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Loterijas noteikumi  

SIA “LATAKKO” organizētajai loterijai  

“PIRELLI SNOWBOARD & RALLY 2014” 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Preču izplatītājs: SIA “LATAKKO” (turpmāk tekstā – LATAKKO), reģistrācijas Nr. 
40003219834, juridiskā adrese Mazā Nometņu 33, Rīga, LV-1002, Latvija. 

1.2. Loterijas norises teritorija ir Latvijas Republikas teritorija.  

1.3. Loterijas norises sākuma datums ir 2014. gada 15. septembris. Loterijas norises 
beigu datums ir 2015. gada 7. janvāris. 

1.4. Loterijas dalībnieks var būt jebkura fiziskā persona, kura ir sasniegusi 18 gadu 
vecumu. Viena persona loterijā var piedalīties vienu reizi, attiecīgi vienu reizi 
reģistrējoties. Loterijā nav tiesīgi piedalīties LATAKKO un „PIRELLI KEY POINT” tīkla 
veikalu darbinieki un viņu ģimeņu locekļi. 

1.5. Lai kļūtu par loterijas dalībnieku, nepieciešams:  

1.5.1.  no 2014. gada 15. septembra līdz 2014. gada 31. decembrim iegādāties 1 
komplektu (1 komplektā – 4 gabali) no LATAKKO izplatītā „PIRELLI” zīmola riepu 
modeļiem (turpmāk tekstā – Pirkums) jebkurā „PIRELLI KEY POINT” tīkla veikalā:  
 
 

„PIRELLI KEY POINT” tīkla 
dalībnieks, nosaukums 

Veikala adrese 

Latakko serviscentru tīkls, SIA 

Mazā Nometņu 33, Rīga 

Matīsa 76/78, Rīga 

Spilves 24a, Rīga 

Uriekstes 3, Rīga 

Maskavas ielā 464a, Rīgā  

Durbes 36, Ventspils 

Stacijas 60, Daugavpils 

ALVIS LĪBERS, SIA Gulbene, Brīvības iela 75 

ARDALA, SIA 
Liepāja, Ganību iela 16/18 

Liepāja, Satiksmes ielā 8 

ARINWEST, SIA Aizkraukle, Enerģētiķu iela 13 

AUTO FANS, SIA 
Jelgava, Atmodas 21 

Jelgava, Atmodas 36 

AUTO SDL, SIA Rēzekne, Rīgas 16C 

AUTOFIRMA RAIVO, SIA Dobele, Brīvības 52 

AUTOSERVISS BIRUMS, SIA Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Sprīdīši" 

AV MOTORS, SIA Līvāni, Dzelzceļa iela 21 
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BKL, SIA Balvi, Brīvības iela 2b 

DZINĒJS, SIA Tukums, Kurzemes iela 52 

EDDI, SIA  Sigulda, Vidzemes šoseja 6 

LM AUTO, SIA Talsi, Dundagas iela 61 

LMK, SIA Talsi, Raiņa iela 88 

MĀRA N, SIA 
Krāslava, Aronsona ielā 5a 

Dagda, Asūnes iela 6 

MEDEO, SIA 

Ogre, Druvas iela 8 

Ogre, Rīgas iela 13 

Ciemupe, Daugavpils iela 3 

PIESPĒLE, SIA 

Aloja, Jūras iela 12 

Limbaži, Cēsu iela 19 

Salacgrīva, Viļņu iela 2 

RG AUTO, SIA Jēkabpils, Latgales iela 44 

REILAT, SIA  Cēsis, Lenču iela 21 

RITO R, SIA Madona, Rūpniecības iela 45 

SVA, SIA Saldus, Apvedceļš 9 

TEIKSMAS, SIA  Bauskas novads, Codes pag., Spiģi-3, 

TINDA C, SIA Smiltene, Daugavas iela 10a 

VELS, SIA Ludza, Krāslavas iela 2 

VELTĪJUMS JUMS, SIA  Alūksne, Rūpniecības iela 8 b 

VICARS, SIA Riebiņu nov., Riebiņu pag., "Sprindži" 

ZR AUTODETAĻAS, SIA Kuldīga, Ēdoles iela 54a 

 

1.5.2. pieteikt dalību loterijai no 2014. gada 15. septembra līdz 2014. gada 31. 
decembrim:  

 pēc Pirkuma veikšanas šo loterijas noteikumu 1.5.1. punktā jebkurā minētā 
veikalā, pārdevējs pircējam izsniedz pirkuma čeku un „Tyrelife” programmas 
dalībnieka karti, ja vien pircējs jau iepriekš nav saņēmis „Tyrelife" programmas 
dalībnieka karti; 

 pircējs piesaka dalību loterijai, aizpildot anketa formu (turpmāk tekstā – anketa) 
Interneta vietnē http://tyrelife.lv, anketā norādot: savu vārdu, uzvārdu, „Tyrelife” 
programmas dalībnieka kartes numuru, korespondences adresi, telefona 
numuru, e-pastu, un pirkuma čeka numuru. 

1.5.3. Dalībnieks piekrīt, ka dalībnieka personas dati ir iesniegti un var tikt izmantoti 
piedalīšanai loterijā.  

1.5.4. Dalībniekam jāsaglabā „Tyrelife” programmas dalībnieka karte un pirkuma čeks, 
lai saņemtu balvu. 

 

http://tyrelife.lv/
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2. Laimestu fonds 

2.1. Laimestu fondu veido 2 balvas (turpmāk tekstā – balvas) 2 personām: 

 viens sniegadēlis „Ski Sport”, turpmāk tekstā – Sniegadēlis; 

 viens brauciens sporta mašīnā „Mitsubishi Lancer EVO10" sacīkšu trasē „SK 
VECPILS", pēc adreses "Vītiņi", Dižilmāja, Vecpils pag., Durbes nov., LV-3441, 
Latvija: 5 apļus pie stūres un 3 apļus pasažiera vietā kopā ar profesionālu 
pilotu, kas notiks 2015. gada 15. janvārī, turpmāk tekstā – Brauciens.  

2.2. Sniegadēļa vērtība ir vienāda ar summu EUR 439.95 (četri simti trīsdesmit deviņi 
euro un deviņdesmit pieci centi). Brauciena vērtība ir vienāda ar summu EUR 200.00 
(divi simti euro un nulle centi). Laimestu fonda kopējā summa ir vienāda ar summu 
EUR 639.95 (seši simti trīsdesmit deviņi euro un deviņdesmit pieci centi). 

2.3. Balvas laimētājs var izmantot Balvu pats vai nodod citai personai. Balvu 
„Brauciens” var izmantot tikai ja personai, kura faktiski izmantos šo balvu, ir derīga „B" 
kategorijas autovadītāja apliecība. 

 

3. Informācija par loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt 

3.1. Loterijas dalībnieka iespējas laimēt ir atkarīgas no šī dalībnieka reģistrāciju skaita 
1.5.1. punktā noteiktajā laika posmā un no dalībnieku īpatsvara kopējā reģistrēto 
dalībnieku skaitā. 

3.2. LATAKKO plāno piesaistīt aptuveni 1000 dalībniekus. Tādējādi, loterijas 
dalībnieka aptuvenās izredzes iegūt loterijas laimestu ir 1:1000.  

 

4. Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes 
kārtība 

4.1. Lai piedalītos loterijā loterijas dalībniekam ir jāizpilda šo loterijas noteikumu punktā 
1.5. norādītie nosacījumi. Izlozē piedalās visas personas, kas atbilst šo loterijas 
noteikumu 1.4. punkta prasībām, un kas laika posmā no 15.09.2014. līdz 31.12.2014. 
ir aizpildījuši anketu Interneta vietnē http://tyrelife.lv saskaņā ar šo loteriju 1.5.2. 
punktu. 

4.2. Pieteikšanās loterijai ir veicama ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembra plkst. 
23:59.  

4.3. Visu loterijas dalībnieku, kuri aizpildīja anketas Interneta vietnē http://tyrelife.lv 
saskaņā ar šo loteriju 1.5.2. punktu, dati ar datorprogrammas palīdzību tiks eksportēti 
vienā dalībnieku sarakstā. Katram loterijas dalībniekam tiks piešķirts kārtas numurs. 

4.4. Šo loterijas noteikumu 2.1. punktā minētie laimesti tiks izlozēti 2015. gada 7. 
janvārī plkst. 12.00, SIA “LATAKKO” biroja telpās, Mazā Nometņu ielā 33, Rīgā. Izloze 
tiks veikta elektroniski, izmantojot nejaušas atlases rīku, t.i. programmatūru, kas ir 
pieejama Interneta vietnē http://random.org. No šo loterijas noteikumu 4.3. punktā 
minētā saraksta nejauši tiks izvēlēti 2 (divi) kārtas numuri, kuriem atbilstošie loterijas 
dalībnieki iegūs šo loterijas noteikumu 2.1. punktā minētās balvas. Balvas tiek 
sadalītas starp uzvarētājiem šādā secībā: uzvarētājs, kurš būs pirmais izvēlētais, 
saņems Sniegadēli, bet uzvarētājs, kurš sekos pirmajam, – Braucienu.  

