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TV raidījuma “Manas mājas ar IKEA” pieteikšanās un atlases 

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

Vispārīga informācija  

1. TV raidījuma “Manas mājas ar IKEA” (turpmāk – Projekts) pieteikšanās un atlases noteikumi un 

nosacījumi (turpmāk – Noteikumi) reglamentē dalības nosacījumus Projekta atlases procesā un 

organizēšanas un atlases noteikumus. Šie noteikumi un nosacījumi ir saistoši visiem, kas piesakās 

dalībai Projektā un/vai piesaka dalībnieku. 

2. Projekta Organizators – SIA All Media Latvia (juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120 G, Rīga, LV-

1021, reģ. Nr. 40103065880) (turpmāk – Organizators). 

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

reģ. Nr. 40103318130) un SIA Paul Mason Properties (juridiskā adrese: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu 

pagasts, LV-2130, Reģ,Nr. 50103951541 (IKEA Latvija) (turpmāk – Partneri). 

4. Piesakoties dalībai Projektā un aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu “tv3.lv” platformā (turpmāk – 

Pieteikšanās dati), anketas iesniedzējs (turpmāk – Iesniedzējs) apliecina, ka ir iepazinies ar šiem 

Noteikumiem un piekrīt, ka: 

4.1. iesniegtos datus un fotogrāfijas izmanto Projekta dalībnieku atlases procesā;  

4.2. atlases procesā iegūtos foto materiālus un rakstiski sniegto informāciju var izmantot pārraidīšanai 

televīzijā (programmās “TV3”, “TV3 Life”, “TV6”, “3plus”), internetā (portālos “tv3.lv” un 

“play.tv3.lv/” un platformā Go3), Organizatora sociālajos tīklos televīzijas, radio un interneta 

satura veidošanai un popularizēšanai, kā arī raidījuma arhīva materiālu nodrošināšanai; 

4.3. telpas fotogrāfijas (bez personu attēliem) var izmantot Partneris SIA Paul Mason Properties (IKEA 

Latvija) reklāmas vajadzībām ārējos komunikācijas kanālos, kā norādīts 35. punktā; 

5. Pieteikšanās dati un atlases procesā iegūtā informācija netiek izmantota citos ar Organizatoru un/vai 

Partneriem saistītos raidījumos/pārraidēs. 

6. Norises gaita: 

• pieteikšanās: 22.04.2023. – 07.05.2023. plkst. 23:59.  

7. Pieteikties dalībai raidījumā var, aizpildot pieteikuma anketu “tv3.lv” portālā. Pieteikuma anketa ir 

atrodama šeit: https://www.tv3.lv/ikea-majas-anketa/ (“Tīmekļa vietne”). Tīmekļa vietnē var aizpildīt 

pieteikuma anketu, vadoties pēc norādījumiem ekrānā. 

8. Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Organizatora pārstāvi rakstot uz e-

pastu owp@tv3.lv. Lūdzu ņemiet vērā, ka iesniegumi pēc Noteikuma 6. punktā norādītā laika netiks 

pieņemti un izskatīti. Organizatori patur tiesības neatbildēt uz šādiem lūgumiem ē-pastā. 

Prasības Iesniedzējiem 

9. Pieteikuma Iesniedzējam ir jābūt vismaz 18 gadu vecam.  

10. Lai pieteiktos dalībai Projektā, nekas nav jāmaksā un nekas nav jāiegādājas. 

11. Visu datu izmantošanai, kas ir saistīti arī bērniem, arī attiecībā uz foto un video materiāliem, ir 

nepieciešama vecāku vai likumīgo pārstāvju piekrišana. Ja pieteikuma anketu ir aizpildījuši vecāki 

vai likumīgie pārstāvji, tiek uzskatīts, ka šāda piekrišana ir dota.  

12. Katrs Iesniedzējs var iesniegt tikai vienu pieteikuma anketu. Atkārtotus pieteikumus diskvalificēs. 

Diskvalificēs arī nepilnīgus pieteikumus.  

13. Iesniedzējs norāda savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, vecumu, īpašuma (kuru vēlas 

atjaunot) adresi (pilsētu un ielu), atzīmē, vai ir atjaunojamo telpu īpašnieks vai īrnieks, norāda 

pašreizējo nodarbošanos, ģimenes sastāvu, pēc vēlēšanās citu informāciju, kas atzīmēta kā izvēles, kā 

arī to, kuru tieši telpu vēlas atjaunot, ko vēlas tajā mainīt un kāds ir iemesls vēlmei pēc pārmaiņām, 
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ieraksta telpas izmēru un savas domas par to, kādai telpai būtu jāizskatās pēc pārvērtībām, kā arī, vai 

mājsaimniecībā mītošajiem pārvērtību laikā būtu iespējams dzīvot kaut kur citur, ja attiecināms, kā 

arī iesniedz fotogrāfijas (maksimāli 10 labas kvalitātes attēlus) ar telpu, kam nepieciešamas 

pārvērtības, un/vai ar mājsaimniecības locekļiem (pēc izvēles). Sniedz atbildi par gatavību iesaistīties 

interjera plānošanas un ieviešanas procesos. Personas, kuras piesakās Projektā, bet nav īpašuma 

