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TV šova “Kaislību vasara” atlases 

NOTEIKUMI 

Vispārīgā informācija 

1. Šie ir televīzijas šova “Kaislību vasara” (turpmāk – Projekts) pieteikšanās un atlases noteikumi 

(turpmāk – Noteikumi). Noteikumi reglamentē pieteikšanās nosacījumus Projektam, kā arī 

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

piesakās dalībai Projektā. 

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

1021, reģ. Nr. 40103065880). 

3. Projektam var pieteikties dalībnieki no 18 gadu vecuma.  

4. Pieteikšanās Projektam norit no 2022.gada 17. aprīļa līdz 2022.gada 3.jūnijam. Organizatoram ir 

tiesības pagarināt pieteikšanās termiņu, par to iepriekš paziņojot.  

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

atrodama šeit: https://www.tv3.lv/kaislibuvasara (turpmāk – Tīmekļa vietne). Tīmekļa vietnē var 

aizpildīt pieteikuma anketu, vadoties pēc norādījumiem ekrānā. 

6. Iesniegtās anketas un atlases procesā iegūtā informācija netiks izmantota SIA All Media Latvia 

un/vai ar to sadarbības partneriem citos veidotajos šovos/spēlēs. 

7. Piesakoties dalībai Projektā un aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu “tv3.lv” platformā 

(turpmāk – Pieteikums), anketas iesniedzējs (turpmāk – Iesniedzējs) apliecina, ka ir iepazinies ar 

šiem Noteikumiem un piekrīt, ka: 

7.1. iesniegtos personas datus un fotogrāfijas izmanto Projekta dalībnieku atlases procesā;  

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

pārraidīšanai SIA All Media Latvia programmās “TV3”, “TV3 Life”, “TV6”, “TV3 Plus”, 

“TV3 Mini”, radio programmā Star FM un TOP Radio, interneta portālos “tv3.lv” un 

“3play.lv” un platformā Go3, Organizatora sociālajos tīklos televīzijas, radio un interneta 

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

8. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras iesniedz pieteikuma anketu un/vai tiek uzņemtas 

dalībai Projektā. Gadījumos, ja persona anketu aizpilda citas personas vietā, tā apņemas to darīt 

tikai saņemot personas attiecīgu un nepārprotamu pilnvarojumu un apņemas informēt personu par 

šajos noteikumos noteikto, kā arī uzņemas pilnu atbildību, arī materiālo, pret personu, kuras datus 

un/vai privātās dzīves informāciju sniegusi, kā arī apņemas segt visus zaudējumus SIA All Media 

Latvia, tajā skaitā atlīdzināt par reputācijas aizskārumu, ja tādi/tāds rodas neievērojot šos 

Noteikumus. 

9. Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Organizatora pārstāvi rakstot uz 

e-pastu owp@tv3.lv.  

 

Pieteikšanās noteikumi un atlase dalībniekiem 

10. Iesniedzējam jāaizpilda anketa, norādot: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, dzimums, 

vecums, pašreizējā dzīvesvieta (pilsēta), pašreizējā nodarbošanās, horoskopa zīme, hobiji, 

intereses, attiecību pieredze (jautājumi precizēti anketā), kā arī jāpievieno sava fotogrāfija, kas nav 

vecāka kā 2 gadi. 

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

un izpildei un, lai varētu atlasīt pēc iespējas labākus kandidātus. 

12. 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. 

