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ATĻAUJA 
Nr. 7628 

Izsniegta 

dabasgāzes tirdzniecības pakalpojuma 

loterijas 

"ELEKTRUM loterija" 

organizēšanai 

Pakalpojumu sniedzējs: AS "Latvenergo" 

40003032949 

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV- 

1230 

Organizētājs: SIA "WKND" 

40103886625 

Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010 

Derīga: no 15.03.2023. 

līdz 08.06.2023. 

Loterijas norises vieta: Latvijas Republika 

24.02.2023. 

Priekšniece Signe Birne 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 



Pakalpojumu loterijas 

"ELEKTRUM loterija" 

noteikumi 

 

1. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS: 

1.1. AS "Latvenergo", uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža 

Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

2.1. SIA "WKND", uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103886625, juridiskā adrese: Brīvības 

iela 39, Rīga, LV-1010. 

 

3. LOTERIJAS VIETNES DARBĪBAS NODROŠINĀTĀJS:  

3.1. SIA "SOMESE Baltic", uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 103 - 4, Rīga, LV-1001. 

 

4. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

4.1. Loterija norisinās Latvijas Republikas teritorijā. 

 

5. LOTERIJAS NORISES LAIKI: 

5.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2023. gada 15. marta līdz 2023. gada 31. maijam. 

5.2. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2023. gada 6. jūnijā plkst. 13:00.  

5.3. Loterijas laimētāji tiks publicēti 2023. gada 8. jūnijā mājas lapā www.elektrumloterija.lv. 

5.4. Loterijas norises periods ir no 2023. gada 15. marta līdz 2023. gada 8. jūnijam. 

5.5. Pieteikšanās laimesta saņemšanai ir līdz 2023. gada 16. jūnijam. 

5.6. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2023. gada 23. 

jūnijam. 

   

6. BALVAS: 

6.1. Balvu fonds sastāv no 1 (vienas) automašīnas "Renault Clio". Pilna automašīnas 

specifikācija un aprīkojums norādīti loterijas noteikumu Pielikumā Nr. 1. 

6.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 20 570,00 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit 

eiro, 00 eiro centi). 

 

7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

7.1. Loterijā drīkst piedalīties jebkura 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, 

kura dabasgāzes tirdzniecības līgumā ir norādīta kā lietotājs. 

7.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam: 

7.2.1. jānoslēdz dabasgāzes tirdzniecības līgums (turpmāk – Līgums) laika periodā no 2023. 

gada 15. marta līdz 2023. gada 14. maijam vai minētajā laika periodā jāpievieno jauns 

objekts jau spēkā esošam Līgumam, izvēloties jebkuru dabasgāzes produktu 

privātpersonām ar dabasgāzes tirdzniecības perioda sākuma datumu ne vēlāk kā 

2023.gada 1.jūnijs; 

7.2.2. laika periodā no 2023. gada 15. marta līdz 2023. gada 31. maijam bez maksas 

jāreģistrējas loterijai mājas lapā www.elektrumloterija.lv, iesniedzot savus personas 

datus (vārdu, uzvārdu, Līguma numuru un kontakttālruni), tādējādi izsakot vēlmi 

piedalīties loterijā. Līguma numurs ir jānorāda, lai nodrošinātu iespējami precīzas un 

unikālas loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, 

lai identificētu loterijas laimētāju un pārbaudītu tā atbilstību loterijas noteikumiem. Ja 

reģistrācija loterijai mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs 

teksts. 



7.3. Loterijā nevar piedalīties AS "Latvenergo" klienti, kas loterijas norises periodā veic 

Elektrum dabasgāzes produktu maiņu spēkā esošā Līgumā iekļautam dabasgāzi patērējošam 

objektam. 

7.4. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. 

7.5. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks: 

7.5.1. nav noslēdzis dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar AS "Latvenergo" vai nav pievienojis 

jaunu dabasgāzi patērējošo objektu jau spēkā esošam dabasgāzes tirdzniecības līgumam 

atbilstoši šiem loterijas noteikumiem. 

7.5.2. ir reģistrējis vienu Līguma numuru vairākkārt, izņemot gadījumus, ja loterijas dalībnieks 

spēkā esošam dabasgāzes tirdzniecības līgumam ir pievienojis vairākus jaunus 

dabasgāzi patērējošos objektus; 

7.5.3. ir reģistrējis vienu un to pašu Līguma numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, 

papildinot līguma numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju; 

7.5.4. ir reģistrējis Līguma numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts Līgumā. 

7.6. Organizētājs neatbild par: 

7.6.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies noslēdzot dabasgāzes 

tirdzniecības līgumu vai saņemot balvu; 

7.6.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās 

dalībnieka vainas dēļ; 

7.6.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta 

reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ. 

