
Vēlamies informēt, ka dažādiem kolektīviem un interešu grupām ir iespēja piedalīties 
talantu konkursā „Maksimālisti” un iegūt atbalstu katru mēnesi 1500 EUR apmērā vai Grand 
Prix konkursa noslēgumā 3000 EUR apmērā savu sapņu īstenošanai. Kopējais konkursa 
balvu fonds – 22 000 EUR.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Aizpildiet pieteikuma anketu mājaslapā www.maksimalisti.lv, iesniedzot izklāstu par savu sapni, vēlmi vai 
vajadzību un papildinot ar vizuāliem materiāliem (foto, video). Pieteikšanās laikā izvēlaties vai piedalīsieties 
mēneša vai Grand Prix balsojumā, iesaistot savus atbalstītājus un aicinot balsot ar sociālo tīklu palīdzību. 
Konkursa „Maksimālisti” uzvarētājus noteiks tautas balsojums konkursa mājaslapā
no 1. februāra līdz 29. jūnijam

Tāpat konkursā ir iespējams startēt individuāli vai ģimenes lokā – vairāk par noteikumiem skatīt šeit.

Vai var pieteikties gan uz Grand Prix, gan mēneša balvu?
Nē, pieteikšanās brīdī ir jāizvēlas vai pretendēs uz mēneša balvu vai Grand Prix – nav atļauts pieteikties uz 
abām. 

Vai iespējams pieteikties atkārtoti citā mēnesī? 
Jā, tikai šādā gadījumā pieteikuma saturs un mērķis nedrīkst atkārtoties. 

Kā tiks noskaidrots mēneša vai Grand Prix uzvarētāji? 
Konkursa dalībniekus atbalstīs un uzvarētāju noteiks tauta. Katrā kategorijā pieteikums ar vislielāko balsu 
skaitu tiks noteikts kā uzvarētājs. Vienāda punktu skaita gadījumā papildu balsis sniedz konkursa žūrija – 
Raimonds Elbakjans, Baiba Sipeniece un tautas deju ansamblis „Rotaļa”.

Kā varēs balsot? 
Balsošana no 1. februāra līdz 29. jūnijam notiks mājaslapā www.maksimalisti.lv, kur par pieteikumiem varēs 
balsot jebkurš, kam ir pieeja internetam un lietotāja konts kādā no sociālajiem tīkliem: www.draugiem.lv, 
www.facebook.com, www.twitter.com. Balsot var vienu reizi dienā. 

Līdz kuram datumam var paspēt iesniegt pieteikumus konkursam? 
Uz mēneša balvām visās kategorijās pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 15. maijam, bet uz Grand Prix 
var pieteikties līdz 2017. gada 29. jūnijam.

Kad tiks paziņoti Grand Prix uzvarētāji? 
Grand Prix uzvarētāji katrā kategorijā tiks paziņoti noslēguma pasākumā 30. jūnijā. 

Papildu informācija: info@maksimalisti.lv vai pa tālruni +371 67844490

Piesakies, iesaisti 
un uzvari konkursā
„Maksimālisti”! 