13.  Visus Iesniedzējus izvērtēs žūrija pēc saviem ieskatiem (producentu kompānijas SIA “Producentu 

grupa” – producenti). Atlases kritēriji, tajā skaitā, bet ne tikai: dalībnieka runas prasmes, 

atbrīvotība kameras priekšā, komunikācijas prasmes, atvērtība, pamanāmība, stresa noturība, 

izteiksmes veids, iespēja 20 dienas 2022. gada jūnijā piedalīties filmēšanā.  
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14. Iesniedzēji, kuru anketas būs aizpildītas korekti un saprotami, un kuri atbildīs atlases kritērijiem, 

tiks aicināti uz tikšanos klātienē vai attālināti – atlases 2. kārtu, lai varētu atlasīt pēc iespējas 

labākos kandidātus Projekta filmēšanai. Atlase notiks  no 2022.gada 20. aprīļa līdz 3.jūnijam, 

Rīgā, Dzelzavas ielā 120G, SIA All Media Latvia telpās vai attālināti. Projekta organizators patur 

tiesības mainīt atlases datumu, par to informējot izvēlētos kandidātus. 

15. Ar Projekta otrajai atlases kārtai izvēlētajiem Iesniedzējiem sazināsies atsevišķi, izmantojot anketā 

norādīto kontaktinformāciju. 

16. Par piedalīšanos Projektā, ar izvēlētajiem Iesniedzējiem Partneris noslēgs atsevišķu līgumu, kurā 

tiks norādīti nosacījumi tālākajai dalībai Projektā un datu apstrādes nosacījumi. 

 

 

 

 

Personu datu apstrādes noteikumi 

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

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

18. Iesniedzot Pieteikumu, Iesniedzējs piekrīt, ka Pieteikumā norādītie Iesniedzēja personas dati tiek 

apstrādāti, lai nodrošinātu Projekta pieteikšanās un atlases procesu.  

19. Iesniedzējs apzinās, ka tam ir tiesības nesniegt savu piekrišanu datu apstrādei Projekta atlases 

procesa nodrošināšanai, tomēr tādā gadījumā Iesniedzējam nebūs iespēja iesniegt savu Pieteikumu 

dalībai Projektam, kā rezultātā Iesniedzēja kandidatūra dalībai konkrētajā Projektā netiks izvērtēta. 

20. Pieteikumā pieprasīto personas datu pārzinis ir SIA All Media Latvia (reģistrācijas numurs: 

40103065880, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, e-pasts: gdprlv@tv3.lv. 
20. Datu apstrādes nolūks – pieteikšanās procesa Projektam “Lauku sēta” nodrošināšana.  

21. Organizators glabās Pieteikumā norādītos datus līdz 2022.gada 31.decembim. To personu, kas 

netiek izvēlētas dalībai Projektam, dati tiks dzēsti. Projekta ietvaros uzfilmētie un samontētie video 

materiāli tiks uzglabāti SIA All Media Latvia arhīvā līdz 2030. gada 31.decembrim vai līdz brīdim, 

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

22. Projekta atlases procesa nodrošināšanai, tajā skaitā, līgumu ar Projekta dalībniekiem noslēgšanai, 

Iesniedzēja Organizatoram iesniegtie personas dati tiks nodoti producentu kompānijai SIA 

“Producentu grupa”, reģ. Nr. 40103521024, Adrese: Hospitāļu iela 2 – 10, Rīga, LV-1013058 

(turpmāk - Producents), kas rīkojas kā atsevišķs pārzinis. 

23. Iesniedzējs, iesniedzot Pieteikumu, apzinās un piekrīt, ka personas dati var tikt izmantoti 

Producenta organizētā Projekta atspoguļošanai un publicēšanai masu informācijas līdzekļos un 

sociālajos tīklos, lai nodrošinātu Organizatora produkta atpazīstamībai.  

24. Iesniedzējs ir informēts, ka, iebilstot pret savu personas datu apstrādi, tiek uzskatīts, ka ar to tiek 

atsaukta tālāka dalība Projekta atlasē, un attiecīgais pieteikums vairs netiks izskatīts. 

25. Lai īstenotu 24.punktā minētās tiesības, ir jāsagatavo un jānosūta parakstīts iesniegums Projekta 

Organizatoram uz e-pasta adresi gdprlv@tv3.lv vai nosūtot to pa pastu uz: SIA All Media Latvia, 

Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021. 

26. Personu datus nav paredzēts nosūtīt ārpus ES/EEZ. 
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