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‘Stila padomi’ LNT raidījuma “Rīta pietura”  
konkursa noteikumi 

 

Par konkursu 

• Skaties.lv organizē konkursu “Stila padomi”, turpmāk tekstā “konkurss”. 

• Informācijai par konkursa norisi un rezultātiem var sekot portāla “Skaties.lv” lapā 

https://skaties.lv/stilarubrika  

• Konkursa būtība: lietotāji tiek aicināti pieteikties konkursam “Stila rubrika” sadarbībā ar LINSTOW. 

Piesakoties konkursam, reizi nedēļā tiks izlozēts uzvarētājs, kurš tiks aicināts uz kādu no GALACTICO 

tirdzniecības centriem – t/c Galerija Centrs, t/c Origo, t/c Mols, t/c Dole vai t/c Alfa, kur iegūs: 

o Stila padomus no stilistes Anitas Altmanes, 

o Dāvanu karti kādā no tirdzniecības veikaliem 80 EUR vērtībā. 

• Konkursa laimētāji tiks filmēti un  filmētais materiāls tiks izmantots LNT rīta šova “Rīta pietura” 

rubrikā “Stila padomi”. Par filmēšanas laikiem, datumiem un norises vietu precizēs producentu 

kompānija “Letmo Ltd SIA”, sazinoties ar laimētāju. 

• Sižeta laiks televīzijā - ~5min. Izvietojums: LNT “Rīta pietura”, sākot no 1.09.18., plkst. 9:45. 

• Ja persona netiek minētajos filmēšanas datumos, Skaties.lv patur tiesības ietekmēt konkursa 

rezultātus un  var izvēlēties kādu citu kandidātu pēc nejaušības principa. 

 

Konkursa norises laiks un kārtība 

• Aktivitātes periods: 27.08.2018. – 31.12.2018. 

• Izloze pēc nejaušības principa: 1 reizi nedēļā, piektdienās. Izlozēts viens uzvarētājs nedēļā. 

• Ar uzvarētāju sazināsies Skaties.lv pārstāvji. 

• Lai piedalītos konkursā, potenciālajam dalībniekam jāreģistrē sevi dalībai izlozē 

www.skatieslv/stilarubrika, sniedzot par sevi šādus datus: 

o Vārds, uzvārds, vecums (nepieciešams, lai izvērtētu auditoriju), 

o Nodarbošanās (ietekmē stila ieteikumus un izvēli), 

o Tālrunis (saziņai ar laimētāju), 

o 3 jautājumi par stilu un modi stilistei Anitai Altmanei (precizējot savas vēlmes). 

• Iesniedzot iepriekš minētos datus, dalībnieks sevi reģistrē konkursā. 
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• Informācija par uzvarētājiem tiks ievietota www.skatieslv/stilarubrika, piektdienās, sākot ar 

31.08.2018. 

• Lai piedalītos konkursā un rubrikas filmēšanā, dalībniekiem ir jābūt pilngadīgiem. 

• Par filmēšanas procesu un norises gaitu dalībnieki tiks informēti atsevišķi. 

• Projekta realizēšana tiks filmēta un fotografēta, kā arī demonstrēta: 

o LNT rīta šova “Rīta pietura” ietvaros, sākot ar 01.09.2018., LNT kanālā 

o Kā arī var tikt demonstrēta Skaties.lv digitālajā vidē un All Media Baltics pārvaldītajos 

sociālajos tīklos. 

 

Konkursa balva un tās saņemšana 

• Izlozētais dalībnieks (tiks izlozēts reizi nedēļā pēc nejaušības principa) iegūs: 

o Stilistes Anitas Altmanes modes un stila padomus, savas garderobes pilnveidošanai 

o Dāvanu karti 80 EUR vērtībā, kādā no GALACTICO tirdzniecības centriem 

o Iespēju nokļūt medijos, televīzijas ekrānos. 

• Par balvas saņemšanu ar uzvarētāju sazināsies SIA “All Media Latvia” pārstāvis. 

 

Konkursa noteikumi 

• Konkursa dalībnieki aizpilda portālā “Skaties.lv” konkursa anketu. Anketa pieejama lapā 

https://www.skaties.lv/stilarubrika 

• Konkursā piedalās: 

o Jebkurš interesents vecumā no 18 gadiem, 

o Ar savu dalību konkursā apliecina, ka ir ieinteresēts dalībai konkursā un ir iepazinies ar tā 

noteikumiem, kā arī piekrīt personas publiskam atainojumam LNT kanālā un, vajadzības 

gadījumā – uzņēmuma SIA ‘All Media Latvia’ pārraudzībā esošajos sociālajos kanālos un 

digitālajā vidē. 

• Dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties konkursā un neietekmēt aktivitātes rezultātu ar 

specializētām programmatūrām vai kādā citā krāpnieciskā veidā. 

• Ja konkursa Organizators konstatē apzinātas negodīgas metodes rezultāta uzlabošanai, konkursa 

Organizatoram ir tiesības izslēgt Dalībnieku no turpmākas dalības spēlē bez brīdinājuma un 

jebkādiem papildus paskaidrojumiem, anulējot dalībnieka spēles rezultātus. Minētās tiesības 

Organizators var izmantot gan konkursa norises laikā, gan konstatējot attiecīgos apstākļus pie 

konkursa rezultātu apkopošanas. 
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• “Skaties.lv” patur tiesības mainīt konkursa noteikumus un izslēgt no aktivitātes negodprātīgus 

dalībniekus.  

 

Personu datu apstrādes noteikumi 

• Piedaloties šajā aktivitātē, dalībnieki apliecina, ka ir informēti, ka viņu datus uz sniegtās piekrišanas 

pamata apstrādā SIA “All Media Latvia”, reģistrācijas numurs 40103065880, juridiskā adrese: 

Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021, un piekrīt, ka viņu sniegtā informācija var tikt izmantota saziņā ar 

SIA “All Media Latvia” un “Skaties.lv”.  

• Datu apstrādes nolūks – rubrikas “Stila padomi” potenciālo dalībnieku atlase un saziņa ar konkursā 

laimējušajām personām. Iesniedzot datus, dalībnieki uzņēmumam SIA ‘’All Media Latvia’’ dod savu 

piekrišanu izmantot iesniegtos datus un apstrādāt tos iepriekš norādītajam mērķim, kā arī nodot 

norādītos datus citiem “All Media Baltics” grupas uzņēmumiem  (AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija, 

reģistrācijas numurs: 50003285371, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021; SIA “Star 

FM”, reģistrācijas numurs: 40003163456, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021; AS 

“TVPlay Baltics” Latvijas filiāle reģistrācijas numurs: 40103238282, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 

120G, Rīga, LV-1021) un šova veidotājiem (SIA “All Media Latvia”, reģistrācijas numurs: 40103065880, 

juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV–1021). 

• Personas datu saņēmējs ir SIA “All Media Latvia”. 

• Personu dati tiks nodoti šādām trešajām personām:  

o Producentu kompānijai SIA “Letmo Ltd”. Reģ. Nr. 50103947921, Adrese: Tallinas iela 34-5, 

Rīga, lai precizētu informāciju par filmēšanas vietu un laiku. 

o SIA “Linstow Center Management”, reģ. Nr.: 50003702891, Adrese: Stacijas laukums 4, Rīga, 

LV 1050, Latvija, uzvarētāja dāvanu kartes izņemšanai. 

• Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm. 

• Dalībniekam ir tiesības atsaukt savu dalību aktivitātē jebkurā laikā, informējot par to SIA “All Media 

Latvia”, rakstot uz e-pastu: dati@skaties.lv. 

• Dalībniekam ir tiesības lūgt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt tos labot vai dzēst, ja datu 

apstrādei nepastāv cits tiesisks pamats, ierobežot datu apstrādi, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī 

tiesības uz datu pārnesamību. Dalībniekam ir tiesības vērsties “Skaties.lv”, rakstot uz šajos 

noteikumos norādīto e-pasta adresi, lai izmantotu savas tiesības uz datu pārnesamību. 

• Jautājumos, kas attiecas uz personas datu tiesisku apstrādi, Dalībniekam ir tiesības vērsties Datu 

valsts inspekcijā.  
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• “Skaties.lv” uzglabās aktivitātes dalībnieku datus līdz 31.01.2019. pēc kā dati tiks dzēsti.  

• Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā visos jautājumos, kas attiecas uz personas datu tiesisku 

apstrādi. 


