
Loterijas "Abonē 2023. gadam un laimē" noteikumi  
 

 
1. Loterijas organizētājs: preses izdevējs AS “Latvijas Mediji”, reģ, nr. 40103027253, juridiskā 
adrese Toma iela 4, Rīga, LV 1003.  
 
2. Loterijas norises teritorija: Latvijas Republika.  
 
3. Loterijas sākuma datums ir 2022. gada 1. oktobris , loterijas beigu datums 2023. gada 18. 
janvāris.   
 
4. Loterijā tiek izlozēta viena persona, kas saņems naudas balvu. Naudas balvas lielums būs 
atkarīgs no izdevuma abonēšanas perioda:  

Abonēšanas periods Naudas balva 
1 vai 2 mēneši 1000 EUR 
3, 4 vai 5 mēneši 2000 EUR 
6, 7, 8, 9, 10 vai 11 mēneši 3000 EUR 
12 mēneši 5000 EUR 

   
Loterijas kopējais balvu fonds 5000 (pieci tūkstoši) EUR.  
 
5. Loterijā par balvu piedalās fiziskās personas, kuras abonēs kādu no AS "Latvijas Mediji" 
drukātajiem abonējamiem izdevumiem: "Latvijas Avīze", "Praktiskais Latvietis", "Mājas Viesis",  
"Agro tops", "Planētas Noslēpumi", "Praktiskie Rokdarbi", "Padoms Rokā", "Vakara Romāns", 
"Spīgana" atsevišķi vai komplektos jebkuram periodam, kas sākas no 2023. gada 1. janvāra, un 
devuši piekrišanu piedalīties preses abonēšanas loterijā.  
 
6. Kā apliecinājums dalībai loterijā ir caur abonēšanas kanāliem: abonesana.latvijasmediji.lv, 
Latvijas Pastā, www.abone.lv, pa tālruni 67096388 abonēšana, kas veikta līdz 23.12.2022., un 
dotā piekrišana dalībai preses abonēšanas loterijā. Papildus dokumenti nav iesniedzami. 
 
7. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 8000 (astoņi tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja 
iegūt laimestu ir 1 : 8000. 
 
8. Loterijas dalībnieku noteikšanai tiks veikta sekojošu personas datu apstrāde: vārds, uzvārds, 
adrese, telefons: tie nepieciešami, lai nodrošinātu dalībnieku identifikāciju laimesta gadījumā 
un loterijas laimētāju vārdu publikāciju atbilstoši LR " Preču un pakalpojumu loteriju likuma" 
19. panta prasībām, kā arī adrese un telefons, lai varētu sazināties ar Loterijas dalībnieku 
laimesta gadījumā. AS "Latvijas Mediji" apstrādās minētos personas datus līdz šajos 
noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai, t.i. izlozei, kā arī 15 darba dienas pēc tās, 
lai nodrošinātu korektu pretenziju izskatīšanas kārtību. No AS "Latvijas Mediji"  puses datus 
apstrādāt tikai tam attiecīgi pilnvarotas personas. Laimējušā un publicētā Loterijas dalībnieka 
vārds un uzvārds pēc to publikācijas vairs nav atsaucami. Atsaucot savu piekrišanu līdz izlozei, 
bet ne vēlāk kā 2 stundas līdz izlozes brīdim, 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. Gadījumā, 
ja uzskatāt, ka tiek pārkāptas jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi, aicinām sazināties ar 
mums rakstot uz privatums@latvijasmediji.lv. 
 
9. Loterijas izloze notiks AS “Latvijas Mediji” telpās – Toma ielā 4, Rīgā - 2023. gada 16. janvārī, 
plkst. 14.00. Loterijā tiks izlozēts viens laimētājs un 2 rezervisti. 
10. Loterijas  laimētāja vārds tiks publicēts 2023. gada 18. janvārī laikrakstā "Latvijas Avīze". 



 
11. Lai saņemtu balvu, uzvarētājam nepieciešams klātienē ierasties AS “Latvijas Mediji” Toma 
ielā 4, Rīgā ne vēlāk kā līdz 2023. gada 17. februārim (ieskaitot), līdzi ņemot personu 
apliecinošu dokumentu un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norādīt bankas 
konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas laimestu. Naudas laimests uz norādīto kontu tiks 
pārskaitīts 5 darba dienu laikā. 
 
13. Laimesta saņemšanas papildus izmaksas - uzvarētāja ceļa izdevumi līdz balvas 
izsniegšanas vietai Toma ielā 4, Rīgā.  
 
14. Termiņš, līdz kuram var pieteikties uz laimestu - ne vēlāk kā līdz 2023. gada 16. februārim. 

15. 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: AS “Latvijas Mediji”, Toma iela 4, Rīga, LV 1003 ar 
atzīmi "Loterija "Abonē 2023. gadam un laimē" ". Loterijas organizētājs izskata pretenziju 10 
dienu laikā no saņemšanas dienas un nosūta loterijas dalībniekam rakstisku atbildi. 

16. Loterijā nevar piedalīties:  

 abonenti – juridiskās personas,  
 AS "Latvijas Mediji" darbinieki.  

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādītie abonenti ir piedalījušies Loterijā, tad balva netiek 
izsniegta. 

17. Ja loterijā laimestu ieguvusī persona nepiesakās uz laimestu noteiktajā termiņā, tā zaudē 
tiesības saņemt laimestu, un laimests paliek AS “Latvijas Mediji” īpašumā. 

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

19. Ar pilniem loterijas noteikumiem varēs iepazīties AS “Latvijas Mediji” interneta vietnē 
abonesana.latvijasmediji.lv.  

 

 
 
 
 
 
 


