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Loterijas “Saņem sūtījumu Omniva pakomātā un laimē Aleksandra Pavlova darinātu tērpu 

saviem vasaras svētkiem” noteikumi 

 

1. Preces ražotājs  

SIA “Omniva”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103527192, juridiskā adrese Baltā iela 1b, Rīga, LV-1055, 

Latvija. 
 

2. Loterijas organizētājs  
SIA “Omniva”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103527192, juridiskā adrese Baltā iela 1b, Rīga, LV-1055, 

Latvija 

 
3. Loterijas norises teritorija  

Loterija notiek visā Latvijas teritorijā, gan juridiskām, gan fiziskām personām, kas, iepērkoties internetā, 
izmanto sūtījumu piegādi Omniva pakomātos un reģistrē savu dalību www.omnivaakcija.lv  

 

4. Loterijas norises laiks 
Loterijas norises laiks ir no 20.05.2019. - 03.06.2019. 

 
5. Balva 
5.1  Loterijai ir 1 (viena) galvenā balva – Aleksandra Pavlova darināts tērps. 

5.2. Balvas kopējā vērtība sastāda 800,00 EUR (astoņi simti eiro un 00 centi). 

6. Piedalīšanās noteikumi  

6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika posmā no 2019. gada 20. maija plkst. 08:00  līdz 2019. gada 
31. maija plkst. 23:59 ir jāveic sekojošas darbības: 

 iepērkoties internetā, kā piegādes veids ir jāizvēlas “Piegāde uz Omniva pakomātu” un precei 

jāatbilst Omniva pakomātu sūtījumu izmēriem; 

 jāizņem sūtījums izvēlētajā Omniva pakomātā; 

 jāreģistrējas mājaslapā www.omnivaakcija.lv  

 
6.2. Reģistrēšanās process: lai piedalītos loterijā, dalībniekam ir nepieciešams doties uz mājaslapu 

www.omnivaakcija.lv  un aizpildīt reģistrēšanās formu, kurā ir jānorāda savu vārdu, uzvārdu, mobilā 
telefona numuru un e–pasta adresi, lai dalībnieks tiktu reģistrēts loterijas izlozē. Reģistrāciju dalībnieks 

var veikt jau pirms ir saņēmis 1 (vienu) sūtījumu Omnivas pakomātā, taču tas ir jāizņem līdz 2019. gada 

31. maijam. Katrs saņemtais sūtījums Omnivas pakomātā sniedz dalībniekam lielāku iespēju tikt pie 
laimesta. Ja dalībnieks ir saņēmis tikai vienu sūtījumu, tā tiks uzskatīta par vienu lozi, savukārt, ja 

dalībnieks saņēmis 2 (divus) sūtījumus, tad dalībniekam pienākas divas lozes. Sekojošā aritmētiskā 
progresijā tiek rēķināts nākamo ložu skaits.  

6.3. Loterijas dalībnieka identifikācija notiek, izmantojot dalībnieka norādīto mobilā telefona numuru, ar 
kuru dalībnieks sevi piesaka dalībai loterijā.  

6.4. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā personas datu apstrādei loterijas ietvaros. 

6.5. Reģistrējoties loterijai, dalībnieks piekrīt, ka uzvaras gadījumā Omniva, SIA ir tiesības uzņemt 
dalībnieka foto laimētajā A.Pavlova darinātajā tērpā un šie foto var tikt izmantoti Omniva, SIA materiālos 

un publicēti sociālajos tīklos. 
 

7. Prognozētais dalībnieku skaits 

7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, kuri atbilst un rīkojas saskaņā ar 
6.1. punktā noteiktajiem nosacījumiem, tiks reģistrēti loterijai un nav lūguši atsaukt savu reģistrāciju 

loterijai, un no kuriem tiks izlozēts 1 (viens) SIA “Omniva”  balvas laimētājs. 
 

8. Dalībnieku ieguldījums  

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic darbības 6.1. punktā minētajā veidā. 
8.2. Dalība loterijā nerada tās dalībniekam papildu izdevumus. 

8.3. Visus ar laimesta gūšanu saistītos nodokļu maksājumus veic loterijas organizētājs. 
 

http://www.omnivaakcija.lv/
https://www.omniva.lv/public/files/failid/Private_price_list_2017_LV.pdf
http://www.omnivaakcija.lv/
http://www.omnivaakcija.lv/
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9. Pieteikšanās termiņš  

Laika periodā no 2019. gada 20. maija plkst. 08:00 līdz 2019. gada 31. maija plkst. 23:59, dalībnieki var 
reģistrēt savu dalību loterijai, rīkojoties saskaņā ar 6.1. punktā noteiktajiem nosacījumiem.  

 
10. Laimētāja noteikšana   

Laimētājs tiks noteikts SIA “Omniva” birojā: Rīgā, Baltā ielā 1b, 315. kab. 03.06.2019. līdz plkst. 15:00 ar 

visiem dalībniekiem, kas ir automātiski reģistrēti loterijai attiecīgajā izlozes reģistrēšanās periodā, kas, 

atbilst 6.1. punktā minētajiem nosacījumiem un nav lūguši atsaukt savu reģistrāciju loterijai. Laimētājs 

tiks izlozēts ar datora programmas palīdzību pēc nejaušības principa. Izlozi veiks SIA “Omniva” par loteriju 

atbildīgā persona. 

 

 
 

 

 

 
 

 
11. Laimētāju paziņošana  

Laimētāji tiks paziņoti saskaņā ar grafiku: 

 
 

 
 

 
 

 

12. Laimesta saņemšana  
Ar laimētāju telefoniski sazināsies SIA „Omniva” par loteriju atbildīgā persona 30 minūšu laikā no laimētāju 

paziņošanas www.omniva.lv. Lai saņemtu balvu, laimētājam būs jāierodas SIA “Omniva” biroja telpās 
Rīgā, Baltā iela 1b, 315.kab. Balva ir jāizņem 1 nedēļas laikā no laimētāja paziņošanas datuma.  

 

13. Pretenzijas un to izskatīšana  
Dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 11. jūnijam, iesniedzot SIA 

“Omniva” biroja telpās, Rīgā, Baltā ielā 1B, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un 
loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas 

dienas. 

 
14. Dalības aizliegums  

Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Omniva” darbinieki un darbinieku tuvinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts 
un par kādu no laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tad balva tiek pārlozēta. 

 
 

 

SIA Omniva 
Valdes locekle  B. Krauze-Čebotare                                                                                                         
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

Izlozes 

datums 
Izlozes vieta 

Izlozes reģistrācijas 

periods Uzvarētāju 

skaits 
Datums 

Laika 
periods 

03.06.2019. 

“Omniva” SIA biroja 

telpās, Rīgā, Baltā 
iela 1b, 315.kab 

20.05.2019.-

31.05.2019. 
08:00 -23:59 1 

Laimētāja paziņošanas 

datums 
Laimētāja paziņošanas vieta 

03.06.2019. Omniva.lv 

http://www.omniva.lv/

