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Projekta “Izgaismo Ziemassvētkus!” pieteikšanās un atlases procesa 

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

Vispārīga informācija  

1. Šajos projekta “Izgaismo Ziemassvētkus!” (turpmāk – Projekts) pieteikšanās un atlases procesa noteikumos un 

nosacījumos aprakstīti Projekta atlases procesa dalības nosacījumi, kā arī Projekta organizēšanas un atlases procesa 

nosacījumi. Šie noteikumi un nosacījumi ir saistoši ikvienam, kas piesakās dalībai Projektā. 

 

2. Projekta organizators: SIA All Media Latvia (juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120 G, Rīga, LV-1021, reģistrācijas 

Nr.: 40103065880) (turpmāk – Organizators). 

 

3. Projekta partneri: SIA satura darbnīca TAPT (juridiskā adrese: Skautu iela 43, LV-2008, Jūrmala, reģistrācijas 

Nr. 40103318130) un SIA Paul Mason Properties (juridiskā adrese: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, 

reģistrācijas numurs: 50103951541 (IKEA Latvija) (turpmāk – Partneri). 

 

4. Piesakoties dalībai Projektā un aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu platformā (turpmāk – Pieteikuma dati) 

“Skaties.lv”, pieteicējs (turpmāk – Pieteicējs) apliecina, ka ir iepazinies/iepazinusies ar šiem noteikumiem un 

apliecina un piekrīt ka: 

4.1. Pieteikuma datus izmantos Projekta organizēšanai, īstenošanai un administrēšanai, uzvarētāja izvēlei, Projekta 

un Organizatora un Partneru zīmolu reklamēšanai un reklāmai. 

4.2. Pieteikums atbilst tālāk aprakstītajiem Projekta kritērijiem. 

4.3. Pieteicējs garantē, ka spēj uzņemties un pildīt pienākumus attiecībā uz Projektu. 

 

5. Pieteikuma datus un informāciju, kas iegūta atlases procesā, neizmanto citos ar Organizatoru un/vai Partneriem 

saistītos raidījumos/pārraidēs. 

Pieteikšanās termiņš: 10.08.2020.–10.09.2020 (plkst. 00:00). 

 

6. Pieteikumu var iesniegt, aizpildot pieteikuma anketu platformā “Skaties.lv”. Tā atrodas šeit: skaties.lv/izgaismo 

(“Tīmekļa vietne”).  Pieteikuma formu var aizpildīt tiešsaistē, sekojot norādēm ekrānā.  

 

Kritēriji 

7. Pieteikumu var aizpildīt fiziska persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, ir ēkas iedzīvotājs, ēkas 

pārvaldnieks, ēkas īpašnieku pārstāvis vai citas saistītas organizācijas pārstāvis. 

 

8. Dalībai Projektā nav nepieciešams veikt pirkumus vai maksāt dalības maksu.  

 

9. Par vienu ēku drīkst iesniegt tikai vienu Pieteikumu. Atkārtotus pieteikumus diskvalificēs. Diskvalificēs arī 

nepilnīgus pieteikumus.  

 

10. Pieteikumā pieteicējs norāda savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, ēkas adresi (pilsētu, ielu un ēkas 

numuru), citu Pieteikuma anketā prasīto informāciju attiecībā uz ēku un fotogrāfijas (maksimāli 2 labas kvalitātes 

fotogrāfijas).  

 

11. Pieteicējam ir jānodrošina spēja pārstāvēt citus ēkas iemītniekus, vismaz 90 % ēkas iemītnieku piekrišana dalībai 

Projektā un pilnvaras koordinēt Projektu. 

 

12. Pieteicējam ir jāsniedz Pieteikumā prasītie dati, kas ir nepieciešami Projekta organizēšanai un īstenošanai. Projekta 

Organizators un Projekta Partneri patur tiesības neņemt Pieteikumu vērā, ja tajā nebūs sniegta nepieciešamā 

informācija. 

