
 

Preču un pakalpojumu loterijas 

“Lielā LĪGO akcija” noteikumi. 

 
1. PREČU IZPLATĪTĀJS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS: 

 

SIA „Pigu Latvia” turpmāk tekstā 220.lv, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 43603025092, juridiskā adrese: 

Ģertrūdes iela 94a, Rīga, LV-1009, Latvija. 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

SIA „Pigu Latvia” turpmāk tekstā www.220.lv, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 43603025092, juridiskā 

adrese: Ģertrūdes iela 94a, Rīga, LV-1009, Latvija. 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

Loterija notiek 220.lv veikalos Ģertrūdes ielā 94a, Rīgā, LV-1009 un Daugavgrīvas ielā 114, Rīga, LV-

1055 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

Loterijas norises laiks ir no 24.05.2017 līdz 23.06.2017 

5. LAIMESTU FONDS: 

 

5.1. 2 (divi) Velosipēdi Burghardt City 28” EUR 118.53 (viens simts astoņpadsmit eur, 53 centi) 

vērtībā; 

5.2. 4 (četras) Teltis Pavillo Navajo X2 EUR 31.02  (trīsdesmit viens eur, 02 centi) vērtībā; 

5.3. 8 (astoņi) Mangali PK-1 (Dārza grils) (400x250x200 mm) EUR 12.10 (divpadsmit eur, 10 centi) 

vērtībā; 

5.4. 4 (četri) Ar vēju piepūšami guļammaisi AIR BANANA, zils EUR 26.62 (divdesmit seši eur, 62 

centi) vērtībā; 

5.5. 8 (astoņi) Saliekami galdi ar 4 sēdvietu daļām EUR 19.43 (deviņpadsmit eur, 43 centi) vērtībā. 

Kopējā balvu fonda vērtība sastāda EUR 719.90 (septiņi simti deviņpadsmit eur, 90 centi). 

6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

 

6.1. Loterijas laikā tiek plānots, ka  aptuveni 2500 (divi tūkstoši pieci simti) dalībnieki, kas izmantojot 

7. punktā norādītos veidus reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti: 

6.1.1. 2 (divi) laimētāji, kuri saņems  pa 1 (vienam) Velosipēdam Burghardt City 28” EUR 

118.53 (viens simts astoņpadsmit eur, 53 centi) vērtībā; 

6.1.2. 4  (četri) laimētāji, kuri saņems pa 1 (vienai) Teltij Pavillo Navajo X2 EUR 31.02  

(trīsdesmit viens eur, 02 centi) vērtībā; 

6.1.3. 8 (astoņi) laimētāji, kuri saņems pa 1 (vienam) Mangalim PK-1 (Dārza grils) 

(400x250x200 mm) EUR 12.10 (divpadsmit eur, 10 centi) vērtībā; 

6.1.4. 4 (četri) laimētāji, kuri saņems pa 1 (vienam) Ar vēju piepūšamo guļammaisu AIR 

BANANA, zils EUR 26.62 (divdesmit seši eur, 62 centi) vērtībā; 

6.1.5. 8 (astoņi) laimētāji, kuri saņems pa 1 (vienam) Saliekamam galdam ar 4 sēdvietu daļām 

EUR 19.43 (deviņpadsmit eur, 43 centi) vērtībā. 



 
 

7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

 

7.1. Loterijā var piedalīties jebkurš LR iedzīvotājs. 

7.2. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2017. gada 24.maijam līdz 2017. gada 21.jūnijam 

(ieskaitot), klientam jebkurā no 220.lv veikaliem (Ģertūdes ielā 94a, Rīgā, LV-1009 vai 

Daugavgrīvas ielā 114, Rīgā, LV-1055) jāveic pirkums vismaz 20 (divdesmit) eiro vērtībā, 

jāaizpilda loterijas kupons, kuru izsniegs pārdevējs un jāiemet speciāli sagatavotajās loterijas 

kastēs. Loterijā piedalās visas preces, kas pieejamas veikalos Ģertrūdes ielā 94a, Rīgā, LV-1009 un 

Daugavgrīvas ielā 114, Rīgā, LV-1055. 

7.3. Loterija sastāv no  3 ( trīm) izlozēm. 

7.4. Loterijas laikā iegādātās preces, kuras atbilst loterijas noteikumiem, tiek pieņemtas atpakaļ 14 

dienu laika no pirkuma brīža. Līdz ar preces atgriešanu dalībnieka reģistrācija, par konkrēto preci, 

no loterijas dalībnieku saraksta tiek dzēsta. 

7.5. Viens dalībnieks loterijā var piedalīties vairākkārt tikai veicot atkārtotu pirkumu. 

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

7.7. Dalībniekam ir jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls. 

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

 

8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas 7. punktā minētajā veidā. 

8.2. Ar dalību loterijā dalībniekam papildus izdevumu nav. 

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

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: 

 

9.1.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 7. punktā norādītajos veidos no 2017. gada 24. maija 

līdz 2017. gada 21. jūnijam plkst 19:00. 

9.1.2. Formējot pirkumus atbilstoši loterijas noteikumu 7.2. punktam, laika periodā 2017. gada 

24.maija līdz 2017. gada 03. Jūnijam 15:00 (ieskaitot), dalībnieks piedalās  2 (divās) 

izlozēs, kas notiek 2017.gada 05.jūnijā un 2017. Gada 22. jūnijā.  

9.1.3. Formējot pirkumus atbilstoši loterijas noteikumu 7.2. punktam, laika periodā 2017. gada 

05.jūnija līdz 2017. gada 21. Jūnijam 19:00 (ieskaitot), dalībnieks piedalās  2 (divās) 

izlozēs, kas notiek 2017.gada 22. jūnijā.  

9.2. Loterijas laikā iegādātās preces, kuras atbilst loterijas noteikumiem, tiek pieņemtas atpakaļ 14 

dienu laika nopirkuma brīža. Līdz ar preces atgriešanu dalībnieka reģistrācija, par konkrēto preci, 

no loterijas dalībnieku saraksta tiek dzēsta. 

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

 

10.1. Laimētāji tiks noteikti SIA” Pigu Latvia” biroja  telpās, Rīgā Baltā iela 1b,   2017. gada 06.jūnijā  

plkst 13:00 un 22. jūnijā plkst 13:00 pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas 

pārstāvi. 

10.2. Pirmajā izlozē, kura notiks 05. Jūnijā, piedalās visas saņemtās reģistrācijas no 2017. Gada 24. 

Maija līdz 2017. Gada 03. Jūnijam ieskaitot un tajā tiek izlozēti: 



 
10.2.1. 2  (divi) laimētāji, kuri būs laimējuši pa 1 (vienai) Teltij Pavillo Navajo X2 EUR 31.02  

(trīsdesmit viens eur, 02 centi) vērtībā un 2 (divi) rezervisti, kas iegūst tiesības saņemt balvu, 

ja primārie laimētaji neizņems savu laimestu līdz 2017.gada 07.jūlijam (ieskaitot); 

10.2.2. 4 (četri) laimētāji, kuri būs laimējuši pa 1 (vienam) Mangalim PK-1 (Dārza grils) 

(400x250x200 mm) EUR 12.10 (divpadsmit eur, 10 centi) vērtībā un 4 (četri) rezervisti, kas 

iegūst tiesības saņemt balvu, ja primārie laimētaji neizņems savu laimestu līdz 2017.gada 

07.jūlijam (ieskaitot); 

10.2.3. 2 (divi) laimētāji, kuri būs laimējuši pa 1 (vienam) Ar vēju piepūšamo guļammaisu AIR 

BANANA, zils EUR 26.62 (divdesmit seši eur, 62 centi) vērtībā un 2 (divi) rezervisti, kas 

iegūst tiesības saņemt balvu, ja primārie laimētaji neizņems savu laimestu līdz 2017.gada 

07.jūlijam (ieskaitot); 

10.2.4. 4 (četri) laimētāji, kuri būs laimējuši pa 1 (vienam) Saliekamam galdam ar 4 sēdvietu 

daļām EUR 19.43 (deviņpadsmit eur, 43 centi) vērtībā un 4 (četri) rezervisti, kas iegūst 

tiesības saņemt balvu, ja primārie laimētaji neizņems savu laimestu līdz 2017.gada 

07.jūlijam (ieskaitot). 

