fotogrāfijas ievietošana;
5) visu sadaļu aizpildīšana mīluļa profilā;
6) uzaicinājuma kļūt par draugu nosūtīšana citiem portāla lietotājiem. Ķepas tiks piešķirtas pēc draudzības
apstiprinājuma saņemšanas;
7) draudzības apstiprinājums ar citu portāla lietotāju
8) foto galerijas izveide;
9) video ievietošana;
10) dalība konkursos;
11) ieraksts forumā;
12) komentāru pievienošana rakstiem;
13) viena sludinājuma ievietošana;
14) viena raksta izlasīšana
15) Uzrakstīt publikācijai atbilstošu (vismaz 200 vārdi) stāstu par savu mīluli - dzīvesstāsts vai interesants
piedzīvojums-notikums (ar bildēm, video). Iesūtīt uz e-pastu: raksti@maziedraugi.lv
Aktivitāšu saraksts, kurā būs norādīta aktivitāte un tās vērtēto (piešķiramo) ķepu skaits, būs redzams portālā,
lietotāja profila sadaļā “Labumi” - “Aktivitātes un ķepas”.
Uzmanību! Vērtējums (piešķiramo ķepu skaits), kā arī vērtējamās aktivitātes var mainīties reizi mēnesī, sākot ar
jaunu kalendāro mēnesi.
Ķepu piešķiršana par lietotāja aktivitātēm
Ķepas par lietotāja aktivitātēm portālā tiek piešķirtas reizi diennaktī (naktī) un attēlotas profilā zem profila
fotogrāfijas.
Papildu nosacījumi sistēmas aprēķiniem:
1) pēc nokļūšanas „Biedra” līmenī pirmos divus mēnešus visi uzkrātie punkti-ķepas dubultojas, tādējādi
sniedzot iespēju ātrāk pārcelties nākamajā līmenī (izņemot par 16 aktivitāti “Stāsts par savu mīluli”);
2) ķepas uzkrāsies visa mēneša garumā un tiks apkopotas pēdējā mēneša dienā plkst. 23:59. Labumu
līmenis “Draugs” vai “Mīlulis” tiks aprēķināts un piešķirts nākamā mēneša pirmajās divās darba dienās
un būs redzams sadaļā “Labumi / Mani labumi”.
Nākamajā mēnesī baudi darba algu, jo no 10. datuma veselu mēnesi, līdz aiznākamā mēneša
10.datumam vari izmantot nopelnītās priekšrocības.
Paskaidrojums: no šī izriet, ka nopelnīto algu - atlaižu sistēmas priekšrocības - varēsi izmantot no nākamā
mēneša 10. datuma līdz aiznākamā mēneša 10. datumam un nepārtraucot aktīvi darboties mūsu portālā, šīs
priekšrocības atjaunosies ik mēnesi.
Līdzīgi, kā tas notiek ar darba algu, sākumā viens mēnesis jāpastrādā, lai nākamajā mēnesī baudītu
labumus par nopelnīto algu.

Ķepas (punkti), kuras paliek pāri un netiek izlietotas, automātiski pāriet nākamajā mēnesī un
netiek dzēstas.
Piemērs: ja Jums ir nopelnītas 1000 ķepas, tad saņemot labumu līmeni “Draugs” vai “Mīlulis” attiecīgi
izlietojas 250 vai 500 ķepas. Bet atlikušās attiecīgi 750 vai 500 ķepas paliks un varēs tikt izlietotas nākamā
mēneša labumu līmenim.
Līmeņa apliecinājuma vizualizācija portālā www.maziedraugi.lv:
1.

TOP lietotāju sadaļā, kur publicēti aktīvākie lietotāji;

2.

aktivitātes indeksa mērītājs (redzams lietotājam zem profila bildes);

3.

Piešķirto labumu līmeni var redzēt sadaļā LABUMI / MANI LABUMI.

Godprātīga lietotāja pamatprasības
Ja portāla www.maziedraugi.lv administrācija konstatēs labumu programmas noteikumu neievērošanu,
pārkāpumu vai sistēmas apiešanas mēģinājumus ar mērķi iegūt programmas labumus, ignorējot vai apejot
noteikumus, tad konkrētajam lietotājam visi programmas piedāvātie ieguvumi var tikt anulēti.

Šie noteikumi ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim

