
 
 
 

APSTIPRINU: 
SIA „Mediju nams” direktore 

 
__________________ I.Bērziņa 

Rīgā 2016.gada 27.aprīlī 
 

Žurnāla Vakara Ziņas mazumtirdzniecības veicināšanas  
loterijas noteikumi 

 
 
1. Loterijas organizators: SIA „Mediju nams” 

Reģ. Nr. 40003610627 
Juridiskā adrese: Cēsu iela 31/2, Rīga, LV-1012 

 
Atbildīgā persona: Aija Bula, tālr.nr.: 67886705 
 
2. Loterijas norises teritorija un termiņi.  
2.1. Loterijas norises vieta ir Latvijas Republika; 
2.2. Loterijas norises laiks: 2016.gada 13.maijs – 2016.gada 8.jūlijs. 
 
3. Loterijas laimestu fonds. 
3.1. SIA „Mediju nams” garantē, ka žurnāla Vakara Ziņas mazumtirdzniecības veicināšanas loterijā tiks nodrošināts 

šāds laimests: 
Laimests Laimestu vērtība  
Viens Stollar Kinetix® Control blenderis BBL605 Balvas vērtība ir EUR 269,00 (divi 

simti sešdesmit deviņi eiro, 00 
centu) 

3.2. Katram loterijas dalībniekam ir iespēja laimēt vienu Stollar Kinetix® Control blenderi BBL605. Aptuvenās 
izredzes laimēt ir 1:2000. 
 
4. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi. 
4.1. Loterijā var piedalīties ikviena fiziska persona. Lai piedalītos izdevniecības rīkotajā loterijā un pretendētu uz 

balvas iegūšanu, jāiegādājas žurnāla Vakara Ziņas 13., 20., 27. maija un 3., 10. jūnija numurs (pavisam 5) 
jebkurā preses tirdzniecības vietā par EUR 0,89 (0 eiro, 89 centi) gabalā, kopsummā – EUR 4,45 (četri eiro, 45 
centi), vai jābūt žurnāla Vakara Ziņas abonentam, no katra numura jāizgriež puzles, kas kopā veido glāzi ar 
smūtiju, gabaliņš, visi 5 (pieci) attēla fragmenti kopā ar zīmīti, kurā norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa 
numurs un e-pasta adrese, ja ir, līdz 27.jūnijam (pasta zīmogs) jānosūta pa pastu, uz aploksnes norādot: SIA 
„Mediju nams” Loterija, Cēsu iela 31/2, Rīga, LV-1012. 

 
5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie dalībnieka izdevumi 
5.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam – fiziskai personai – par EUR 0,89 (0 eiro, 89 centi) gabalā, kopsummā – 

EUR 4,45 (četri eiro, 45 centi), jāiegādājas žurnāla Vakara Ziņas 13., 20., 27. maija un 3., 10. jūnija numurs 
(pavisam 5) jebkurā preses tirdzniecības vietā vai jābūt žurnāla Vakara Ziņas abonentam. Pasta izdevumi. 

 
6. Laimējušo personu noteikšana un izsludināšana 
6.1. Loterijā laimējušās personas noteikšanas vieta: SIA „Mediju nams”, Cēsu iela 31/2, Rīga, LV-1012, izlozes 

datums: 2016.gada 1.jūlijs pl.16:00. 
6.2. Loterijā laimējušās personas vārds tiks izsludināts (publicēts) žurnālā Vakara Ziņas 2016.gada 8.jūlijā. 
6.3. SIA „Mediju nams” informēs laimējušo personu par laimestu līdz 2016.gada 17.jūlijam pa laimējušās personas 

norādīto tālruņa numuru. 



 
 
 

6.4. SIA „Mediju nams” izlozēs 5 rezerves laimētājus gadījumam, ja laimējusī persona atsakās no laimesta vai 
neierodas to saņemt līdz 25.jūlijam, SIA „Mediju nams” uzrunā veiktajā izlozē nākamo pēc kārtas laimējušo 
personu. 

 
7. Laimestu saņemšana. 
7.1. Laimējusī persona laimestu varēs saņemt līdz 2016.gada 25.jūlijam SIA „Mediju nams” birojā, Cēsu ielā 31/2, 

Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 
7.2. Iespējamās papildu izmaksas saistībā ar laimesta saņemšanu: dalībnieku ceļa izdevumi jāsedz pašam 

dalībniekam. Laimesta saņēmējam nav tiesību saņemt loterijas laimesta vērtību un tā netiek izmaksāta naudā, kā 
arī laimests nevar tikt apmainīts pret kādu citu mantisku vērtību. 

 
8. Pretenziju izskatīšana. 
8.1. Pretenziju gadījumā, kas attiecas uz dalību loterijā, loterijā laimējušās personas noteikšanu un pieteikšanos uz 

laimestu, loterijas dalībnieks var vērsties SIA „Mediju nams”, Cēsu ielā 31/2, Rīgā, līdz 2016.gada 27.jūlijam. 
Pretenzija tiks izskatīta un atbilde sniegta 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. 

8.2. Pretenziju gadījumā, kas attiecas uz laimesta saņemšanu, laimējusī persona var vērsties SIA „Mediju nams”, 
Cēsu ielā 31/2, Rīgā, līdz 2016.gada 27.jūlijam. Pretenzija tiks izskatīta un atbilde sniegta 10 (desmit) darba 
dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. 

8.3. Ja SIA „Mediju nams” uzskata pretenziju par pamatotu, tā atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un 
termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
9. Citi noteikumi. 
9.1. Piedaloties loterijā, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekritis visiem loterijas noteikumiem un atzīst 

loterijas noteikumus par saistošiem attiecībā uz visiem ar loterijas norisi saistītajiem jautājumiem. Ja dalībnieks 
nav izpildījis vai ir pārkāpis kādu no loterijas noteikumiem, viņam laimests netiek piešķirts. 

9.2. Piedaloties loterijā, dalībnieks apliecina, ka piekrīt tā datu apstrādei loterijas ietvaros. 
9.3. Loterijas dalībniekam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz izmaksām, kas tam netieši radušās sakarā ar 

laimesta saņemšanas un/vai izmantošanu un ir atkarīgas no viņa individuālās situācijas. 
9.4. SIA „Mediju nams” ir tiesības vienpusēji pārtraukt loteriju un tās laimestu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas 

nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā SIA „Mediju nams” pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu 
uzraudzības inspekciju un paziņot plašsaziņas līdzekļos par loterijas pārtraukšanu. 

9.5. Loterijā nav tiesīgi piedalīties SIA „Mediju nams” darbinieki. 
9.6.  Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties izdevniecībā, Cēsu ielā 31/2, Rīgā, LV-1012, 5.stāvā, 

Tirgvedības daļā un http://abone.nra.lv. 
 
 
 
Par loteriju atbildīgā persona: 
SIA „Mediju nams”  
tirgvedības vadītāja           Aija Bula 
 

http://abone.nra.lv/

