
Preču loterijas “Sāc jaunu gadu ar 10 000 eiro” noteikumi

1. Preču izplatītājs:

SIA “ELVI Latvija”
Reģ.Nr. 50103276411
Juridiskā adrese: Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039
Biroja adrese: Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039

2. Loterijas organizētājs:

SIA “ELVI Latvija”
Reģ.Nr. 50103276411
Juridiskā adrese: Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039
Biroja adrese: Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039

3. Loterijas norises teritorija:

“ELVI” veikalu tīkls visā Latvijas Republikas teritorijā.
Loterijas norises laikā atvērtās jaunās “ELVI” tirdzniecības vietas tiek iekļautas loterijas norises teritorijā.

4. Loterijas norises sākuma un beigu datums:

Loterijas sākuma datums ir 2021.gada 28. oktobris.
Loterijas beigu datums ir 2022.gada 06. janvāris.
Reģistrācijas periods loterijai ir no 2021.gada 28. oktobra līdz 05. janvārim.

5. Balvu fonds:

5.1. 76 (septiņdesmit sešas) balvas, t.sk.:

Nr. Nosaukums Modelis / apjoms Daudzums
1. Naudas balva 10 000 eiro 1
2. Putekļu sūcējs - robots Xiaomi Roborock S6 Pure Black 10
3. Elektriskais grils Tefal Optigrill+ XL GC722 black 10
4. Virtuves kombains Bosch MUM 58920 CreationLine Smooth Vanilla 5
5. ELVI dāvanu kartes* 30 eiro vērtībā 50

Kopā balvas: 76

* ELVI dāvanu karte derīga 6 mēnešus visos ELVI veikalos.



5.2. Kopējā balvu fonda summa: 17 634.00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši, seši 
simti trīsdesmit četri eiro un 00 centi).

6. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:

6.1. Par loterijas dalībnieku kļūst ikviens LR iedzīvotājs (�ziska persona), kurš:

6.1.1.Laika posmā no 2021.gada 28.oktobra līdz 2022.gada 5.janvārim (ieskaitot), 
veic pirkumu vismaz 10,00 eiro (desmit) vērtībā (t.sk. PVN) kādā no “ELVI” veikaliem visā 
Latvijā,(kopējā pirkuma summā neieskaitot preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, 
alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, enerģijas dzērieni un medikamenti).

6.1.2. Līdz 2022.gada 5. janvārim plkst. 23:59, reģistrējas kā loterijas dalībnieks vienā no
zemāk minētajiem veidiem:

6.1.3. Reģistrācijas veidi:

1. Sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas
dalībniekam rodas saistība ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS
nosūtīšanu 0.14 EUR (iesk.PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:
ELVI Čeka numurs Vārds Uzvārds Pilsēta
Piemērs: ELVI 12345 Janis Berzins Riga
Vārds, uzvārds, pilsēta rakstāmi bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem
burtiem, utml.

6.1.4. Interneta vietnē www.loterijas.lv (bez maksas), aizpildot anketu, norādot tajā šādus
datus – vārds, uzvārds, telefona numurs, pirkuma čeka numurs, vecums, pilsēta un epasts
Veiksmīgas reģistrācijas gadījumā interneta vietnē www.loterijas.lv uz ekrāna parādās
apstiprinājums par to, ka reģistrācija ir veiksmīgi notikusi. Neveiksmīgas reģistrācijas
gadījumā loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir 
veiksmīga, pretējā gadījumā loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai
loterijā.

6.2. Viens pircējs var reģistrēt neierobežotu pirkuma čeku skaitu, ja tie atbilst loterijas 7.1. punktā 
atrunātajiem noteikumiem.

6.3. Vienu čeku drīkst reģistrēt tikai vienu reizi. Ja pirkuma čeks tiks reģistrēts vairākkārt, tad par 
derīgu tiks uzskatīts un loterijā piedalīsies tas čeks un čeka iesūtītājs, kas to reģistrējis pirmais.

6.4. Ja loterijas dalībnieks mēģinās reģistrēt vienu čeku vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt 
savas izredzes laimēt, loterijas organizators SIA “Elvi Latvija” patur tiesības anulēt šīs reģistrācijas, no-
drošinot izlozi pēc vienlīdzības un godīgas dalības principiem.

6.5. Ja loterijas dalībnieks, reģistrējot čeku, nepilnīgi norāda nepieciešamo informāciju 
reģistrācijai (saskaņā ar 7.1. apakšpunktā atrunātajiem nosacījumiem), SIA “Elvi Latvija” patur tiesības 
anulēt šo reģistrāciju.

6.6. Loterijā nav atļauts piedalīties SIA “Elvi Latvija” biroja darbiniekiem, ELVI veikalu īpašniek-
iem, ELVI veikalu pārdevējiem un SIA “Visas Loterijas” darbinieki - balvu saņēmējam ir jāapliecina, ka uz 
to neattiecas šis aizliegums. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies 
loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.



8. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu 
loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un 
apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identi�cētu un publicētu Loterijas laimētāju. 
Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības 
un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 
5 gadus veiks Loterijas organizētājs. Papildus informāciju par personas datu apstrādi, Jūs varat iegūt 
iepazīstoties ar mūsu Personas datu apstrādes privātuma politiku dalībai loterijās.

9. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas 
datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, 
informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru, pilsētu un 
pirkuma čeka numuru.

10. Uzvarētāji tiks noteikti izlozes kārtībā.

10.1. Loterijā laimējis čeks, tālākajās izlozēs nepiedalās.

10.2. Izloze notiks 5 (piecas) reizes.

1. izlozē 2021.gada 11. novembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo
noteikumu 7.punktu no 2021. gada 28.oktobra plkst. 08:00 līdz 2021. gada 10. novembra
plkst. 23:59. Pirmajā izlozē tiek izlozēti 2 (divi) putekļu sūcēji - roboti, 2 (divi) elektriskie
grili, 1 (viens) virtuves kombains, un 10 (desmit) ELVI 30 EUR dāvanu kartes;

2. izlozē 2021.gada 25. novembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo
noteikumu 7.punktu no 2021. gada 28.oktobra plkst. 08:00 līdz 2021. gada 24. novembra
plkst. 23:59. Otrajā izlozē tiek izlozēti 2 (divi) putekļu sūcēji - roboti, 2 (divi) elektriskie
grili, 1 (viens) virtuves kombains, un 10 (desmit) ELVI 30 EUR dāvanu kartes;

3. izlozē 2021.gada 9. decembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo
noteikumu 7.punktu no 2021. gada 28.oktobra plkst. 08:00 līdz 2021. gada 8. decembra
plkst. 23:59. Trešajā izlozē tiek izlozēti 2 (divi) putekļu sūcēji - roboti, 2 (divi) elektriskie
grili, 1 (viens) virtuves kombains, un 10 (desmit) ELVI 30 EUR dāvanu kartes;

4. izlozē 2021.gada 23. decembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo
noteikumu 7.punktu no 2021. gada 28.oktobra plkst. 08:00 līdz 2021. gada 22. decembra
plkst. 23:59. Ceturtajā izlozē tiek izlozēti 2 (divi) putekļu sūcēji - roboti, 2 (divi)
elektriskie grili, 1 (viens) virtuves kombains, un 10 (desmit) ELVI 30 EUR dāvanu kartes;

5. izlozē 2022.gada 6. janvārī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 
7.punktu no 2021. gada 28.oktobra plkst. 08:00 līdz 2022. gada 5. janvāra plkst. 23:59.
Piektajā izlozē tiek izlozēti 2 (divi) putekļu sūcēji - roboti, 2 (divi) elektriskie grili, 1 (viens) 
virtuves kombains, , 10 (desmit) ELVI 30 EUR dāvanu kartes un loterijas galvenā balva –
10 000 (desmit tūkstoši) eiro.

Visas izlozes notiek plkst. 11.00.

10.3. Katrā izlozē tiks izlozēti papildus 2 (divi) rezerves laimētāji katram balvu veidam gadījumam, 
ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem 
Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji 
saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.



10.4. Visas izlozes notiks Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses telpās – 
Dzirnavu ielā 37-63 (6C), Rīgā.

11. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek 
prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 10 000 (desmit tūkstoši) dalībnieku. 
Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 76 (septiņdesmit seši) pret visu reģistrāciju 
skaitu, prognozējot – 76 (septiņdesmit seši) pret 10 000 (desmit tūkstoši).

12. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāju pilnvarotā puse – SIA 
“Visas Loterijas”.

13. Laimētāji tiks publicēti www.elvi.lv un www.loterijas.lv līdz nākošās darba dienas plkst. 23:59. Visi 
loterijas laimētāji tiek publicēti 2022.gada 6. janvārī līdz 23:59.

14. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas”, un tiek izsniegtas 
balvu ieguvējiem personīgi.

15. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas”, un laimestu 
ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas 
norādīts reģistrējoties.

16. Loterijas laimētāji savas balvas varēs saņemt SIA “Visas Loterijas” birojā, Dzirnavu ielā 37-63 (6C), Rīgā, 
līdz 2022.gada 21.janvārim. Pēc 2022.gada 21.janvāra balvas vairs netiek izsniegtas.

16.1. Ierodoties saņemt laimēto balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar 
atbilstošo numuru. Pirkuma čeka summai jābūt 10 eiro (ieskaitot PVN), šajos 10 eiro netiek ieskaitīta 
samaksa par alkoholu, tabaku, enerģijas dzērieniem u.c. aizlieguma precēm.

16.2. Ja loterijas laimētāji līdz 2022.gada 31.janvārim nav ieradušies pēc laimētajām balvām,
loterijas laimētāji zaudē savu statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet preču izplatītājam.

16.3. Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas
pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 
laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

17. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:

17.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos
dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;

17.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;

17.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma
dokumentā;

17.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz
līdzīgiem;

17.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu
kombināciju;

17.6. nesniedz pietiekošu laimētāju identi�cējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.



18. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem 
zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

19. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

19.1. Loterijas rīkotājiem loterijas dalībnieku loterijas laikā iegūtās 
balvas pēc loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē loterijas 
uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

20. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram,
transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

21. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem 
Loterijas noteikumiem.

22. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas 
neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā 
informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas 
rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

23. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Elvi 
Latvija” Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039 vai elektroniski uz e-pastu info@elvi.lv līdz 2022. gada 21.janvārim 
ar norādi Loterija “Sāc jaunu gadu ar 10 000 eiro”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, 
pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

24. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. 
Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tad atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas 
kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un 
tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

25. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas
noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

26. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams
iepazīties mājas lapā www.elvi.lv. un www.loterijas.lv

SIA “ELVI Latvija” Komercdirektore                                                                                                      Laila Vārtukapteine

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTORNISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU




