
TV seriāla “Viss pa jaunam” konkursa “Piedalies seriāla “Viss pa jaunam” filmēšanā!” noteikumi

1. Par konkursu
1.1. SIA “All  Media  Latvia”  un  piedāvā  aktivitāti  „Piedalies  seriāla  “Viss  pa  jaunam”  filmēšanā!”,

turpmāk tekstā “konkurss”;
1.2. Konkursa norises vieta: Televīzijas kanāls TV3 un mājas lapa www.visspajaunam.lv/konkurss
1.3. Konkursa būtība: SIA “All Media Latvia” aicina skatīties latviešu TV seriālu “Viss pa jaunam” un

piedalīties seriāla filmēšanā;
1.4. Konkursa jautājumiem un rezultātiem ir tikai izklaidējoša funkcija;
1.5. Lai piedalītos izlozē par balvu, nepieciešams konkursa norises laikā aizpildīt anketu konkursa mājas

lapā un atstāt savu kontaktinformāciju.

2. Konkursa norises laiks
2.1. Konkursa norises laiks: no 11.03.2019. līdz 14.03.2019. plkst. 21:00 (4 konkursa dienas);
2.2. Balvas  izlozē  piedalās  visi  lietotāji,  kuri  aizpildījuši  konkursa  formu  mājās  lapā

www.visspajaunam.lv/konkurss  kaut  vienu  konkursa  norises  dienu  un  anketā  norādījuši  savu
kontaktinformāciju līdz attiecīgās dienas plkst. 21:00;

2.3. Konkursa  uzvarētāja  izloze  notiks  18.03.2019.,  par  izlozes  rezultātiem SIA “All  Media  Latvia”
pārstāvis sazināsies tikai ar kandidātiem, kuri būs ieguvuši balvu.

2.4. Kopā tiks izlozēti 12 balvas ieguvēji.

3. Konkursa balva
3.1. Balvas apraksts: 

3.1.1. Iespēja piedalīties TV seriāla “Viss pa jaunam” filmēšanā.  Filmēšanas norises laiks – 2019.
gada 25.marts, Rīgā; 

3.2. Balvu nodrošina SIA “All Media Latvia”
3.3. Par balvas saņemšanu un precīzu filmēšanas vietu ar uzvarētāju sazināsies SIA “All Media Latvia”

pārstāvis;
3.4. Balvu uzvarētājs varēs izmantot 2019. gada 25.martā; 
3.5. SIA “All Media Latvia” patur tiesības mainīt filmēšanas norises laiku;
3.6. Uzvarētāju vārdi un uzvārda pirmais burts tiks publicēts seriāla mājas lapā www.visspajaunam.lv; 
3.7. Ja uzvarētājs nevar piedalīties filmēšanā SIA “All Media Latvia” noteiktajā dienā, SIA “All Media

Latvia”  patur  tiesības  izlozēt  jaunu  uzvarētāju  no  konkursa  dalībniekiem,  kuri  izpildījuši  visus
konkursa nosacījumus.

4. Kā piedalīties konkursā
4.1. Lai pretendētu uz balvu, dalībniekam laikā no 11.03.2019. – 14.03.2019. jāskatās TV seriāls “Viss

pa jaunam”, kanālā TV3, darba dienās (pirmdiena-ceturtdiena), plkst. 20:20, ieraugot īpašo simbolu
jādodas  uz  mājas  lapu  www.visspajaunam.lv/konkurss,  jāaizpilda  anketa,  norādot  savu  vārdu,
uzvārdu, vecumu, kontaktinformāciju un jānospiež poga “Gatavs’’.  Konkursā piedalās dalībnieki,
kuri anketu aizpildījuši TV seriāla “Viss pa jaunam” ētera laikā no plkst. 20:20-21:00 (reģistrācija,
kura tiks veikta pirms un pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies izlozē);

4.2. Balvas saņēmēji 18.03.2019. tiks izlozēti pēc nejaušības principa;
4.3. Ja konkursa anketas aizpildīšana kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta (interneta pieslēguma traucējumi,

pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks konkursa laikā aiziet uz citu lapu, konkursa laikā
tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. iemesli) dalībniekam konkursa anketa jāaizpilda no jauna;