4.5. Tiks noteikti 4 (četri) rezerves uzvarētāji, kas to noteikšanas secībā ir tiesīgi 
saņemt balvu, gadījumā, ja uzvarētājs nav izņēmis balvu saskaņā ar šo loterijas 
noteikumu 5.3. punktu, vai arī uzvarētājs atteiksies no balvas. 

 

http://tyrelife.lv/
http://tyrelife.lv/
http://random.org/


 

4 
 

5. Loterijā laimējušas personas izsludināšanas kārtība un laimesta 
saņemšana 

5.1. Katrs laimētājs tiks informēts personīgi izlozes izdarīšanas dienā, sazvanot viņu 
pa anketā norādīto tālruņa numuru. Ja laimētāju nav iespējams sazvanīt ar pirmo reizi, 
tad LATAKKO mēģinās sazvanīt laimētāju atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes 
nākamo divu stundu laikā pēc pirmā mēģinājuma. Uzvarētāju vārdi tiks paziņoti 2015. 
gada 7. janvārī Interneta vietnē http://pkp.lv. 

5.2. Laimests tiek izsniegts uzvarētājam vai personai, kura faktiski izmantos Balvu, 
uzrādot personu apliecinošu dokumentu, uzvarētājam izsniegto Tyrelife programmas 
dalībnieka karti un pirkuma čeku. Uzvarētājam, kurš laimējis Braucienu, papildu 
augstākminētajiem dokumentiem būs jāuzrāda derīga „B" kategorijas autovadītāja 
apliecība. 

5.3. Balvas izmaksa naudā nav pieļaujama. Ar balvu saņemšanu saistītie transporta 
izdevumi netiek kompensēti.  

 Balvas „Sniegadēlis” saņemšanai var pieteikties līdz 2015. gada 27. februāra 
plkst. 16:00, ieskaitot.  

 Balvas „Brauciens” saņemšanai var pieteikties līdz 2015. gada 13. janvāra plkst. 
16:00. Balva „Brauciens” ir derīga 2015. gada 15. janvārī. 

5.4. LATAKKO nav atbildīgs par dalībnieka izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas 
neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie loterijas noteikumi vai dalībnieka 
sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies 
sazināties no LATAKKO neatkarīgu iemeslu dēļ. 

5.5. LATAKKO ir tiesības vienpusīgi pārtraukt balvas izsniegšanu gadījumos, ja 
pārkāpti šie loterijas noteikumi un/vai nepārvaramas varas apstākļu iespaidā. Šādā 
gadījumā LATAKKO pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju 
un paziņot masu saziņas līdzekļos par loterijas pārtraukšanu. 
 
5.6. LATAKKO ir tiesības pēc sava ieskata vienpusīgi pārtraukt vai atcelt balvas 
„Brauciens” izmantošanu, ja LATAKKO ir pamatotas šaubas par šīs balvas faktiskā 
izmantotāja stāvokli, proti, ja viņš (viņa) ir alkoholisko vai narkotisko (psihotropu) vai 
toksisko vielu ietekmē. Šādi pārtrauktā vai atceltā balvas „Brauciens” izmantošana nav 
kompensējama nekādā veidā, kā arī pretenzijas par šādu LATAKKO vai tā pilnvarotā 
pārstāvja rīcību nav izskatāmas.  
 

6. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

6.1. Jebkuras pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot 
iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir 
atsauces pretenzijā. 
6.2. Pretenzijas nosūtāmas līdz 29.01.2015., ieskaitot, uz, SIA “LATAKKO” adresi 
Mazā Nometņu ielā 33, Rīgā, LV-1002 ar norādi „PIRELLI SNOWBOARD & RALLY 
2014”.   
6.3. LATAKKO izskata visas pretenzijas un atbild uz tām 14 dienu laikā pēc to 
saņemšanas. Visas LATAKKO atbildes uzskatāmas par galīgajiem lēmumiem. 
 

http://pkp.lv/
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7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Gadījumā, ja laimētājs nepiesakās balvai līdz šo loterijas noteikumu 5.3. punktā 
norādītajam termiņam, papildus izloze netiek veikta. 
7.2. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas 
noteikumiem iespējams iepazīties šo loterijas noteikumu 1.5.1. punktā minētajos 
veikalos, kā arī Internetā pēc adreses http://pkp.lv.  
 
 
Rīgā, 2014. gada 2. septembrī 
 