īpašnieki, patstāvīgi noorganizē tiesības Projektā piedalīties un uzņemas visu atbildību, tajā skaitā, 

mantiskās prasības, ja tādas tiek celtas saistībā ar dalību Projektā. 

14. Iesniedzējam ir jāsniedz anketā pieprasītie personas dati, jo tie nepieciešami Projekta organizēšanai 

un izpildei. Ja anketā prasītie personas dati netiek iesniegti atbilstošā formā, Projekta Organizators un 

Partneri patur tiesības neizskatīt Iesniedzēja kandidatūru turpmākai dalībai Projektā.  

15. Organizators neatbild par informācijas saturu un tā iesniegšanas formu, kuru par sevi sniedz 

Iesniedzējs. Nekāda informācijas publiskošana par Iesniedzēju, ja attiecīgo informāciju ir sniedzis 

pats Iesniedzējs, nevar tikt uzskatīta par cilvēka privātās dzīves neaizskaramības pārkāpumu. 

16. Visiem pieteikumiem ir jāatbilst šādām prasībām (tiks diskvalificēti pieteikumi, kas, pēc Organizatora 

domām, pārkāpj tālāk minētos noteikumus): 

• pieteikumos NEDRĪKST ietvert materiālus ar nepārprotami seksuālu, vulgāru vai 

pornogrāfisku saturu un materiālus, kuros atainota vardarbība, sakropļošanās, diskriminācija, 

pretlikumīgas darbības, draudi, rupjības vai uzmākšanās; 

• pieteikumos NEDRĪKST ietvert materiālus, kas satur datorvīrusus vai cita veida 

programmatūru, kas varētu traucēt, ierobežot komunikāciju tīklu darbību; 

• pieteikumos NEDRĪKST ietvert materiālus, kas būtu saistīti ar trešajām personām (arī 

draugiem vai nepilngadīgām personām, kas nav ieguvušas attiecīgu vecāku vai likumīgo 

pārstāvju piekrišanu), kuri nav nepārprotami pilnvarojuši Iesniedzēju izmantot viņu attēlus 

vai datus Pieteikumā šajā Projektā. 

Atlase 

17. Visus Iesniedzējus izvērtēs Projekta Organizators un Partneri pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā tālāk 

norādītos atlases kritērijus. 

18. Atlases kritēriji ir, piemēram, šādi: Iesniedzēja pieteiktā stāsta aktualitāte sabiedrībā; Iesniedzēja 

motivācija telpu pārvērtībām; pārvērtībām pieteiktās telpas tehniskais stāvoklis un veicamo darbu 

īstenojamība Projektā noteiktajos termiņos un budžeta ietvaros.  

19. No Iesniedzējiem, t. i. no Iesniedzējiem, kas pareizi un saprotami aizpildījuši pieteikuma anketu 

dalībai Projektā, norādot visu nepieciešamo informāciju, Organizators un Partneri izvēlēsies tos, kas 

piedalīsies otrajā atlases kārtā. Pieteikuma Iesniedzējus atlases otrajai kārtai izvēlēsies līdz 2023. gada 

31. maijam. Termiņš var tikt pagarināts tikai gadījumā, ja par to tiek paziņots rakstveidā. 

20. Ar Projekta otrajai atlases kārtai izvēlētajiem Iesniedzējiem Organizators sazināsies atsevišķi, 

izmantojot anketā norādīto kontaktinformāciju. Organizators nesniedz informāciju Iesniedzējiem, par 

to kāpēc Iesniedzēja pieteikums netiek izskatīts otrajā kārtā. 

21. Ar Iesniedzējiem, kuri iekļūs Projekta otrajā atlases kārtā, organizēs tikšanās un telpu apskates, kurās 

piedalīsies Organizators un/vai Projekta Partneri. 

22. Par piedalīšanos Projekta noslēdzošajā, TV raidījuma veidošanas, kārtā, ar izvēlētajiem Iesniedzējiem 

noslēgs atsevišķu līgumu, kurā tiks norādīti nosacījumi tālākajai dalībai Projektā un datu apstrādes 

nosacījumi. 

Personas dati 

23. Datu apstrādes noteikumi pieejami Organizatora Privātuma atrunā, kas pieejama 

https://www.tv3.lv/noteikumi/.  

