
Skaties. lv konkursa  „Viņas melo labāk meklē aktrisi” noteikumi 

 

Lai piedalītos konkursā: 

- Dodies uz Skaties.lv konkursu www.skaties.lv/meklejamaktrisi . 

- Augšupielāde savu personīgo vai draudzenes fotogrāfiju. 

- Aizpildi konkursa pieteikuma anketu, pievienojot kodolīgu aprakstu, kāpēc vēlies kļūt 

par aktrisi. 

Konkursā var piedalīties personas: 

- sākot no 18 gadu vecuma. 

Konkurss norises gaita: 

- Pieteikties konkursam „Viņas melo labāk meklē aktrisi” var līdz 31. maijam. 

- Konkursa rezultātus noteiks portāla Skaties.lv lasītāji un konkursa žūrija. Piecas 

dalībnieces, kas būs saņēmušas visvairāk Skaties.lv lasītāju balsu, un piecas 

meitenes, kuras būs izraudzījusies seriāla Viņas melo labāk žūrija, tiks izvirzītas 

konkursa finālam. Kopā konkursa finālam kopā tiks izvirzītas 10 konkursa dalībnieces. 

- No 7. jūnija līdz 21. jūnijam noritēs konkursa fināls, kad Skaties.lv lasītāji varēs balsot 

par 10 meitenēm, kuras pretendē uz lomu seriālā Viņas melo labāk. 

- Ja kāda no 10 finālam izraudzītajām dalībniecēm kādu iemeslu dēļ nevarēs 

piedalīties konkursa finālā, tiks izraudzīta pēc skatītāju vai žūrijas balsojuma nākamā 

populārākā konkursa dalībniece. 

- 22. jūnijā tiks paziņota konkursa uzvarētāja. 

- Ja vēlies atbalstīt kādu no meitenēm, balso! Lai nodrošinātu godīgu balsošanu, mēs 

lūgsim Tevi autorizēties ar Facebook vai Draugiem.lv profilu. Balsot varēsi reizi 

stundā, atbalstīt gan vienu, gan vairākas favorītes.  

Īpašas piezīmes 

- Piekrītot piedalīties konkursā, dalībniece piekrīt, ka Organizators jebkurā laikā un 

vietā, bez kompensācijas var izmantot, rediģēt, kombinēt un tālāk izplatīt savos 

sociālo tīklu kanālos katra dalībnieka iesniegtos fotomateriālus un pievienoto tekstu. 

Dalībnieks, piedaloties Konkursā, nodod visas iesniegto foto materiālu autortiesības 

Organizatoram. 

- Piedaloties konkursā, dalībnieks apstiprina, ka piekrīt personas informācijas 

apstrādei tikai un vienīgi konkursa dalībnieku informācijas apkopošanai Skaties.lv.  

Minētā puse konfidenciālo informāciju neizplatīs trešajām personām.  

- Piedaloties Konkursā, dalībnieks apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka 

Konkursa organizatori un to norādītas personas var apstrādāt, glabāt un izmantot 

personas datus balvas ieguvēja noteikšanai.  

 

http://www.skaties.lv/meklejamaktrisi


- Konkursa dalībnieks, reģistrējoties konkursā, uzņemas visu atbildību par iesniegtās 

informācijas pareizību, precizitāti vai kļūdām, kā arī, iesniedzot foto un video 

materiālus, konkursa dalībnieks apstiprina, ka šie materiāli nav aizsargāti ar 

autortiesībām un dalībniekam ir tiesības tos izmantot. 

- Ja pievienotas vienas personas vairākas bildes, vērā tiks ņemta bilde ar augstāko 

vērtējumu rezultātu. 

- Organizators patur tiesības anulēt tādus dalībnieku pieteikumus bez iepriekšēja 

brīdinājuma, kas neatbilst ētikas, morāles un likuma normām.  

- Katrs konkursa dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties konkursā. Dalībnieks ir 

atbildīgs par godīgu balsu vākšanu. Ja konkursa Organizators konstatē apzinātas 

negodīgas vai neētiskas balsu vākšanas metodes rezultāta uzlabošanai, tai skaitā, 

nepatiesas informācijas sniegšanu, maldināšanu, esošās balsošanas sistēmas 

krāpnieciska apiešanu, balsu pirkšanu, masveidīgu surogāt vēstuļu sūtīšanu, 

konkursa Organizatoram ir tiesības izslēgt Dalībnieku no turpmākas dalības konkursā 

bez brīdinājuma un jebkādiem papildus paskaidrojumiem, anulējot dalībnieka 

konkursa rezultātus. Minētās tiesības Organizators var izmantot gan konkursa 

norises laikā, gan konstatējot attiecīgos apstākļus pie konkursa rezultātu 

apkopošanas.  

  


