
Konkursa “Radi vietu atpūtai” 
NOTEIKUMI 

 
1. Aizpildot dalībnieku pieteikuma anketu tiešsaistē portālā “Skaties.lv”, anketas iesniedzējs apliecina, 

ka brīvprātīgi un neviena nepiespiests dod neatsaucamu atļauju nofilmēto un nofotografēto 
materiālu izmantošanai internetā (portālos “Skaties.lv” un “tvplay.lv”), radio (radio programmā “Star 
FM”), sociālajos tīklos un jebkurā citā vietā un veidā, kā to uzskatītu par vajadzīgu konkursa veidotāji, 
SIA “All Media Latvia”, SIA “Star FM” (“AM Latvia” grupas uzņēmumi), SIA “Paul Mason Properties” 
(IKEA Latvija) vai citi, kas iesaistīti projekta veidošanā vai materiālu izmantošanā, vai jebkādā citā 
veidā realizācijas laikā un arī turpmāk. 

 
2. Anketas iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka SIA “All Media Latvia”, SIA “Star FM” ir “AM Latvia” 

grupas uzņēmumi, kas izvieto informāciju interneta portālos “Skaties.lv” un “tvplay.lv”, veido saturu 
radio programmai “Star FM” un televīzijas programmām “TV3”, “LNT”, “TV6”, “3+”, “Kanāls2” un 
izvieto materiālus sociālajos tīklos. Anketas iesniedzējs apliecina, ka saprot, ka iesniegtie materiāli var 
tikt izmantoti interneta, radio un televīzijas satura veidošanai un popularizēšanai. 

 
3. Konkursa mērķis ir noskaidrot trīs uzvarētājus, kas balvā saņems IKEA Latvija dizaineru radītas 

balkona vai terases iekārtojuma pārvērtības.  
 
4. Pieteikšanās noteikumi 

4.1. Konkurss norisinās vienā kārtā, un pēc konkursa dalībnieku pieteikšanās perioda beigām, 
konkursa Organizatoru veidota žūrija noteiks 3 (trīs) uzvarētājus.  

4.2. Potenciālajiem dalībniekam jāaizpilda pieteikuma anketa portālā Skaties.lv, tā atrodama: 

www.skaties.lv/radivietuatputai.  

4.3. Konkursā drīkst piedalīties visi Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji – fiziskas personas, izņemot SIA All 

Media Latvia grupas un SIA Paul Mason Properties darbinieki, kā arī reklāmas aģentūru 

darbinieki un piegādātāji, ja tie ir saistīti ar šo konkursu. 

4.4. Konkursa dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. 

4.5. Konkurss norisinās no 14.05.2019. ("Konkursa sākuma datums") līdz 26.05.2019. plkst. 23.59 

("Konkursa beigu datums") ieskaitot.  

4.6. Visi pieteikumi dalībai konkursā jāiesniedz ne vēlāk kā konkursa beigu datumā plkst. 23.59. 

Visus pieteikumus dalībai konkursā, kas iesniegti pēc Konkursa beigu datuma plkst. 23.59, 

netiek izskatīti. 

4.7. Konkursa rīkotājs neuzņemas atbildību par pazudušiem, bojātiem vai aizkavētiem 

pieteikumiem dalībai konkursā, neatkarīgi no iemesla, kādēļ tie pazuduši, bojāti vai aizkavēti, 

piemēram, ja tas noticis iekārtu bojājumu rezultātā, tehnisku sarežģījumu dēļ, sistēmu, 

satelītu, datortīklu, serveru, datoru vai programmatūras bojājumu vai kļūdu dēļ.  

4.8. Konkursa rīkotājs nepieņem pieteikumus dalībai konkursā, kas ir automātiski izveidoti ar 

datoru, ko aizpildījušas trešās personas vai kas aizpildīti vairumā. 

4.9. Konkursa pieteikumā jānorāda personas vārds, uzvārds, adrese, īpašuma veids un 

kontaktinformācija. Pieteikumā iesniedz pārveidojamās vietas fotoattēlu un pievieno īsu 

aprakstu par to, kāpēc šī vieta ir pelnījusi pārvērtības un ko šīs pārmaiņas dos tās saimniekiem. 

Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumu, apliecina, ka viņiem ir likumīgas tiesības pieteiktajā 

vietā veikt pārvērtības un ka vieta ir pienācīgā tehniskā stāvoklī. 

4.10. Ne visi dati tiks atainoti publiskajā telpā. Publiskais attēlojums – balkona vai terases foto, 

Personas vārds (bez uzvārda) un pārvērtību nepieciešamības pamatojums (līdz 300 zīmēm). 

4.11. Viena persona drīkst iesniegt vienu pieteikumu dalībai konkursā.  

4.12. Lai piedalītos konkursā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai izpildīt citus priekšnosacījumus. 
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4.13. Pieteikšanās process ir nepieciešams, lai varētu atlasīt pēc iespējas atbilstošākus pretendentus. 

4.14. Pieteikumus, kas saņemti atbilstoši šiem noteikumiem un nosacījumiem, izvērtēs žūrija, ņemot 

vērā iesniegto pieteikumu atbilstību noteikumiem, noformēšanas potenciālu, kā arī pieteikuma 

pamatojumu un radošumu. 

4.15. Konkursa rīkotājs patur tiesības diskvalificēt jebkuru dalībnieku, kas rīkojies neatbilstoši 

konkursa nolūkam vai noteikumiem. 

 
5. Uzvarētāju paziņošana un balvas saņemšana 

5.1. 3 (trīs) konkursa uzvarētāji balvā saņems KEA Latvija dizaineru radītas balkona vai terases 
iekārtojuma pārvērtības. Balvu – balkona vai terases pārvērtības – var saņemt tikai Latvijas 
teritorijā.  

5.2. Uzvarētājus paziņos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc konkursa pieteikuma termiņa beigām. Ar 
konkursa uzvarētājiem sazināsies, izmantojot dalībnieka norādīto kontaktinformāciju.  

5.3. Uzvarētājiem 3 (trīs) dienu laikā pēc uzvarētāju izziņošanas datuma jāapstiprina balvas 
saņemšana un jāvienojas ar konkursa organizatoriem par pārmaiņu projekta īstenošanas laiku. 
Gadījumā, ja balvas saņemšanu neapstiprinās līdz minētajam datumam, tiesības uz šo balvu tiks 
anulētas. 

5.4. Ar uzvarētājiem tiks noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu un rezultāts nodots ar 
pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanu. Vienošanās tiks slēgta starp uzvarētāju un SIA 
Paul Mason Properties. 

5.5. Pārvērtību projekta īstenošana noritēs trīs posmos:  
5.5.1. ar uzvarētājiem sazināsies IKEA Latvija dizaineri, lai tiktos klātienē un vienotos par 

plānoto risinājumu;  
5.5.2. pārveidojamās vietas īpašnieki/lietotāji atbrīvo un sagatavo vietu interjera pārmaiņu 

veikšanai, un dizaineri to iekārto ar IKEA mēbelēm un interjera priekšmetiem. 
Remontdarbi neietilpst balvu fondā;  

5.5.3. pārvērtības īsteno dizaineru un tehniskā komanda. Pārvērtību process tiks filmēts un 
fotografēts.  

5.6. Balvas nemaina, to vērtību neatlīdzina naudā vai jebkādā citādā veidā kompensē, tās nedrīkst 
nodot trešajām personām. 

 
6. Personas datu apstrādes noteikumi 

6.1. Piedaloties šajā aktivitātē, konkursa dalībnieki ir informēti un sniedz piekrišanu, ka viņu datus 

un privātās dzīves informāciju uz sniegtās piekrišanas pamata apstrādā SIA All Media Latvia, 

reģistrācijas numurs 40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, un SIA 

Paul Mason Properties, reģistrācijas numurs: LV50103951541, juridiskā adrese: Biķeru iela 2, 

Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130 un piekrīt, ka viņu sniegtā informācija var tikt izmantota šī 

konkursa ietvaros. SIA All Media Latvia ir pārzinis datiem un apstrādā datus par dalību konkursā 

(anketas) un sagatavos video materiālu ar skaņas ierakstu, nodrošinot tā publicitāti portālā 

“Skaties.lv”. Savukārt SIA Paul Mason Properties ir pārzinis datiem, kas iegūti šo Noteikumu 5.5. 

punkta nodrošināšanai (Līguma noslēgšanai un izpildei). SIA Paul Mason Properties privātumu 

politika, ciktāl tā nav pretrunā šiem Noteikumiem, pieejam šeit: https://www.ikea.lv/lv/privacy-

policy.  

