
 
 
 

 
 Loterijas “Abonē un laimē” noteikumi 

Loterijas atļaujas Nr. 5978 
 
 

 
1. Loterijas organizators: SIA „Mediju nams” 

Reģ.Nr. 40003610627 
Juridiskā adrese: Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 

 
2. Loterijas norises teritorija un termiņi. 
2.1. Loterijas norises vieta ir Latvijas Republika; 
2.2. Loterijas norises laiks: 2019.gada 7.oktobra – 2020.gada 7.februārim. 
 
3. Loterijas laimestu fonds. 
3.1. SIA „Mediju nams” garantē, ka “Abonē un laimē”   loterijā tiks nodrošināts šāds laimests: 

Laimests Laimestu vērtība  
4 (četras) SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” dāvanu kartes, katra 20,00 EUR 
(divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā. 
1 (viena) SIA “Ceļasoma.lv” dāvanu karte ceļojumiem, viena dāvanu 
kartes vērtība 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centu). 
1 (viens) SIA “Fissman” produkti komplekts. Produktu komplekta 
sastāvā ietilpst sekojoši produkti: 

- 1 viens 5450 Kauss MONRO 16x7,5 сm / 1,4 l ar stikla vāku, 
86,64 EUR (astoņdesmit seši eiro, 64 centi); 

- 1 viens 5451 Каtls MONRO 18x8,5 см / 2 l ar stikla vāku, 
101,20 EUR (simtu viens eiro, 20 centi); 

- 1 viens 5452 Каtls MONRO 20x12 см / 3,7 l ar stikla vāku, 
120,60 EUR (viens simts divdesmit eiro, 60 centi); 

- 1 viens 5453 Каtls MONRO 24x13,5 см / 6 l ar stikla vāku, 
144,89 EUR (viens simts četrdesmit četri eiro, 89 centi). 

10 (desmit) VSIA ”Latvijas Nacionālā teātra” izrādes “Katls” biļetes 2 
personām, katra 18,00 EUR (astoņpadsmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā. 
 

Kopējā balvu vērtība ir EUR 80,00 
(astoņdesmit eiro, 00 centu); 
Kopējā balvu vērtība ir EUR 100,00 
(viens simts eiro, 00 centu); 
Kopējā balvu vērtība ir EUR 453,33 
(četri simti piecdesmit trīs eiro, 33 
centi); 
 
 

 
 
 
 
 
Kopējā balvu vērtība ir EUR 360,00 
(trīs simti sešdesmit eiro, 00 centu); 

3.2. Katram loterijas dalībniekam ir iespēja laimēt 1 (vienu) SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” dāvanu karti, 1 (vienu) 
SIA “Ceļasoma.lv” dāvanu karti ceļojumiem, 1 (vienu) SIA “Fissman” produktu komplektu, 2 (divas)  VSIA 
”Latvijas Nacionālā teātra” izrādes “Katls” biļetes.  Aptuvenās izredzes laimēt ir 16:1900. 
 
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, jāabonē 2020. gada 12 mēnešiem: 
- Neatkarīgā Rīta Avīze (ceturtdienās, piektdienās) + TV programma + Vakara Ziņas par EUR 98,90 vai par EUR 
92,80 2019.gada NRA abonentiem; 
- Neatkarīgā Rīta Avīze + TV programma par EUR 112,00 vai par EUR 106,90 2019.gada NRA abonentiem; 
- Neatkarīgā Rīta Avīze + TV programma + Vakara Ziņas par EUR 122,95 vai par EUR 115,00 2019.gada NRA 
abonentiem; 
- Neatkarīgā Rīta Avīze (bez pielikumiem) par EUR 106,80 EUR vai par EUR 99,98 2019.gada NRA abonentiem; 
- Žurnāls Vakara Ziņas par EUR 33,20 līdz 27.12.2019. 
 
5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie dalībnieka izdevumi 
5.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam – fiziskai personai – jāabonē 2020. gada 12 mēnešiem abone.nra.lv, pasts.lv, 
aboneliepaja.lv, pa tālruni 80201333 vai 67886714 vai visās Latvijas Pasta nodaļās, AC Kurzemes Vārds: 



 
 
 

- Neatkarīgā Rīta Avīze (ceturtdienās, piektdienās) + TV programma + Vakara Ziņas par EUR 98,90 vai par EUR 
92,80 2019.gada NRA abonentiem; 
- Neatkarīgā Rīta Avīze + TV programma par EUR 112,00 vai par EUR 106,90 2019.gada NRA abonentiem; 
- Neatkarīgā Rīta Avīze + TV programma + Vakara Ziņas par EUR 122,95 vai par EUR 115,00 2019.gada NRA 
abonentiem; 
- Neatkarīgā Rīta Avīze (bez pielikumiem) par EUR 106,80 EUR vai par EUR 99,98 2019.gada NRA abonentiem; 
- Žurnāls Vakara Ziņas par EUR 33,20 
6. Laimējušo personu noteikšana un izsludināšana 
6.1. Loterijā laimējušo personu noteikšanas vieta: SIA „Mediju nams”, Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012, izlozes 

datums: 2020.gada 31.janvāris pl.15:00. 
6.2. Loterijā laimējušo personu vārdi tiks izsludināti (publicēti) Laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze” un žurnālā 

“Vakara Ziņas” 2020.gada 7.februārī. 
6.3. SIA „Mediju nams” informēs laimējušās personas par laimestu līdz 2020.gada 7.februārim pa laimējušo 

personu norādīto tālruņa numuru. 
6.4. SIA „Mediju nams” izlozēs 3 rezerves laimētājus gadījumam, ja kāda laimējusī persona atsakās no laimesta vai 

nepiesakās to saņemt līdz 2020.gada 15.februārim, tad SIA „Mediju nams” uzrunās veiktajā izlozē katru 
nākamo pēc kārtas laimējušo personu. 

7. Laimestu saņemšana. 
7.1. Laimējušās personas laimestam varēs pieteikties līdz 2020. gada 15.februārim zvanot uz SIA „Mediju nams” 

biroju, pa tālruni 67886700. 
7.2. 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, k-3, Rīgā, līdz 2020.gada 
28.februārim. 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, k-3, Rīgā, līdz 2020.gada 28.februārim.. 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. Loterijā nav tiesīgi piedalīties SIA „Mediju nams” darbinieki. 
 
 
 
 
 


