
Konkursa “#TV3MiniDejo” noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. SIA  All  Media  Latvia  noteikumi  aktivitātei   “#TV3MiniDejo”  (turpmāk  tekstā  –

“konkurss”) sociālajā medijā Instagram un televīzijas kanālā TV3 Mini.
1.2. Konkursam ir izklaidējoša auditorijas iesaistes funkcija (turpmāk - Noteikumi).
1.3. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras piedalās konkursā. Gadījumos, ja persona

piedalās konkursā citas personas vietā, tā apņemas informēt personu par šajos noteikumos
noteikto un uzņemas pilnu atbildību, arī materiālo, pret personu, kuras datus un/vai privātās
dzīves informāciju sniegusi, kā arī apņemas segt visus zaudējumus SIA All Media Latvia.

1.4. Piedaloties konkursā sociālo mediju platformā Instagram (turpmāk – Instagram) un saviem
video pievienojot  konkursa tēmturi  #TV3MiniDejo,  konkursa dalībnieks apliecina,  ka ir
iepazinies ar šiem noteikumiem un ir informēts un piekrīt, ka:

1.4.1. dati  un  video  var  tikt  izmantoti  publicēšanai  un  konkursa  uzvarētāju
administrēšanas procesā;

1.4.2. konkursa uzvarētāju iegūtie dati un video materiāli tiks izmantoti SIA All Media
Latvia sociālajos  tīklos  (TV3 Mini  Instragram) un pārraidīšanai  TV kanālā  TV3
Mini, satura veidošanai un popularizēšanai, kā arī konkursa un TV3 Mini arhīva
materiālu nodrošināšanai.

1.5. SIA All Media Latvia patur tiesības mainīt konkursa noteikumus un pēc saviem ieskatiem
izslēgt no konkursa negodprātīgus dalībniekus. 

1.6. Pieteikt aktivitātei un pretendēt uz balvu var dalībnieki (un/vai pieteikt dalībniekus) bez
vecuma ierobežojuma.  Nepilngadīgos bērnus aktivitātē  pārstāv vecāki  un/vai  likumiskie
pārstāvji.  Ja  balvas  saņēmējs  ir  nepilngadīgs,  tās  saņemšanai  nepieciešama  vecāku  vai
likumisko pārstāvju rakstiska atļauja.

2. Konkursa noteikumi
2.1. Konkursa norises vieta: TV3 Mini Instagram profils: 

https://www.instagram.com/tv3mini.lv/. 
2.2. Konkursa būtība: Savā Instagram profilā ievieto video ar savu vai sava/-u bērna/-u TV3

Mini dejas atdarinājumu, pievienojot tēmturi #TV3MiniDejo.
2.3. Katrs  dalībnieks  apņemas  godīgā  veidā  piedalīties  konkursā  un  neietekmēt  aktivitātes

rezultātu kādā citādā krāpnieciskā veidā.

3. Konkursa norises laiks un konkursa balva
3.1. Konkurss noritēs no 18.03.2022. plkst. 8:30 – 1.04.2022. plkst. 12:00.
3.2. Uz  balvu  pretendē  visi  dalībnieki,  kuri  būs  izpildījuši  konkursa  noteikumus  konkursa

norises periodā. 
3.3. Konkursa uzvarētāju izvēle notiks 1.04.2022.,  un par konkursa rezultātiem tiks paziņots

TV3 Mini Instagram profilā un uzvarētājiem tiks nosūtīta ziņa Instagram.
3.4. Iesūtītie video vai daļa no tiem tiks publicēti SIA All Media Latvia sociālajos tīklos (TV3

Mini Instragram) un pārraidīti TV kanālā TV3 Mini. Arī tie, kuri nebūs uzvarējuši konkursā.
3.5. Video  kompilācijas  klips  tiks  raidīts  TV  ēterā  kanālā  TV3  Mini no  07.04.2022.  līdz

21.04.2022., All Media Latvia sociālajos medijos tas tiks izvietots 07.04.2021.
3.6. Balvas  – JBL Live 300TWS bezvadu austiņas,  LG Xboom Go PL5 tumbiņa,  Super  G

Active bērnu drošības pulkstenis, Prestigio Q Pro 8" LTE planšete. Balvas nodrošina - SIA
All Media Latvia.

3.7. Lai piedalītos izlozē par balvu, nepieciešams izpildīt visus konkursa noteikumus.

https://www.instagram.com/tv3mini.lv/


3.8. Ja uzvarētājs  neatbild (SIA All  Media Latvia (programmas TV3 Mini  Instagram konta)
privātajai ziņai savā Instagram profilā, konkursa organizatori izvēlas citu dalībnieku.

3.9. Par balvu saņemšanu organizatori vienosies ar katru konkursa uzvarētāju atsevišķi.

4.  Personu datu apstrādes noteikumi
4.1. Datu apstrādes noteikumi pieejami https://www.tv3.lv/noteikumi.
4.2. Datu pārzinis - SIA All Media Latvia, reģistrācijas numurs: 40103065880, juridiskā adrese:

Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, (turpmāk tekstā arī Pārzinis).
4.3. Piedaloties  Konkursā,  Dalībnieks  apliecina,  ka  ir  iepazinies  un  tam  ir  saprotami  Datu

apstrādes noteikumi.
4.4. Piedaloties  Konkursā  Dalībnieks  piekrīt,  ka  SIA All  Media  Latvia  apstrādā  Dalībnieku

personas datus (vārdu, uzvārdu un/vai Instagram konta profila nosaukumu un/vai iesniegto
video), lai organizētu, noformētu, paziņotu uzvarētājus un piešķirtu balvas Konkursa laikā.

4.5. Piedaloties  Aktivitātē,  Dalībnieks  piekrīt,  ka  konkursa  atspoguļošanai  un  rezultātu
publicēšanas nolūkos viņa / viņas vārds un uzvārds vai tā Instagram profila nosaukumu tiks
publicēts Organizatora kanālos, piemēram, sociālajos tīklos.

4.6. Piedaloties  Konkursā,  Dalībnieks  piekrīt,  ka  Organizators  apstrādā  iesniegtos  video
Konkursa ietvaros un tā pašreklāmās.


