
 
Akcijas “Piedūriena deja” noteikumi 

 
 
1. AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS UN PERSONAS DATU PĀRZINIS:  
SIA “BITE Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.40003742426, juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 2A – 24, 
LV-1005, Latvija.  
 
2. AKCIJAS NORISES LAIKS:  

2.1. Akcijas norises laiks ir no 2022.gada 08.augusta līdz 2022.gada 15.septembrim. 

2.2. Reģistrēšanās akcijai periods ir no 2022.gada 08.augusta plkst. 09.00 līdz 2022.gada 12.septembrim 
plkst.16.00.  

2.3. Balvu ieguvēji tiek publicēti 3 (trīs) dienu laikā pēc akcijas reģistrācijas perioda beigām (līdz 2022.gada 
15.septembrim). 

2.4. Balvas tiek izsniegtas līdz 2022.gada 14.oktobrim akcijas organizētāja biroja telpās. 
2.5. Akcijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi līdz 2022.gada 21.oktobrim. 
 
3. BALVAS:  
Balvu fonds sastāv no: 

• 1 (viena) Apple iPhone 13 128GB viedtālruņa; 

• 3 (trīs) Apple AirPods (3rd Gen) bezvadu austiņām; 

• 3 (trīs) JBL GO 3 bezvadu skaļruņiem;   

• 3 (trīs) JBL Tune 510BT bezvadu austiņām. 

 
4. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:  

4.1. Akcijā drīkst piedalīties tikai fiziskas personas. Nepilngadīgas fiziskas personas akcijā pārstāv to 
likumiskie pārstāvji – kāds no vecākiem vai aizbildnis. 

4.2. Lai piedalītos akcijā un kvalificētos balvas saņemšanai, dalībniekam 2.2. punktā norādītajā laika periodā 
savā personīgajā sociālo tīklu Facebook, Instagram vai TikTok platformas profilā ir jāpublicē publisks ieraksts, 
kurā ir redzama deja, kas izveidota saskaņā ar deju instrukciju (5.3.punkts) un atbilst tai. Ierakstam ir jābūt ar 
mirkļabirku #patikpiedurties un tajā ir jāatzīmē SIA “Bite Latvija” konts (Facebook – BiteLV; Instagram - 
bite_lv; TikTok – bitelatvija) (turpmāk tekstā – Ieraksts). 

4.3. Ierakstā redzamajai dejai “Piedūriena deja” ir jābūt veidotai atbilstoši dejas instrukcijai, kas pieejama 
www.patikpiedurties.lv.  

4.4. Dalībnieks akcijā var piedalīties ar vairākiem Ierakstiem gan Facebook, gan Instagram, gan TikTok 
plaformās, bet balvas saņemšanai dalībnieks kvalificējas ar to Ierakstu, par kuru ir saņemts visvairāk “Patīk”.   

4.5. Akcijas organizētājs neatbild par:  

4.5.1. Akcijas dalībnieku izdevumiem, kas radušies saistībā ar Ieraksta izveidi un publicēšanu, kā arī 
iespējamajiem zaudējumiem, kas izriet no dalības akcijā vai balvas saņemšanas; 

4.5.2. jebkādiem Facebook, Instagram vai TikTok platformu darbības traucējumiem, kas ietekmē 
personas dalību akcijā iespējas, kā arī iespēju pretendēt uz vai iegūt balvu; 

4.5.3. ierīces, no kuras dalībnieks pievieno Ierakstu savā personīgajā sociālo tīklu Facebook, 
Instagram vai TikTok platformas profilā, darbības traucējumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, interneta pieslēguma 
darbības traucējumiem. 

4.6. Akcijas dalībnieks, piesakoties akcijai, piekrīt tā personas datu apstrādei (vārds, uzvārds, personas kods) 
ar mērķi noteikt balvu ieguvējus un izsniegt balvas.  
4.7. Akcijas dalībniekam, sazinoties ar akcijas organizētāju, zvanot uz tālruni +371 25851601 vai rakstot e-
pastu uz info@bite.lv, ir tiesības līdz 2022.gada 14.septembrim atsaukt savu piekrišanu, tādejādi atsakoties 
no dalības akcijā. Šādā gadījumā akcijas organizētājs pārtrauks akcijas ietvaros iegūto akcijas dalībnieka datu 
apstrādi, iegūtos datus dzēšot pēc pretenziju par akcijas norisi iesniegšanas termiņa beigām.  
4.8. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi iespējams iegūt Akcijas organizētāja Privātuma politikā, 
kas ir pieejama mājas lapā https://www.bite.lv/sites/default/files/inline-files/new-pp-lv-2020-nr.02.pdf. 
 
