
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Loterijas noteikumi AS “Latvijas Mediji” žurnāla “Praktiskais Latvietis” 2019 - 
Pusgada abonēšanas loterijai 

2019. gada jūnijs - jūlijs. 

 

 
1. Loterijas organizētājs AS “Latvijas Mediji” 

LV Reģ. nr. 40103027253 
Dzirnavu iela 21, Rīga, LV 1010 
Tālr. 67096600; Fakss 67096645 

2. Loterijas norises teritorija Latvijas Republika 

3. Loterijas sākuma datums 2019. gada 10. jūnijs 

4. Loterijas beigu datums 2019. gada 8. jūlijs 

5. Laimestu fonds Loterijā tiks  izlozētas 3 (trīs) balvas: 
 Akumulatora zāles pļāvējs DLM460PG2 317.29 EUR 

vērtībā (ieskaitot PVN) – 1 gab 
 Dzīvžoga šķēres DUH602Z komplektā ar 

akumulatoru un lādētāju  192,20 EUR vērtībā 
(ieskaitot PVN) – 1 gab 

 Trimmeris DUR188LZ komplektā ar akumulatoru un 
lādētāju 166,37 EUR vērtībā (ieskaitot PVN) – 1 gab 
 

Kopējais balvu fonds: 675,86 EUR 

6. Grāmatvedības dokumenti, ar 
kuriem apstiprināts laimestu fonds 

1. Pavadzīme Nr.IM2719  no SIA “Insaiter komunikācijas” 
no 22.05.2019. 

7. Informācija par katra loterijas 
dalībnieka izredzēm laimēt 

1000:3 

  



 

 
 
 
 
 
 

8. Loterijas norises kārtība Loterijā par balvu piedalās visas fiziskās personas, kuras 
no 2019. gada 10. līdz 22. jūnijam abonēs žurnālu 
“Praktiskais Latvietis” atsevišķi vai komplektos ar citiem 
AS “Latvijas Mediji” izdevumiem 6 (sešiem) mēnešiem 
(periods no 2019. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim). 
Loterijas dalībnieki var izmantot jebkuru abonenta 
noformēšanas iespēju un veidu. Personas, kuras 
abonējušas žurnālu “Praktiskais Latvietis” atbilstoši 
iepriekšminētajiem loterijas noteikumiem, automātiski 
piekrīt un piedalās loterijā. 
 

9. Datu apstrāde Loterijas dalībnieku noteikšanai tiks veikta sekojoša 
personas datu apstrāde: vārds, uzvārds: nepieciešams, 
lai nodrošinātu dalībnieku identifikāciju laimesta 
gadījumā un loterijas laimētāju vārdu publikāciju 
atbilstoši LR " Preču un pakalpojumu loteriju likuma" 19. 
panta prasībām; adrese – nepieciešama, lai nosūtītu 
balvu laimesta gadījumā. AS "Latvijas Mediji" apstrādās 
minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā 
apstrādes nolūka sasniegšanai. Atsaucot savu 
piekrišanu, loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā. 
Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: 
abonesana@latvijasmediji.lv. Piekrišanas atsaukums 
neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz dalību 
loterijā pirms atsaukuma. 

10. Loterijas dalībnieka izdevumi Nav 

11. Datums, līdz kuram iesniedzami 
dokumenti, kas apliecina dalību 
loterijā 

Kā apliecinājums dalībai loterijā ir caur abonēšanas 
kanāliem (www.la.lv, Latvijas Pastā, LM Lasītāju Servisā) 
veiktā abonēšana, kas veikta līdz 22.06.2019. Papildus 
dokumenti nav iesniedzami. 

12. Loterijā laimējušo personu 
noteikšanas kārtība, vieta un datums. 

Loterijas izloze notiks AS “Latvijas Mediji” telpās - 
Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV 1010  - 2019. gada 4. jūlijā, plkst. 
14.00. 

13. Loterijas laimējušo personu 
izsludināšanas kārtība, vieta un 
datums 

Loterijas  laimētāja vārds tiks publicēts 2019. gada 8. 
jūlijā žurnālā “Praktiskais Latvietis”. 

14. Uz laimestu pieteikšanās kārtība Balvas varēs saņemt, ierodoties AS “Latvijas Mediji” 
Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV 1010 ne vēlāk kā līdz 2019. gada 
16. augustam (ieskaitot), līdzi ņemot personu 
apliecinošu dokumentu un parakstot pieņemšanas-
nodošanas aktu. 

15. Laimesta saņemšanas papildus 
izmaksas 

Uzvarētāja ceļa izdevumi līdz balvas izsniegšanas vietai 
Dzirnavu ielā 21, Rīgā 

16. Termiņš, līdz kuram var pieteikties 
uz laimestu 

Ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. augustam. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

17. Pretenziju izskatīšana Iesniegtās rakstiskās pretenzijas no loterijas 
dalībniekiem vai to pilnvarotajām personām tiek 
pieņemtas loterijas norises laikā un vēl 5 darba dienas 
pēc loterijas laimesta izsludināšanas datuma.  
Pretenzijas jāsūta uz: Inesei Ronei AS “Latvijas Mediji”, 
Dzirnavu iela 21, Rīga, LV 1010 
Loterijas organizētājs izskata pretenziju 10 dienu laikā 
no saņemšanas dienas un nosūta loterijas dalībniekam 
rakstisku atbildi. 

18. Loterijā nedrīkst piedalīties Abonenti – juridiskās personas.  

19. Papildinformācija Ja loterijā laimestu ieguvusī persona nepiesakās uz 
laimestu noteiktajā termiņā, tā zaudē tiesības saņemt 
laimestu, un laimests paliek AS “Latvijas Mediji” 
īpašumā. 
Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta 
naudā 

20. Ar pilniem loterijas noteikumiem 
varēs iepazīties 

AS “Latvijas Mediji” interneta vietnē 
WWW.ABONESANA.LA.LV.  


