
Akcijas “PIEPILDI Bērna SAPNI” noteikumi 

1.Norises laiks: 01.12.2016.-25.12.2016. 
2.Organizētāji: SIA “Pigu Latvia”, turpmāk – interneta veikals 220.lv, SIA “EHR Mediju Grupa” 
3.Piedalīšanas noteikumi dāvanas pieteicējam: 

Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs un būt dāvanas pieteicējs un/vai dāvinātājs. 

Lai pieteiktos dāvanas saņemšanai akcijas ietvaros, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa 

www.ehrmedijugrupa.lv lapā “Vēlos saņemt dāvanu”, kurā obligāti ir jānorāda sekojoša 

informācija: 

 Pieteicēja vārds, uzvārds; 

 Bērna vārds; 

 Bērna vecums; 

 Pieteicēja telefona numurs; 

 Pieteicēja e-pasts; 

 Dāvana, kuru bērns vēlas saņemt. Izvēlēties var tikai no interneta veikala 220.lv 

piedāvātā preču sortimenta; 

Izvēlētās preces links no interneta veikala 220.lv lapas ir jāievieto pieteikuma 

veidlapā; 

 Jāuzraksta stāsts (minimums 200 (divi simti) zīmes – maksimums 500 (pieci simti) 

zīmes), kāpēc ir jāpiepilda tieši šis bērna sapnis. 

 

Lai pabeigtu pieteikumu, pieteicējam ir jānospiež poga “Pieteikties dāvanai”. 

Katru bērnu var pieteikt dāvanas saņemšanai tikai vienu reizi. Ja vienam bērnam būs vairāki 

pieteikumi dāvanai, www.ehrmedijugrupa.lv lapā tiks publicēts tikai pirmais, kurš atbilst 

visiem akcijas nosacījumiem. 

Pieteikt bērnus dāvanas saņemšanai var līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam. 

Pēc pieteikuma nosūtīšanas, katrs pieteikums tiek apstrādāts 1 (vienas) darba dienas laikā. Ja 

norādītā informācija atbilst akcijas noteikumiem, pieteikums tiek publicēts 

www.ehrmedijugrupa.lv lapā. 

Gadījumā, ja pieteikums neatbilst akcijas noteikumiem, organizētāji patur tiesības 

pieteikumu nepublicēt. 

Dāvanas pieteicējam dāvanas saņemšanas brīdī ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, 

kas apliecina to, ka viņš ir tā pati persona, kas aizpildīja pieteikuma veidlapu “Vēlos saņemt 

dāvanu”. 

Ar dalību akcijā dāvanas pieteicējam papildus izdevumu nav. 

Pieteikties dāvanas saņemšanai var no 01.12.2016. līdz 25.12.2016. 

4.Piedalīšanas noteikumi dāvinātājam: 



Lai kļūtu par dāvinātāju, ir jādodas uz www.ehrmedijugrupa.lv un jāaizpilda pieteikuma 

veidlapa “Vēlos dāvināt”. 

Lai pieteiktos dāvanas sagādāšanai akcijas ietvaros, ir jāizvēlas viens no dāvanas saņemšanas 

pieteikumiem, un obligāti ir jānorāda sekojoša informācija: 

 Vārds, uzvārds; 

 Telefona numurs; 

 E-pasts. 

Dāvinātājam ir iespēja dāvināt, tikai to preci, kura ir norādīta izvēlētajā pieteikumā. 

Lai pabeigtu pieteikuma aizpildīšanu, ir jānospiež poga – “Pieteikties dāvināt”. 

Katrs dāvinātājs akcijā var piedalīties neierobežotu reižu skaitu. 

Pēc dāvinātāja pieteikuma nosūtīšanas, katrs pieteikums tiek apstrādāts 1 (vienas) darba 

dienas laikā. Ar dāvinātāju telefoniski sazinās akcijas rīkotāja pārstāvis, lai iegūtu 

apstiprinājumu dāvanas sagādāšanas pieteikuma noformēšanai un informē, ka pēc dāvanas 

apmaksas saņemšanas, atcelt dāvanu nebūs iespējams.  

5. www.ehrmedijugrupa.lv lapā tiks publicēti tikai tie dāvanas saņemšanas pieteikumi, kuri 

atbilst akcijas noteikumiem un ir norādīta visa nepieciešamā informācija. 

6.Interneta veikals 220.lv akcijas ietvaros nodrošina bezmaksas piegādi dāvanas nogādāšanai 

pieteicējam. 

7.Kad dāvinātājs ir veicis dāvanas apmaksu, www.ehrmedijugrupa.lv lapā pie attiecīgās 

dāvanas pieteikuma veidlapas, būs norādīts dāvanas piegādes termiņš. 

8. Dāvana tiek nosūtīta pieteicējam, tikai tad, ja dāvinātājs ir veicis apmaksu par dāvanu. 

9.Pēc dāvanas saņemšanas, dāvanas pieteikuma veidlapas statuss nomainās uz “Uzdāvināts”. 

10.Kad dāvanas pieteicējs saņems dāvanu, dāvinātājam tiks nosūtīta informācija, ka 

pieteicējs dāvanu ir saņēmis. 

11.Piedaloties akcijā, dalībnieki piekrīt to vārdu publicēšanai masu saziņas līdzekļos (sociālie 

portāli, jaunumu e-pasti, mājas lapa). 

12.Akcijas dalībnieks, piedaloties akcijā, piekrīt tā datu apstrādei akcijas ietvaros. 

13.Akcijā nedrīkst piedalīties interneta veikala 220.lv darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

14. Interneta veikals 220.lv patur tiesības mainīt noteikumus akcijas norises laikā vai 

pārtraukt akciju jebkurā brīdī, informējot par to tādā pašā veidā, kā tika publicēti šie 

noteikumi. 

15.Ja dāvanas saņēmējam rodas jautājumi par preces lietošanu, dāvanas saņēmējs var 

griezties interneta veikalā 220.lv, rakstot uz e-pastu: palidziba@220.lv. 



16.Akcijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi līdz 25.12.2016. 

iesniedzot  SIA „Pigu Latvia” Baltā iela 1b, Rīga, LV-1084, Latvija  rakstisku iesniegumu. Visas 

pretenzijas tiks izskatītas un atbilde tiks sniegta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no 

rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 