4.4. Konkursa  organizatori  neuzņemas  atbildību  par  iepriekš  minētajiem  konkursa  pārtraukšanas
apstākļiem;

4.5. Ja izlozēto dalībnieku nevar sazvanīt uz anketā norādīto tālruni, konkursa organizatori izlozē citu
dalībnieku, kurš ir izpildījis visus konkursa nosacījumus;

http://www.visspajaunam.lv/
http://www.visspajaunam.lv/konkurss


4.6. Katrs konkursa dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties spēlē un neietekmēt aktivitātes rezultātu
ar specializētām programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā.;

4.7. Ja  konkursa  uzvarētājs  /  uzvarētāja  ir  nepilngadīga,  balvas  saņemšanai  ir  nepieciešama
vecāku  klātbūtne  (nepieciešama  vecāka/aizbildņa  klātbūtne  filmēšanas  laukumā  vai
vecāka/aizbildņa parakstīta atļauja,  adresēta SIA “All  Media Latvia”,  iesniedzot  konkursa
rīkotājam oriģinālu)

5. Aktivitātes norises gaita
5.1. Reģistrēties balvas izlozei var līdz 2019. gada 14. marta plkst. 21:00;
5.2. Piedaloties šajā konkursā Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt izmantota komunikācijā

par aktivitāti ar SIA “All Media Latvia” un “Skaties.lv”;
5.3. SIA “All  Media  Latvia”  patur  tiesības  mainīt  konkursa  noteikumus  un  izslēgt  no  aktivitātes

negodprātīgus dalībniekus;
5.4. Ja aktivitātes Organizatori konstatē negodīgas metodes, aktivitātes, Organizatoriem ir tiesības izslēgt

Dalībnieku  no  turpmākas  dalības  aktivitātē  bez  brīdinājuma  un  jebkādiem  papildus
paskaidrojumiem.

6. Personu datu apstrādes noteikumi
6.1. Piedaloties  šajā  aktivitātē,  dalībnieki  ir  informēti  un  sniedz  piekrišanu,  ka  viņu  datus  (vārds,

uzvārds, un/vai kontakttālrunis) uz sniegtās piekrišanas pamata apstrādā SIA “All Media Latvia”,
reģistrācijas  numurs  40103065880,  juridiskā  adrese:  Dzelzavas  iela  120G,  Rīga,  LV-1021,  un
piekrīt,  ka  viņu  sniegtā  informācija  var  tikt  izmantota  saziņā  ar  SIA “All  Media  Latvia”  un
“Skaties.lv”.

6.2. Datu apstrādes nolūks – nodrošināt personas dalību konkursā, konkursa norisi un balvas ieguvēja
noskaidrošanai.

6.3. Personas datu saņēmējs ir SIA “All  Media Latvia”,  reģistrācijas numurs 40103065880,  juridiskā
adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021. Nododot Personas datus ārpakalpojuma sniedzējiem
(Apstrādātājiem, piemēram, datu glabāšanai), SIA “All Media Latvia” izvērtē to atbilstību Personas
datu aizsardzību reglamentējošiem normatīvo aktu prasībām un, slēdzot attiecīgos līgumus, nosaka
tiem  saistošas  prasības  Personas  datu  aizsardzības  nodrošināšanai  saskaņā  ar  Personas  datu
aizsardzību  reglamentējošos  normatīvajos  un  citos  Latvijas  Republikas  normatīvajos  aktos
noteiktajām prasībām.

6.4. Personas datu apstrādi SIA “All Media Latvia” veic saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas
prasībām.  Datu  apstrādes  noteikumi  ir  iekļauti  Skaties.lv  Lietošanas  noteikumos,  kas  publicēti
interneta vietnē https://skaties.lv/noteikumi/, ciktāl tie nav pretrunā šiem konkursa noteikumiem. 

6.5. SIA “All  Media  Latvia”  leģitīmo  interešu  nodrošināšanai,  Konkursa  balvas  saņēmēja  dati  tiks
uzglabāti līdz 12.04.2019., pēc kā dati tiks dzēsti, izņemot Noteikumu 4.8.punktā atrunātās atļaujas.

https://skaties.lv/noteikumi/