10.3. Otrajā izlozē, kura notiks 22. Jūnijā, piedalās visas saņemtās reģistrācijas no 2017. gada 05. Jūnija 

līdz 2017. Gada 21. Jūnijam ieskaitot un tajā tiek izlozēti: 

10.3.1. 2  (divi) laimētāji, kuri būs laimējuši pa 1 (vienai) Teltij Pavillo Navajo X2 EUR 31.02  

(trīsdesmit viens eur, 02 centi) vērtībā un 2 (divi) rezervisti, kas iegūst tiesības saņemt balvu, 

ja primārie laimētaji neizņems savu laimestu līdz 2017.gada 07.jūlijam (ieskaitot); 

10.3.2. 4 (četri) laimētāji, kuri būs laimējuši pa 1 (vienam) Mangalim PK-1 (Dārza grils) 

(400x250x200 mm) EUR 12.10 (divpadsmit eur, 10 centi) vērtībā un 4 (četri) rezervisti, kas 

iegūst tiesības saņemt balvu, ja primārie laimētaji neizņems savu laimestu līdz 2017.gada 

07.jūlijam (ieskaitot); 

10.3.3. 2 (divi) laimētāji, kuri būs laimējuši pa 1 (vienam) Ar vēju piepūšamo guļammaisu AIR 

BANANA, zils EUR 26.62 (divdesmit seši eur, 62 centi) vērtībā un 2 (divi) rezervisti, kas 

iegūst tiesības saņemt balvu, ja primārie laimētaji neizņems savu laimestu līdz 2017.gada 

07.jūlijam (ieskaitot); 

10.3.4. 4 (četri) laimētāji, kuri būs laimējuši pa 1 (vienam) Saliekamam galdam ar 4 sēdvietu 

daļām EUR 19.43 (deviņpadsmit eur, 43 centi) vērtībā un 4 (četri) rezervisti, kas iegūst 

tiesības saņemt balvu, ja primārie laimētaji neizņems savu laimestu līdz 2017.gada 

07.jūlijam (ieskaitot). 

10.4. Trešajā izlozē, kura notiks 22. Jūnijā, piedalās visas saņemtās reģistrācijas no 2017. Gada 24. 

Maija līdz 2017. Gada 21. jūnijam ieskaitot un tajā tiek izlozēti: 

10.4.1. 2  (divi) laimētāji, kuri būs laimējuši pa 1 (vienam) Velosipēdam Burghardt City 28” EUR 

118.53 (viens simts astoņpadsmit eur, 53 centi) vērtībā un 2 (divi) rezervisti, kas iegūst 

tiesības saņemt balvu, ja primārie laimētaji neizņems savu laimestu līdz 2017.gada 

07.jūlijam (ieskaitot) 

10.5. Pēc punktā 9. minētajiem termiņiem laimētāji tiks izlozēti pēc nejaušības principa. 

Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst 

loterijas noteikumiem. 

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 

 



 
11.1. Laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapās www.220.lv un 220.lv sociālo tīklu profilos 

draugiem.lv/220lv un facebook.com/220lv 1 (vienu) darba dienu pēc izlozes jeb  ne vēlāk kā 

2017.gada 06.jūnijā. 

11.2. Pilnais laimētāju saraksts tiks publicēti mājas lapās www.220.lv un 220.lv sociālo tīklu profilos 

draugiem.lv/220lv un facebook.com/220lv 1 (vienu) darba dienu pēc izlozes jeb  ne vēlāk kā 

2017.gada 23.jūnijā. 

 

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

 

12.1. Lai saņemtu balvas: 

12.1.1. Laimētājam, iepriekš vienojoties par konkrētu balvas pieteikšanās dienu zvanot uz tālruni 

+371 26666410, jāierodas uz interneta veikala “ Pigu Latvia”  preču izsniegšanas punktu  

Rīgā, Daugavgrīvas ielā 114 līdz 2017.gada 07.jūlijam.   

12.2. Ja primārie noteiktie laimētāji neierodas pēc balvas un loterijas organizētājam neizdodas ar tiem 

sazināties līdz 2017.gada 07.jūlijam (ieskaitot), tiesības saņemt balvu pāriet izlozes kārtībā 

noteiktajiem konkrētās balvas rezervistiem. 

12.3. Rezervistiem pēc balvas jāierodas līdz 2017. gada 14.jūlijam, līdzi ņemot personas apliecinošu 

dokumentu.  

12.4. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2017. gada 14.jūlijam, paliek preču izplatītāja un pakalpojuma 

sniedzēja SIA „Pigu Latvia” īpašumā. 

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

 

Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 31.jūlijam, 

iesniedzot SIA „Pigu Latvia” biroju, Baltā iela 1b, Rīga, LV-1055, Latvija  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 „Pigu Latvia” darbinieki un ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek 

pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tiesības 

saņemt balvu pāriet izlozes kārtībā noteiktajiem konkrētās balvas rezervistiem. 

15. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, tiks 

publicēti mājas lapā www.220.lv,  SIA „Pigu latvia” sociālo tīklu profilos draugiem.lv/220lv un 

facebook.com/220lv 

 

 

http://www.220.lv/