6.2. Datu apstrādes nolūks – Konkursa norises (dalībnieku pieteikumi, dalībnieku atlase, balvas 

ieguvēja identifikācija un video materiāla ar skaņas ierakstu nodrošināšana (filmēšana) un 

Pārziņu tiesisko interešu nodrošināšana. 

6.3. Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”, SIA “Paul Mason Properties” (IKEA Latvija), to 

pilnvarotās personas. 
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6.4. Iespējamie personas datu saņēmēji var būt Pārziņu pilnvaroti darbinieki (atbilstoši savos darba 
pienākumos noteiktajam apjomam). 

6.5. Personas dati netiks nodoti trešām personām, kas nav minētas šajos noteikumos. 
6.6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm. 
6.7. Dalībniekam ir tiesības: 

6.7.1. Par iesniegtajām anketām un papildus sniegto informāciju, kas sniegta iesniedzot 

pieteikumu, kā arī nofilmēto materiālu - lūgt piekļuvi saviem datiem, 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 e-pastu 

dati@skaties.lv, lai saņemtu informāciju par savu datu apstrādi un izmantotu savas 

tiesības uz datu pārnesamību. 

6.7.2. Par datiem un informāciju, kura sniegta Noteikumu 5.4. punktā noteiktā Līguma 

noslēgšanai un izpildei, lūgt piekļuvi saviem datiem saskaņā ar SIA Paul Mason Properties 

privātumu politiku - SIA Paul Mason Properties, reģistrācijas numurs: LV50103951541, 

juridiskā adrese: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, tālruņa numurs: +371 

63301000, e-pasta adrese: info@IKEA.lv. 

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

6.9. SIA “All Media Latvia” uzglabās skatītāju pieteikumu datus līdz 2019. gada 1. septembrim, pēc 
kā dati tiks dzēsti.  

6.10. Uzfilmētie un samontētie video  materiālus, kā arī skaņas ierakstus SIA All Media Latvia un SIA 

Paul Mason Properties glabās iegūto informāciju līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas 

brīdim, tas ir, veidojot zīmola atpazīstamību, vēsturisko arhīvu, attiecīgā informācija tiks glabāta 

patstāvīgi, ja vien nebūs šajos noteikumos minētie priekšnoteikumi tās dzēšanai vai līdz brīdim, 

kad SIA All Media Latvia atzīs, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.  

 
7. Vispārīgi nosacījumi 

7.1. Konkursa rīkotājs patur tiesības nepieciešamības gadījumā anulēt, atlikt, atcelt vai mainīt 
konkursa norises kārtību. 

7.2. Konkursa rīkotāji nav atbildīgi par sniegtās informācijas saturu un tās iesniegšanas veidu. 
Jebkuru pašu konkursa dalībnieku publiskoto informāciju nevar uzskatīt par personas privātuma 
pārkāpumu. 

7.3. Dalība šajā konkursā tiks uzskatīta par apliecinājumu, ka dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem un 

nosacījumiem un privātuma politikas nosacījumiem. Ja ir radušies jautājumi par konkursa 

noteikumiem un nosacījumiem vai ir vēlme iesniegt sūdzību par konkursa norisi, ar 

Organizatoriem var sazināties, rakstot SIA All Media Latvia uz  e-pastu: dati@skaties.lv.   

7.4. Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību 30 dienu laikā pēc uzvarētāju izziņošanas datuma. Visas 
iesniegtās sūdzības apstrādā un atbildi uz tām sniedz 30 kalendāro dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas datuma. 

mailto:dati@skaties.lv
mailto:dati@skaties.lv