 

13. Katram iesniegtajam Pieteikumam ir jāatbilst tālāk aprakstītajiem kritērijiem (Pieteikumus, kas pēc Organizatora 

ieskatiem, šiem kritērijiem neatbildīs, diskvalificēs): 

13.1.  Pieteikums NEDRĪKST saturēt materiālus, kas ir seksuāla, neķītra vai pornogrāfiska rakstura, satur 

vardarbību vai pasakropļošanos, ir diskriminējoši, nelikumīgi, aizvainojoši, nepieklājīgi vai var tikt uzskatīti 

par draudiem vai uzmākšanos, kā arī materiālus, kas sekmē šāda rakstura darbības; 

13.2.  Pieteikums NEDRĪKST saturēt vai pārsūtīt materiālus, kas saturētu datorvīrusus vai citus datorkodus, failus 

vai programmas, kas veidotas tā, lai radītu traucējumus vai ierobežotu komunikāciju tīklu darbību vai nodarītu 

tiem kaitējumu; 
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13.3.  Pieteikums NEDRĪKST saturēt trešās personas (arī draugus vai nepilngadīgos, kas nav saņēmuši atbilstošu 

vecāku piekrišanu), kuras nav nepārprotami pilnvarojušas Pieteicēju izmantot savus attēlus vai datus šī 

Projekta Pieteikumam. 

13.4.  Pieteiktajai ēkai ir jāatbilst šādiem Projekta kritērijiem: 

• jāatrodas Rīgā (pilsētas centrā vai aptuveni 15 minūšu brauciena attālumā no centra) ; 

• jābūt vismaz 6 stāviem; 

• jābūt vismaz 40 dzīvokļiem; 

• jāatrodas aktīvas satiksmes zonā; 

• jābūt labi saskatāmai no ielas; to nedrīkst aizsegt augstas ēkas; 

• vismaz 90 % iemītnieku piekrīt piedalīties Projektā; 

• Pieteicējam jābūt gatavam uzņemties Projekta koordinēšanu (kļūt par ēkas vienīgo kontaktpersonu) 

13.5.  Uzvarējušās ēkas iemītnieku pienākumi: 

• sniegt informāciju par logu skaitu; 

• parakstīt vienošanos; 

• atļaut rotājumu uzstādīšanu dzīvoklī atbilstoši iepriekšējās vienošanās nosacījumiem un termiņiem; 

• Nodrošināt to, lai gaismekļi būtu ieslēgti 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā laikposmā no 

2020. gada 2. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim. 

13.6.  Partneris IKEA Latvija apņemas: 

• bez maksas nodrošināt STRÅLA zvaigznes formas lampas un lampiņu virtenes ēkas fasādes 

logiem; 

• nodrošināt uzstādīšanu dzīvokļos;  

• kompensēt izdevumus par elektroenerģiju (IKEA dāvanu kartes veidā). Kompensāciju IKEA 

aprēķina tikai STRÅLA zvaigznes formas lampām un lampiņu virtenēm. 

• Publicitāte: ēka tiks izgaismota Ziemassvētku noskaņās un pārtaps par spožāko zvaigzni pilsētā. 

 

Atlase 

14. Visus pieteikumus vērtē Organizators un Partneri.  

 

15. No visiem pieņemtajiem Pieteikumiem, tas ir, no Pieteikumiem, kas aizpildīti pareizi un saprotami, norādot visu 

nepieciešamo informāciju, Organizators un Partneri izvēlēsies 1 (vienu) ēku, kas kļūs par uzvarētāju. Pieteicēju 

par to informēs līdz 2020. gada 30. oktobrim.   

 

16. Ar katru uzvarējušās ēkas iemītnieku tiks parakstīta atsevišķa vienošanās, kas ietvers tālākas dalības Projektā 

noteikumus un nosacījumus, kā arī datu apstrādes nosacījumus.  