5. BALVU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:  

5.1. Balvu ieguvēji tiks noteikti pēc reģistrācijas akcijai perioda beigām, akcijas organizētājam apkopojot 
informāciju par atzīmes “Patīk” skaitu pie katra dalībnieka akcijas reģistrācijas periodā ievietotā Ieraksta, kas 
izveidots un atbilst dejas instrukcijai (5.3.punkts); 
5.2. Balvas iegūšanai akcijas dalībnieks pretendē tikai ar vienu Ierakstu no Facebook, Instagram vai TikTok 
platformas, kas ieguvis visvairāk atzīmes “Patīk”. Gadījumā, ja dalībnieks Ierakstus ir ievietojis savā 
personīgajā profilā gan Facebook, gan Instagram, gan TikTok platformā, dalībnieks uz balvu pretendē ar to 
Ierakstu, kuram, ņemot vērā visas trīs platformas  ir visvairāk atzīmes “Patīk”; 
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5.3. Akcijas balvas saņems 10 dalībnieki: 
5.3.1. Dalībnieks ar visvairāk iegūto “Patīk” pie sava ieraksta saņem Apple iPhone 13 128 GB; 
5.3.2. Dalībnieki, kuri pie sava Ieraksta ieguvuši otro, trešo un ceturto augstāko “Patīk” skaitu, saņem  

Apple AirPods (3rd Gen) bezvadu austiņas; 
5.3.3. Dalībnieki, kuri pie sava Ieraksta ieguvuši piekto, sesto un septīto augstāko “Patīk” skaitu, 

saņem JBL GO 3 bezvadu skaļruni; 
5.3.4. Dalībnieki, kuri pie sava Ieraksta ieguvuši astoto, devīto un desmito augstāko “Patīk” skaitu 

saņem JBL Tune 510BT bezvadu austiņas. 
5.4. Informācija par balvu ieguvējiem tiks apkopota akcijas organizētāja biroja telpās Rīgā, Uriekstes ielā 2A-
24. 
 
7. BALVU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:  
Informācija par balvu ieguvējiem tiks publicēta akcijas organizētāja mājaslapā www.patikpiedurties.lv 2.3. 
punktā norādītajā laikā, norādot balvas ieguvēja Facebook, Instagram vai TikTok segvārdu, sociāla tīkla 
nosaukumu, kur izvietots Ieraksts, un “Patīk” skaitu pie akcijas dalībnieka Ieraksta akcijas reģistrācijas beigās. 
 
8. PIETEIKŠANĀS BALVAI UN TĀS SAŅEMŠANA:  

8.1. Balvas ieguvējam vai tā likumiskajam pārstāvim (vienam no vecākiem vai aizbildnim), ja balvas ieguvējs ir 
nepilngadīga persona, līdz 2022. gada 05. oktobrim ir jāsazinās ar akcijas organizētāju, lai vienotos par 
balvas saņemšanas datumu un laiku. Ja balvas ieguvējs vai tā likumiskais pārstāvis nepilngadīgā balvas 
ieguvēja vārdā nebūs balvai pieteicies līdz norādītajam datumam, balva paliek akcijas organizētāja īpašumā. 
7.2. Balvas tiks izsniegtas līdz 2022. gada 14. oktobrim darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00. Balva 
jāsaņem akcijas organizētāja biroja telpās Rīgā, Uriekstes ielā 2A-24, balvas ieguvējam līdzi ņemot personu 
apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Gadījumā, ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, tā pēc balvas 
ierodas kopā ar tās likumisko pārstāvji, papildus personu apliecinošiem dokumentiem līdzi ņemot un uzrādot 
arī pilngadīgās personas, kas ir nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis, šo statusu apliecinošu 
dokumentu.  
7.3. Saņemot balvu, balvas ieguvējam vai nepilngadīgas personas, kas ieguvusi balvu, gadījumā – tās 
likumiskajam pārstāvim, būs jāaizpilda pieņemšanas-nodošanas akts, norādot savu vārdu, uzvārdu un 
personas kodu, kas nepieciešams, lai akcijas organizētājs varētu deklarēt saņemto balvu un nomaksāt 
iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
7.4. Balva netiks izsniegta kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.  
7.5. Balvas ieguvējs nav tiesīgs saņemt balvu, ja ir konstatēts, ka balvas ieguvējs nav ievērojis akcijas 
noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs akcijas norisi. 
 
9. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:  
9.1. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi, nosūtot rakstisku iesniegumu SIA 
“BITE Latvija” uz adresi Uriekstes iela 2A - 24, Rīga, LV-1005, Latvija.  
9.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un akcijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu 
laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.  
 
10. DALĪBAS AIZLIEGUMS:  
10.1. Dalības aizliegums akcijā ir juridiskām personām, kā arī fiziskām personām, kuras akcijas organizētājs ir 
piesaistījis šīs akcijas rīkošanai un popularizēšanai.  

10.2. Akcijā nedrīkst piedalīties BITE Grupas sastāvā ietilpstošo UAB “BITE Lietuva”, SIA “BITE Latvija”, reģ. 
Nr.40003742426, SIA “TeleTower”, reģ. Nr.40103257495 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltcom”, reģ. 
Nr.40003005264, AS “TV Play Baltics”, reģ. Nr.10308880 AS “TV Play Baltics Latvijas filiāle”, reģ. 
Nr.40103238282, SIA “All Media Latvija”, reģ. Nr.40103065880, darbinieki un citi BITE Grupas sastāvā 
ietilpstošo komercsabiedrību darbinieki un to ģimenes locekļi.  
10.3. Akcijas dalībnieki, piesakoties akcijai, apliecina, ka nav neviena no 10.1. un 10.2. punktā minētajām 
personām. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no akcijas balvas ieguvējiem kļūst persona, kas nav 
tiesīga piedalīties akcijā, iegūtā balva paliek akcijas organizētāja īpašumā.  
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