
“TV3” konkursa “TV3 Lielā spēle” noteikumi

1. Par TV spēli

SIA “All Media Latvia” organizē aktivitāti “Lielā spēle” (turpmāk tekstā - “Konkurss”):
1.1. Konkursa norises vieta: televīzijas kanāls “TV3” un mājas lapa www.tv3lielaspele.lv; 
1.2. Konkursa būtība: SIA “All Media Latvia” aicina skatīties kanālu “TV3” no plkst. 17:00 līdz plkst.

23:00 un laimēt dāvanas, izloze notiks raidījumā “Bez Tabu”;
1.3. Konkursam ir tikai izklaidējoša funkcija;
1.4. Lai piedalītos konkursā par balvu, nepieciešams skatīties kanālu “TV3”, atrast īpašo tēlu laika posmā

no plkst. 17:00 līdz plkst. 23:00 un 10 (desmit) minūšu laikā no īpašā simbola parādīšanās reģistrēties
spēlei mājas lapā  www.tv3lielaspele.lv, norādot savu kontaktinformāciju:  vārdu, uzvārdu, telefona
numuru.

2. Konkursa norise
2.1. Konkursa norises laiks: no 01.12.2018. līdz 04.01.2019.;
2.2. Balvas  izlozē  piedalās  visi  skatītāji,  kuri  sasnieguši  18  gadu  vecumu un  reģistrējušies

www.tv3lielaspele.lv, norādot savu kontaktinformāciju laika posmā no plkst. 17:00 līdz plkst. 23:00;
2.3. Konkursa balvu izloze notiks šādos “Bez Tabu” raidījumos:

07.12.2018. – “LG” OLED televizors;
14.12.2018. – “Bosch” instrumentu komplekts;
21.12.2018. – “Grenardi” dāvanu karte;
28.12.2018. – “Circle K” dāvanu karte;;
04.01.2019.  –  galvenā  balva  automašīna  “Toyota  C-HR Hybrid  Style”  un  pārējās  balvas:  “LG”
OLED televizors,  “Bosch”  instrumentu  komplekts,  “Grenardi”  dāvanu  karte  vērtībā,  “Circle  K”
dāvanu karte.

SIA “All Media Latvia” pārstāvis sazināsies tikai ar tiem konkursa dalībniekiem, kuri būs ieguvuši
balvu.

3. Konkursa balvas
3.1. Balvu apraksts: 

 2 (divas)  dāvanu kartes  katra  700 EUR (septiņi  simti  eiro)  vērtībā  no veikala  “Grenardi”

(dāvanu kartes derīguma termiņš: 6 mēneši);
 2 (divi) “LG” OLED televizori, katrs 1692 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit divi

eiro) vērtībā;
 2 (divi) “Bosch” instrumentu komplekti, katrs 700 EUR (septiņi simti eiro) vērtībā;
 2 (divas) “Circle K” dāvanu kartes katra 700 EUR (septiņi simti eiro) vērtībā (degvielas kartes

derīguma termiņš: 3 gadi);
 1 (viena) automašīna “Toyota C-HR Hybrid Style” 30 250 EUR (trīsdesmit tūkstoši divi simti

piecdesmit eiro) vērtībā; 
3.2. Balvu  uzvarētājs  varēs  saņemt  30  dienu  laikā  no  paziņošanas  brīža,  ierodoties  SIA “All  Media

Latvia” birojā Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, un uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
3.3. Uzvarētāja pilns vārds,  uzvārds un telefona pirmie četri  cipari  var tikt  publicēti  SIA "All  Media

Baltics" digitālajos un TV kanālos, ka arī spēles mājas lapā www.tv3lielaspele.lv sekojošos datumos:

 14.12.2018 uzvarētājam tiks ievietots 17.12.2018;
 21.12.2018 uzvarētājam tiks ievietots 27.12. 2018;
 28.12.2018 uzvarētājam tiks ievietots 02.01.2019;
 04.01.2019. uzvarētājam tiks ievietots 07.01.2019.

3.4. Ja uzvarētājs neizņem balvu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, balva paliek konkursa organizētāju rīcībā.
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4. Kā piedalīties konkursā
4.1. Konkursā drīkst piedalīties personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.
4.2. Lai pretendētu uz balvu, dalībniekam laikā no 01.12.2018. līdz 04.01.2019. jāskatās televīzijas kanāls

“TV3” katru dienu laika posmā no plkst. 17:00 līdz plkst. 23:00. Kad ekrānā parādās īpašais tēls, 10
(desmit) minūšu laikā no tēla parādīšanās brīža jāreģistrējas spēlei mājas lapā www.tv3lielaspele.lv,
norādot savu kontaktinformāciju:  vārdu, uzvārdu, telefona numuru.

4.3. Reģistrācija, kura tiks veikta pirms un pēc norādītā laika, tiks uzskatīta par nederīgu un dalībnieks
nepiedalīsies izlozē.

4.4. Katrs konkursa dalībnieks konkursa ietvaros drīkst reģistrēties vienu reizi 10 (desmit) minūšu laikā
no tēla parādīšanās brīža. Ja dalībnieks reģistrējas vairāk kā vienu reizi  minēto 10 minūšu ietvaros,
par derīgu tiks uzskatīta pirmā veiktā reģistrācija. 

