TV3 projekta “Latvijas Lepnums”
Kandidātu pieteikšanas un atlases NOLIKUMS
2021. gads
Rīgā, 2021. gada 17.maijā

1. Vispārīga informācija
1.1. “Latvijas Lepnums” ir 2004. gadā aizsākts kanāla “TV3” (SIA All Media Latvia) sociālās
atbildības projekts, kas jau vairāk nekā 16 gadu garumā “Latvijas Lepnuma” godināšanas
ceremonijā apbalvo līdzcilvēkus, kuri ar pašaizliedzīgu, nesavtīgu rīcību un iedvesmojošu darbu
ir padarījuši Latviju labāku, veicinot pozitīvas pārmaiņas, vairojot iejūtību, iekļaušanu, uzlabojot
cilvēku savstarpējās attiecības un sabiedrības domu.
1.2. Projekta noslēdzošajā ceremonijā balvas laureāti (vismaz viens katrā nominācijā) tiek godināti ar
“Latvijas Lepnums” titulu, saņemot īpašu apbalvojumu “Zelta ābele”.
1.3. TV ceremonijas “Latvijas Lepnums” (turpmāk – Projekts) kandidātu pieteikšanas un atlases
nolikums (turpmāk – Nolikums) reglamentē dalības nosacījumus Projekta kandidātu pieteikšanas
un atlases procesā, kā arī atlases organizēšanas noteikumus. Šie noteikumi un nosacījumi ir
saistoši visiem, kas piesaka kandidātu atlasei Projektā.
1.4. Projekta Organizators – SIA All Media Latvia (juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120 G, Rīga, LV1021, reģ. Nr. 40103065880) (turpmāk – Organizators).
1.5. Projekta partneri – SIA “Producentu grupa” (Reģ.nr. 40103531024, Adrese: Hospitāļu iela 2-10,
Rīga, LV1030) (turpmāk – Producents, abi kopā – Projekta veidotāji)
1.6. Piesakoties dalībai Projektā un aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu portāla Skaties.lv sadaļā –
www.skaties.lv/latvijaslepnums (turpmāk – Pieteikšanās dati), anketas iesniedzējs (turpmāk –
Iesniedzējs) apliecina, ka ir iepazinies un iepazīstinājis kandidātu ar šo Nolikumu un piekrīt, ka:
1.6.1.
atlases procesā iegūtie dati, foto materiāli un rakstiski sniegtā informācija var
izmantot pārraidīšanai televīzijā (kanālos “TV3”, “TV3 Life”, “TV6”, “3+”),
internetā (portālos “Skaties.lv”, “3play.lv” un platformā “Go3”), SIA All Media
Latvia sociālajos tīklos televīzijas, radio (SIA “Star FM”) un interneta satura
veidošanai un popularizēšanai, kā arī raidījuma arhīva materiālu nodrošināšanai;
1.7. Pieteikšanās dati un atlases procesā iegūtā informācija netiek izmantota citos ar Organizatoru
un/vai Partneriem saistītos raidījumos/pārraidēs.
1.8. Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar SIA All Media Latvia pārstāvi,
rakstot uz e-pastu owp@tv3.lv.

2. Kandidāta pieteikšana
2.1. Kandidātus var pieteikt no 2021. gada 17.maijam līdz 1.augustam.
2.2. Pieteikt kandidātu dalībai “Latvijas Lepnums” var jebkura persona (turpmāk – Pieteicējs),
elektroniski aizpildot un
(skaties.lv/latvijaslepnums).

iesniedzot

pieteikuma

formu

portālā

“Skaties.lv”

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:
-

kandidāta vārds un uzvārds;

-

kandidāta dzīves vietas rajons un/vai pilsēta;

-

kandidāta kontaktinformācija (ja ir zināma);

-

aprakstam, kāpēc pieteiktais kandidāts būtu pelnījis “Latvijas Lepnums” balvu, jābūt
vismaz 800 rakstu zīmes (neskaitot atstarpes) un vairāk, iekļaujot pēc iespējas vairāk
detaļu.;

-

pieteicēja vārds, uzvārds;

-

pieteicēja telefona numurs.

-

Pieteicējs var pievienot (ne obligāti) fotogrāfijas, kas Projekta organizatoriem sniegtu
papildus informāciju, par pieteikto kandidātu (laikrakstu fotogrāfijas, informatīva
rakstura materiāli utml., ja tādi ir pieejami)

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 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 un projekta organizatoru komanda,
piesaistot jomu ekspertus un sabiedrībā zināmās personības.
3.2. Žūrijas sastāvā ir vismaz 7 (septiņi) žūrijas locekļi.
3.3. Žūrijas sēde notiek 1 (vienu) reizi SIA All Media Latvia un projekta organizatoru komandas
saskaņotā laikā un vietā. Žūrijas komandas uzdevums ir izvērtēt iesūtīto kandidātu pieteikumus,
un izvēlēties 7 līdz 10 pretendentus, kuri tiek izvirzīti “Latvijas Lepnums” balvas saņemšanai.
3.4. Lēmums par 7 līdz 10 “Latvijas Lepnums” apbalvojumu saņēmējiem (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
saņemšanas vai citādi nav sasniedzams, lai realizētu projektu atbilstoši tā būtībai.
3.7. Žūrijas sēdi vada SIA All Media Latvia iecelts žūrijas priekšsēdētājs/-a.
3.8. Nepieciešamības gadījumā, kā arī atsaucoties uz praksi, projekta „Latvijas Lepnums”
realizēšanā iepriekšējos gados, žūrija var vienoties par papildus procedūrām, kas nav norādītas
nolikumā, bet kas ir nepieciešamas, lai realizētu akciju pēc būtības.
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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.
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” un citos TV3 Grupas
kanālos.
5.2. Tiešsaistes anketā portālā “Skaties.lv” pieprasīto datu un datiem saistībā ar „Latvijas Lepnums”
atspoguļošanu pārzinis ir SIA All Media Latvia (reģ. Nr.: 40103065880, juridiskā adrese:
Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021).
5.3. Fizisko personas datu saņēmējs ir SIA All Media Latvia un projekta tehniskā un balvu
pasniegšanas ceremonijas ieraksta producentu kompānija (SIA “Producentu grupa”, Reģ.nr.
40103531024, Adrese: Hospitāļu iela 2-10, Rīga, LV1030) ar kuru SIA All Media Latvia slēdz
atsevišķu līgumu, par Projekta realizāciju. Producentu kompānija ir atsevišķs datu pārzinis.
5.4. Fizisko personu dati netiks nodoti citām šajā Nolikumā nenorādītām trešajām personām.
5.5. Fizisko personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.
5.6. Pieteicējam ir tiesības atsaukt savu datu apstrādi jebkurā laikā, informējot par to SIA All Media
Latvia, rakstot uz e-pastu: skatiesdati@tv3.lv,
5.7. 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 ,rakstot
uz šajos noteikumos norādīto e-pasta adresi, lai saņemtu informāciju par savu datu apstrādi un
izmantotu savas tiesības uz datu pārnesamību.
5.8. SIA All Media Latvia uzglabās pieteikumus, kuros iekļauti Pieteicēju un kandidātu dati, ne ilgāk
kā līdz 30.05.2022., pēc kā tie tiks dzēsti. “Latvijas Lepnums” 2021 balvu saņēmēju dati tiks
uzglabāti līdz 31.12.2030., 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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