24. Lai piedalītos Projektā, Iesniedzējiem būs jāsniedz 13. punktā norādītie personas dati. Organizators 

un Partneri kopā ir datu pārziņi un apstrādā datus nolūkā organizēt un administrēt Projektu, veikt 
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atlasi un sazināties ar Iesniedzējiem par nākamajām atlases kārtām un īstenot Projektu, un popularizēt 

Projektu un Organizatora un Partneru zīmolus. SIA Paul Mason Properties piedalās Projekta finālistu 

2.posma atlasē un piekļūst (- informācijai par telpu (telpas adresi – pilsētu/ciems un bildes). 

25. Organizators un Partneri apstrādā personas datus ar juridisko pamatu organizēt, īstenot un popularizēt 

Projektu un Organizatora un Partneru zīmolus. 

26. Iesniedzēji sniedz Pieteikuma anketā prasītos personas datus, jo tie ir nepieciešami Projekta 

īstenošanai. Ja šos datus nesniedz, Organizatoram un Partneriem ir tiesības neņemt attiecīgo 

Pieteikumu vērā, turpinot projektu.  

27. Personas datus var nosūtīt datu apstrādātājiem, piemēram, IT sistēmu uzturēšanas uzņēmumiem vai 

valsts un pašvaldību institūcijām un citām personām, kas pilda likumā noteiktos pienākumus, ja ir 

saņemts attiecīgs pieprasījums vai nepieciešams celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības. 

28. Personas datus nenosūta ārpus ES/EEZ. 

29. Iesniedzējiem ir šādas tiesības: 

a) piekļūt saviem datiem – Iesniedzējiem ir tiesības iegūt apstiprinājumu tam, vai viņu personas dati 

tiek apstrādāti un, ja tā ir, piekļūt šiem personas datiem; 

b) labot savus datus – Iesniedzējiem ir tiesības pieprasīt nepareizu un/vai neprecīzu personas datu 

labošanu; 

c) dzēst savus datus – noteiktos apstākļos Iesniedzējiem var būt tiesības uz savu datu dzēšanu;  

d) ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos Iesniedzējiem ir tiesības ierobežot savu 

personas datu apstrādi;  

e) iebilst pret savu datu apstrādi – Iesniedzējiem ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. 

Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamats ir leģitīmas intereses;  

f) tiesības uz datu pārnesamību; 

g) atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. 

30. Iesniedzējs ir informēts, ka, iebilstot pret savu personas datu apstrādi un/vai atsaucot savu piekrišanu 

datu apstrādei, tiek uzskatīts, ka ar to tiek atsaukta tālāka dalība Projekta atlasē, un attiecīgais 

pieteikums vairs netiks izskatīts. 

31. Lai īstenotu iepriekš 29.punktā minētās tiesības, ir jāsagatavo un jānosūta rakstisks iesniegums 

Projekta Organizatoram uz e-pasta adresi gdprlv@tv3.lv. Gadījumos, ja iebildumi ir par Noteikumu 

35. punkta datu apstrādi (fotoattēlu izmantošana Partnera komercpaziņojumos), rakstisks iesniegums 

jāiesniedz SIA Paul Mason Properties (juridiskā adrese: Biķeru iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, LV-

2130, Reģ. Nr. 50103951541. 

32. Iesniedzēji var iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), 

ja uzskata, ka datu apstrāde neatbilst tiesību aktu nosacījumiem un pārkāpj viņu tiesības un intereses. 

33. Piedaloties Projektā un sniedzot nepieciešamos personas datus, Iesniedzēji apliecina, ka saprot, ka 

viņu personas datus apstrādās tā, kā iepriekš aprakstīts. 

34. Organizators uzglabās Iesniedzēju pieteikumu datus līdz 31.12.2023, pēc tam šie dati tiek dzēsti. 

Nobeiguma noteikumi 

35. Partneris IKEA Latvija var izmantot telpas fotoattēlus (bez personu attēliem), kuri iekļauti 

Pieteikumā, savā tīmekļa vietnē un citos mediju kanālos reklāmas nolūkos. Aizpildot Pieteikuma 

anketu, Iesniedzējs apliecina, ka fotoattēli nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai citu personu 

vai uzņēmumu tiesības un piekrīt šo fotoattēlu izmantošanai minētajā veidā bez papildu brīdinājuma 

vai kompensācijas. 

36. Šis Projekts un jebkādas ar to saistītas domstarpības vai prasības reglamentē Latvijas Republikas 

spēkā esošie tiesību akti.  

37. Iesniedzot Pieteikumu, uzskatāms, ka Iesniedzējs ir piekritis šiem noteikumiem un nosacījumiem. 
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