
Šova “X Faktors” skatītāju simpātijas balsojuma noteikumi 

 

1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1. SIA All Media Latvia noteikumi aktivitātei  “Šova “X Faktors” skatītāju simpātijas 

balsojums” (turpmāk tekstā – “Aktivitāte”) Skaties.lv portālā, kuru SIA All Media Latvia 

veido kopā ar uzņēmumu SIA IPF Digital Latvia.  

1.2. Aktivitātes mērķis ir ar balsojuma palīdzību noteikt šova skatītāju iknedēļas simpātiju. 

Katras nedēļas Aktivitātes uzvarētājs saņem 200 EUR naudas balvu. 

1.3. Naudas balvu Aktivitātes uzvarētājam nodrošina SIA All Media Latvia. 

1.4. Šie Noteikumi ir jāievēro visām personām, kuras piedalās šajā Aktivitātē.  

1.5. Gadījumos, ja persona piedalās Aktivitātē citas personas vietā, tā apņemas informēt personu 

par šajos noteikumos noteikto un 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.  

1.6. Piedaloties Aktivitātē portālā Skaties.lv, persona apliecina, ka ir iepazinusies ar šiem 

noteikumiem. 

1.7. SIA All Media Latvia patur tiesības mainīt Aktivitātes noteikumus un izslēgt no aktivitātes 

negodprātīgus dalībniekus vai dalībniekus.  

1.8. Ja personas dalība Aktivitātē kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta (interneta pieslēguma 

traucējumi, pārlūka vai ierīces tehniskās problēmas, dalībnieks testa laikā aiziet uz citu lapu, 

testa laikā tiek saņemts zvans viedtālrunī, u.c. iemesli), dalībniekam balsošanas process 

jāsāk no jauna.  

1.9. Aktivitātes organizators neuzņemas atbildību par iepriekš minētajiem pieteikšanās 

pārtraukšanas  apstākļiem. 

 

2. Aktivitātes noteikumi 

2.1. Aktivitātes norises vieta: “Skaties.lv” mājas lapa www.xfaktors.lv/simpatija  

2.2. Aktivitātes būtība: ar balsojuma palīdzību noteikt šova skatītāju iknedēļas simpātiju. Katras 

nedēļas Aktivitātes uzvarētājs saņem 200 EUR naudas balvu. 

2.3. Katrs Aktivitātes dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties Aktivitātē  un neietekmēt 

Aktivitātes rezultātu ar specializētām programmatūrām vai kādā citādā krāpnieciskā veidā. 

 

3. Aktivitātes norise un balva 

3.1. Aktivitāte līdz 2019. gada 15. decembrim notiks katru nedēļu: 

- no 28.10.2019. plkst. 10:00 līdz 03.11.2019. 

- no 04.11.2019. plkst. 10:00 līdz 10.11.2019. 

- no 11.11.2019. plkst. 10:00 līdz 17.11.2019. 

- no 19.11.2019. plkst. 10:00 līdz 24.11.2019. 

- no 25.11.2019. plkst. 10:00 līdz 01.12.2019. 

- no 02.12.2019. plkst. 10:00 līdz 08.12.2019. 

- no 09.12.2019. plkst. 10:00 līdz 15.12.2019. 

3.2. Balsot drīkst ar savu sociālā tīkla “Facebook” kontu, katru dienu vienu reizi stundā par vienu 

no dalībniekiem. 

3.3. Aktivitāte ir aktīva katru pirmdienu no plkst. 10.00 līdz katras nedēļas svētdienas vakaram. 

3.4. Līdz 15. decembrim katru svētdienu tiešraidē šova “X Faktors” vadītājs Markus Riva 

noslēgs gan šovā notiekošo telefona, gan skatītāju simpātijas balsojumu portālā Skaties.lv. 

3.5. Brīdī, kad Aktivitāte internetā būs noslēgusies, balsis vairs netiks pieņemtas. 

3.6. No nobalsošanas brīža balsis tiek pieskaitītas 5 minūšu laikā. 

http://www.xfaktors.lv/simpatija
http://www.xfaktors.lv/simpatija


3.7. Pēc balsojuma noslēgšanas brīža tās tiks apkopotas un nodotas šova vadītājam. 

3.8. Ja vairākiem dalībniekiem balsu skaits sakrīt, skatītāju simpātiju balvu saņem, tas 

dalībnieks, kurš pamatprogrammā ir uzstājies pēdējais. 

3.9. Skatītāju simpātijas balvu 200 eiro apmērā no Credit24 “X Faktora” dalībnieks saņems 

tiešraidē. 

3.10. Katrs dalībnieks apņemas godīgā veidā piedalīties Aktivitātē. Ja Aktivitātes 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, Aktivitātes 

organizatoram ir tiesības izslēgt dalībnieku no turpmākas dalības balsojumā bez brīdinājuma 

un jebkādiem papildus paskaidrojumiem, anulējot dalībnieka balsojuma rezultātus. Minētās 

tiesības Organizators var izmantot gan konkursa norises laikā, gan konstatējot attiecīgos 

apstākļus pie Aktivitātes rezultātu apkopošanas.  