 

17. Organizators un Partneri patur tiesības pasludināt Projektu par spēkā neesošu, pārcelt vai atcelt projektu kā arī 

mainīt tā nosacījumus, ja rodas tāda nepieciešamība, vai izvēlēties uzvarētāju ēku citādā veidā, ja Projektā nebūs 

saņemti pieteikumi vai būs saņemti tikai nepareizi kritērijiem neatbilstoši. 

 

Personas dati 

18. Lai pieteiktos dalībai Projektā, Pieteicējam ir jāsniedz personas dati un citi dati atbilstoši 10. punktā norādītajam. 

Organizators un Partneri kopīgi ir Datu pārziņi nolūkā organizēt un administrēt Projektu, izvēlēties uzvarētāju un 

sazināties ar to, kā arī īstenot Projektu un reklamēt Projektu un Organizatora un Partneru zīmolus. 

 

19. Organizators un Partneri apstrādā personas datus, balstoties uz leģitīmajām interesēm – organizēt, īstenot un 

reklamēt Projektu un Organizatora un Partneru zīmolus.  

 

20. Pieteicējs sniedz personas datus Pieteikuma anketā atkarībā no Projektā nepieciešamā. Ja Pieteicējs nesniedz 

prasīto informāciju, Organizators un Partneri patur tiesības neņemt konkrēto Pieteikumu vērā Projekta turpinājumā. 

 

21. Personas datus var nosūtīt datu apstrādātājiem, piemēram, IT sistēmu nodrošināšanas uzņēmumiem vai valsts un 

pašvaldību institūcijām, vai personām, kas pilda tiesību aktos noteiktos pienākumus, ja minētie šos datus pieprasa, 

vai arī, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu likumīgas prasības. 

 

22. Pieteikumu datus apstrādā Projekta laikā un līdz 2020. gada 31. decembrim.  
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23. Pieteicējiem ir šādas tiesības: 

a) tiesības piekļūt saviem datiem – Pieteicējiem ir tiesības tikt informētiem par to, vai viņu dati tiek apstrādāti, 

un, ja tā ir, piekļūt šiem personas datiem; 

b) tiesības labot savus datus – Pieteicējiem ir tiesības pieprasīt neprecīzu personas datu labošanu; 

c) tiesības dzēst savus datus – noteiktos apstākļos Pieteicējiem ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu;  

d) tiesības ierobežot datu apstrādi – noteiktos apstākļos Pieteicējiem ir tiesības ierobežot savu personas datu 

apstrādi.  

e) tiesības iebilst – Pieteicējiem ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu 

apstrādes pamats ir leģitīmas intereses;  

f) tiesības uz datu pārnesamību; 

g) tiesības atsaukt doto piekrišanu datu apstrādei. 

 

24. Pieteicēji ir informēti, ka, iebilstot pret datu apstrādi vai lūdzot datus dzēst, tas tiek uzskatīts par turpmākās 

piedalīšanās Projekta atlases procesā atsaukumu, un attiecīgais Pieteikums vairs netiks izskatīts.  

 

25. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, vērsties pie Organizētāja SIA All Media Latvia, rakstot uz e-pasta adresi 

skatiesdati@tv3.lv. 

 

26. Pieteicēji var iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja pieteicēji uzskata, ka 

datu apstrāde pārkāpj viņu tiesību aktos noteiktās tiesības un intereses. 

 

27. Piesakoties projektā un sniedzot prasītos personas datus, Pieteicējs apliecina, ka saprot – viņa/viņas personas datus 

apstrādās tā, kā minēts iepriekš.  

 

Noslēguma noteikumi 

28. Šis Projekts un domstarpības vai prasības, kas no tā izriet vai ir ar to saistītas, tiek reglamentētas un interpretētas 

atbilstoši Latvijas Republikas tiesībām. 

 

29. Tiek uzskatīts, ka, iesniedzot Pieteikumu, visi Pieteicēji ir piekrituši šiem noteikumiem un nosacījumiem.  
 

30. Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar SIA All Media Latvia pārstāvi rakstot uz e-pastu 

owp@tv3.lv. 
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