
Akcijas “Latvijas Lepnums”  

NOLIKUMS  

2019. gads 
Rīgā, 2019. gada 16.augustā 

 

1. Par “Latvijas Lepnums” un nolikuma mērķis 

1.1. “Latvijas Lepnums” ir 2004. gadā aizsākts kanāla “TV3” projekts, kas 2019.gadā tiek 

veidots sadarbībā ar AS “Latvijas Mediji”. Projektā tiek godināti Latvijas „ikdienas 

varoņi”, kuri gada laikā pašaizliedzīgi veikuši kādu labu un nepieciešamu darbu.  

Tie ir cilvēki, kas dara paši un palīdz citiem. Cilvēki, kuri ir līdzās ikdienā, kuri bijuši 

klāt izšķirošā brīdī, kas gadiem ilgi palīdzējuši, devuši cerību vai piepildījuši klusu 

sapni.  

Pateicoties šādiem cilvēkiem, pasaulē vairojas ticība labajam. Stāstot par viņiem, 

gribam veicināt līdzjūtību un labdarību cilvēku savstarpējās attiecībās. Tā ir milzīga 

bagātība, ko varam vairot paši, negaidot atbalstu no valsts.  

Katra gada nogalē tiek rīkota īpaša “Latvijas Lepnums” balvas pasniegšanas 

ceremonija, kas tiek atspoguļota masu informācijas līdzekļos. Balvas laureāti (viens 

katrā nominācijā) tiek apbalvoti ar “Latvijas Lepnums” titulu un balvu – īpašu stilizētu 

statueti „Ābele”.  

1.2. Nolikuma mērķis ir vispārīgi regulēt procedūras un noteikumus, kas skar “Latvijas 

Lepnums” organizēšanu un realizēšanu 2019.gadā. Gadījumā, ja būs nepieciešamība 

veikt papildinājumus vai precizējumus, par minēto, puses, kas apstiprinājušas 

nolikumu, vienojas atsevišķi. 

 

2. Kandidāta pieteikšana 

2.1. Kandidātus var pieteikt no 2019. gada 26. augusta līdz 2019. gada 1. oktobrim 

(ieskaitot). 

2.2. Pieteikt kandidātu dalībai “Latvijas Lepnums” var jebkura persona (turpmāk – 

Pieteicējs), elektroniski aizpildot un iesniedzot pieteikuma formu portālā “Skaties.lv” 

un “LA.LV”, kā arī sūtot vēstules AS “Latvijas Mediji” uz adresi, Dzirnavu iela 21, 

Rīga, LV-1010 ar norādi „Latvijas Lepnums”. 

2.3. Pieteicējs, aizpildot un iesniedzot pieteikuma formu, piekrīt šajā Nolikumā 

iekļautajiem noteikumiem, t.sk., fizisko personu datu apstrādes noteikumiem. 

2.4. Pieteikuma formā obligāti ir jānorāda: 
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- kandidāta vārds un uzvārds; 

- kandidāta dzīves vietas rajons un/vai pilsēta; 

- kandidāta kontaktinformācija (ja ir zināma); 

- aprakstam, kādēļ vēlaties pieteikt konkrēto kandidātu “Latvijas Lepnums”, jābūt 

vismaz 800 rakstu zīmes (neskaitot atstarpes) un vairāk; 

- pieteicēja vārds, uzvārds;  

- pieteicēja telefona numurs. 

2.5. Pieteikumus par kandidātiem vispārīgi izskatīs akcijas “Latvijas Lepnums” 

organizatoru komanda. Nepieciešamības gadījumā, ja radušies papildus jautājumi par 

pieteikto kandidātu, organizatoru komandai ir tiesības sazināties ar pieteicēju, lai 

precizētu informāciju. Tāpat, SIA “All Media Latvia” un AS “Latvijas Mediji” ir 

vienpusējas tiesības nevirzīt tālākajai vērtēšanai (nolikuma 3.nodaļa) pieteikumus, kuri 

nav aizpildīti atbilstoši administratīvajām prasībām (nolikuma 2.4.punkts).  

 

3. “Latvijas Lepnums” žūrija un nominantu izvirzīšana 

3.1. Žūrijas komisijas sastāvu nosaka SIA “All Media Latvia”, AS “Latvijas Mediji” 

pārstāvji, piesaistot jomu ekspertus un sabiedrībā zināmās personības. 

3.2. Žūrijas sastāvā ir vismaz 7 (septiņi) žūrijas locekļi. 

3.3. Žūrijas uzdevums ir izvērtēt pieteikto kandidātu stāstus, un izvēlēties 10 (desmit) 

iedvesmojošākos, pašaizliedzošākos un labākos stāstus, kuru kandidāti/”varoņi” tiks 

virzīti “Latvijas Lepnums” balvas saņemšanai. 

3.4. Žūrijas sēde notiek 1 (vienu) reizi SIA “All Media Latvia”, AS “Latvijas Mediji” 

saskaņotā laikā un vietā. Lēmums par 10 (desmit) “Latvijas Lepnums” nominācijām 

(nolikuma 3.3.punkts) tiek pieņemts balsojumā, ar vienkāršu balsu vairākumu. 

3.5. Ja žūrijas balsojums ir neizšķirts, tiek organizēts atkārtots balsojums, līdz tiek pieņemts 

lēmums, kurā jābūt nobalsojušiem vismaz 5 (pieciem) žūrijas dalībniekiem. 