4.5. Pirmajā izlozē 07.12.2018. piedalīsies visi, kas reģistrējušies dalībai atbilstoši šiem noteikumiem no
01.12.2018. līdz 06.12.2018.

Otrajā izlozē 14.12.2018. piedalīsies visi, kas reģistrējušies dalībai atbilstoši šiem noteikumiem no
01.12.2018. līdz 13.12.2018.

Trešajā izlozē 21.12.2018. piedalīsies visi, kas reģistrējušies dalībai atbilstoši šiem noteikumiem no
01.12.2018. līdz 20.12.2018.

Ceturtajā izlozē 28.12.2018. piedalīsies visi, kas reģistrējušies dalībai atbilstoši šiem noteikumiem no
01.12.2018. līdz 27.12.2018.

4.6. Galvenās balvas  izlozē piedalīsies  visi,  kas  reģistrējušies  dalībai  atbilstoši  šiem noteikumiem no
01.12.2018. līdz 03.01.2019. 

4.7. Izloze tiks veikta pēc nejaušības principa, norādītajos izlozes datumos, raidījuma “Bez Tabu” laikā.
Ar izlozēto dalībnieku telefoniski, raidījuma laikā, sazināsies “Bez Tabu” vadītāji. 
Ja konkrētais dalībnieks neatbildēs uz telefona zvanu 1 (vienas) minūtes laikā, raidījuma vadītāji
izlozēs citu dalībnieku un iepriekšējais dalībnieks zaudēs tiesības uz balvu. 
Ja telefona numurs, uz kuru tiks zvanīts, ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas, raidījuma
vadītāji izlozēs citu dalībnieku un iepriekšējais dalībnieks zaudēs tiesības uz balvu
Ja izlozes laikā raidījumā “Bez Tabu” nav izdevies sazināties ar 3 (trīs) dalībniekiem pēc kārtas, tad
konkrētās nedēļas balva tiks atkārtoti izlozēta 04.01.2019. izlozē.

4.8. Dalībniekam telefonsarunā būs  mutiski  jāapliecina,  ka  dalībnieks  ir  sasniedzis  18  gadu vecumu.
Gadījumā, ja dalībnieks būs sniedzis nepatiesu informāciju par savu vecumu, tad konkursa rīkotāji
patur tiesības neizsniegt balvu. 

4.9. Balvu ieguvēji var tikt filmēti balvu pasniegšanas laikā.
4.10. 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.

4.11. Konkursa  organizatori  neuzņemas  atbildību  par  4.10.  punktā  minētajiem konkursa  pārtraukšanas
apstākļiem;

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

5. Reģistrēšanās konkursam
5.1. Reģistrēties balvas izlozei var www.tv3lielaspele.lv  .
5.2. Piedaloties šajā konkursā, Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt izmantota komunikācijā

par konkursu ar SIA “All Media Latvia”.
5.3. SIA “All  Media  Latvia”  patur  tiesības  mainīt  konkursa  noteikumus  un  izslēgt  no  aktivitātes

negodprātīgus dalībniekus.
5.4. Ja  SIA “All  Media  Latvia”  konstatē  apzinātas  negodīgas  metodes,  aktivitātes,  SIA “All  Media

Latvia” ir tiesības izslēgt dalībnieku no turpmākas dalības konkursā bez brīdinājuma un jebkādiem
papildus paskaidrojumiem.
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6. Personu datu apstrādes noteikumi
6.1. Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki ir informēti un sniedz piekrišanu, ka viņu datus 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 – aktivitātes noslēgumā sazināties ar balvas saņēmēju, kā arī nodot balvu.
6.3. Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”.
6.4. Konkursa organizēšanas nolūkos, personu dati tiks nodoti trešajām personām: SIA, Masterprint,VRN

40103512286, Jurid. adrese: Pulkveža Brieža iela 24-24, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
6.5. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.
6.6. Dalībniekam ir tiesības atsaukt savu dalību aktivitātē un savu piekrišanu datu apstrādei jebkurā laikā,

informējot par to SIA “All Media Latvia”, rakstot uz e-pastu: dati@skaties.lv;
6.7. Dalībniekam ir tiesības lūgt labot savus datus, ja tie ir neprecīzi, kā arī tos dzēst, ja datu apstrādei

nepastāv cits tiesisks pamats. Dalībniekam ir tiesības vērsties pie SIA “All Media Latvia”, rakstot uz
šajos  noteikumos  norādīto  e-pasta  adresi,  lai  saņemtu  informāciju  par  savu  datu  apstrādi  un
izmantotu savas tiesības uz datu pārnesamību;

6.8. Jautājumos,  kas attiecas uz personas datu tiesisku apstrādi,  Dalībniekam ir  tiesības vērsties Datu
valsts inspekcijā. 

6.9. SIA “All Media Latvia” uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 01.01.2020., pēc kā dati tiks dzēsti;
6.10. Konkursa balvas saņēmēja dati tiks uzglabāti līdz 01.01.2020., pēc kā dati tiks dzēsti;