3.6. Vienlaikus ar nolikuma 3.3.punktā noteikto nominantu sarakstu, nolikuma 3.3.punktā 

un 3.4.punktā paredzētajā kārtībā, tiek izvēlēti vismaz 3 (trīs) rezerves 

kandidāti/nominanti, gadījumā, ja kāds no izvirzītajiem nominantiem atsakās no 

“Latvijas Lepnums” balvas vai citādi nav sasniedzams, lai realizētu projektu atbilstoši 

tā būtībai.  

3.7. Žūrijas sēdi vada žūrijas locekļu ievēlēts/-a žūrijas priekšsēdētājs/-a. 

3.8. Nepieciešamības gadījumā, kā arī atsaucoties uz praksi, organizējot akciju „Latvijas 

Lepnums” iepriekšējos gados, žūrija var vienoties par papildus procedūrām, kas nav 

norādītas nolikumā, bet kas vajadzīgas, lai realizētu akciju pēc būtības. 

 

4. “Latvijas Lepnums” balvas ieguvēji 

4.1. Pēc žūrijas sēdes lēmuma, ar balvas kandidātiem sazinās projekta organizatori, 

informējot par pašu projektu un tā tālāko gaitu. 

4.2. “Latvijas Lepnums” balvas kandidātam ir tiesības atteikties no iegūtās balvas. 
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4.3. Gadījumā, ja balvas kandidāts atsakās no balvas, žūrijas locekļi izvirza citu kandidātu, 

kuru nominēt balvai (nolikuma 3.6.punkts). 

 

5. Personu datu apstrādes noteikumi 

5.1. Fizisko personu dati akcijas „Latvija Lepnums” ietvaros (neatkarīgi no posma) tiek 

apstrādāti žurnālistikas vajadzībām, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 85. 

pantam. Akcijas „Latvijas Lepnums” gala rezultāts ir publikācijas un raidījumi masu 

informācijas līdzekļos, kā arī svinīgā pasākuma „Latvija Lepnums” translēšana kanālā 

“TV3”. 

5.2. Tiešsaistes anketā portālā “Skaties.lv” pieprasīto datu pārzinis ir SIA “All Media 

Latvia” (reģ. Nr.: 40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-

1021). 

5.3. Tiešsaistes anketā portālā “LA.LV” pieprasīto datu pārzinis ir AS “Latvijas Mediji” 

(reģ. Nr.: 40103027253, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010). 

5.4. Rakstiski aizpildītajās un AS “Latvijas Mediji” nosūtītajās anketās iekļauto datu 

pārzinis ir AS “Latvijas Mediji” 

5.5. Ievērojot nolikuma 5.2.punktā, 5.3.punktā un 5.4.punktā noteikto, kā arī atsaucoties uz 

nolikuma 2.punktā un 3.punktā noteikto, jebkurā gadījumā, līdz ar žūrijas darba 

uzsākšanu (nolikuma 3.4.punkts), SIA “All Media Latvia”, AS “Latvijas Mediji” tiek 

uzskatīti par kopīgiem pārziņiem, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

26.pantā noteikto. 

5.6. Fizisko personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”, AS “Latvijas Mediji” un 

projekta tehniskais un balvu pasniegšanas ceremonijas producents SIA “OnAir 

Studios” ar kuru SIA “All Media Latvia” slēdz atsevišķu līgumu, par Projekta 

realizāciju.  

5.7. Fizisko personu dati netiks nodoti citām šajā nolikumā nenorādītām trešajām 

personām. 

5.8. Fizisko personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm. 

5.9. Pieteicējam ir tiesības atsaukt savu datu apstrādi jebkurā laikā, informējot par to SIA 

“All Media Latvia”, rakstot uz e-pastu: dati@skaties.lv, kā arī informējot AS “Latvijas 

Mediji”, rakstot uz e-pastu: privatums@latvijasmediji.lv. 

5.10. Pieteicējam ir tiesības lūgt labot savus datus, ja tie ir neprecīzi, kā arī tos dzēst, ja datu 

apstrādei nepastāv cits tiesisks pamats. Pieteicējam ir tiesības vērsties pie SIA “All 

Media Latvia” un AS “Latvijas Mediji”, rakstot uz šajos noteikumos norādītajām e-

pasta adresēm, lai saņemtu informāciju par savu datu apstrādi un izmantotu savas 

tiesības uz datu pārnesamību. 

5.11. SIA “All Media Latvia” un AS “Latvijas Mediji” uzglabās pieteikumus, kuros iekļauti 

Pieteicēju un kandidātu dati, ne ilgāk kā līdz 30.06.2021., pēc kā tie tiks dzēsti. 

“Latvijas Lepnums” 2018 balvu saņēmēju dati tiks uzglabāti līdz 31.12.2029., pēc kā 

tie tiks dzēsti. Šajā punktā minētais neattiecas uz nominantu datiem, kas publiskoti 

masu informācijas līdzekļos saistībā ar akcijas „Latvijas Lepnums” atspoguļošanu, 

publiskošanu, translēšanu u.tml. – minētajiem datiem, pēc pasākuma, tiek piešķirts 

akadēmiskās, kā arī mākslinieciskās izpausmes statuss (vēsturiskais fakts).  
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