7.7. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā personas datu apstrādei, ko veic: 

7.7.1. SIA "WKND" nolūkā pārraudzīt un organizēt loteriju, laimētāja noteikšanu, 

identificēšanu, veikt saziņu ar laimētāju un izsniegt laimestu, nodot laimētāja datus AS 

"Latvenergo" atbilstības loterijas noteikumiem pārbaudei, kā arī uzglabāt veikto 

reģistrāciju datus 5 (piecus) gadus pēc loterijas norises beigām atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.7.2. SIA "SOMESE Baltic" nolūkā nodrošināt loterijas reģistrācijas vietni un dalībnieku 

reģistrācijas procesu, laimētāja publicēšanu, kā arī iegūto datu nodošanu SIA "WKND" 

loterijas procesa nodrošināšanai; 

7.7.3. AS "Latvenergo" nolūkā pārbaudīt laimētāja atbilstību loterijas noteikumiem un 

identificēt laimētāju. 

7.8. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs realizēt savas tiesības saskaņā ar personas datu aizsardzības 

normatīvajos aktos noteiktajām datu subjekta tiesībām, tai skaitā atsaukt dalību loterijā, 

nosūtot rakstveida iesniegumu Loterijas organizētājam uz Loterijas noteikumos norādīto 

adresi, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu. 

Loterijas dalībnieka personas datu apstrāde ir nepieciešama loterijas nodrošināšanai, līdz 

ar to personas datu apstrādes ierobežošana un/vai personas datu dzēšana var padarīt dalību 

loterijā par neiespējamu. 

 

8.  PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

8.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) 

dalībnieka izredzes laimēt ir 1/5 000. 

  

9. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

9.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā 

www.elektrumloterija.lv. 

  



10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

10.1. Laimētājs tiks noteikts pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas 

atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar nejauša skaitļa izvēles programmas 

palīdzību. 

10.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti SIA "SOMESE Baltic" biroja telpās (Brīvības iela 103 - 4, Rīga, 

LV-1001), uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

10.3. Loterijas laimētājam tiks izlozēti 2 (divi) rezervisti, kuri var kļūt par laimesta ieguvēju tad, 

ja kāda iemesla dēļ izlozētais laimesta ieguvējs nav tiesīgs saņemt laimestu vai atsakās no 

laimesta saņemšanas. 

 

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

11.1. Lai vienotos par laimesta saņemšanu, loterijas laimētājam jāsazinās ar SIA "WKND" līdz 

2023. gada 16. jūnijam zvanot uz tālruņa nr. +371 28625218 vai rakstot uz e-pasta adresi 

welcome@wknd.lv. 

11.2. Loterijas laimētājam jāpiesakās balvas saņemšanai šajos noteikumos noteiktajos termiņos. 

Ja loterijas laimētājs nepiesakās balvas saņemšanai noteiktajā termiņā, balva tiek nodota 

izlozes kārtībā noteiktajam rezervistam, kas no tā brīža kļūst par loterijas laimētāju. Ja arī 

izlozes kārtībā noteiktie rezervisti nepiesakās balvas saņemšanai, tā paliek AS "Latvenergo" 

īpašumā. 

11.3. Balva netiks izmaksāta naudā vai mainīta pret citu balvu. 

11.4. Ierodoties saņemt laimēto balvu, loterijas laimētājam jāuzrāda personu apliecinošs 

dokuments (pase/eID karte).  

11.5. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, 

piemēram, transporta izdevumi, telefona sarunu izmaksas vai citi, netiek segti. 

 

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

12.1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA 

"WKND" birojā, Brīvības ielā 39, 5. stāvā, Rīgā, LV-1010 rakstisku iesniegumu. 

12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) 

darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA "WKND", SIA "SOMESE Baltic" un AS "Latvenergo" 

darbinieki.  

13.2. Loterijas laimētājs, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav noteikumu 13.1.punktā 

norādīto uzņēmumu darbinieks. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par loterijas laimētāju kļūst 

persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek AS "Latvenergo" īpašumā. 

 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:  

14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcija, atrodami mājaslapā www.elektrumloterija.lv.  

 

 



Pielikums Nr.1  

Preču loterijas "ELEKTRUM loterija" noteikumiem.  

 

Automašīnas "Renault Clio" specifikācija un aprīkojums: 

 
Marka, modelis RENAULT CLIO 

Versija Equlibre TCe 90 X-Tronic Versijas kods EE90GAEF 

Garantija Mēneši: 60 vai 100 000 nobraukums Caurrūsēšanas garantija  Gadi: 12 

Krāsas kods EQB Krāsas nosaukums valencia orange  

 

GALVENIE TEHNISKIE DATI: 

Dzinējs tilpums cm3 999 Ātrumkārba Automātiskā X_Tronic 

Durvju skaits 5 Sēdvietas 5 Piedziņa Priekšpiedziņas Degvielas tips Benzīns 

Maks. Ātrums km/h 175 Ieskrējiens 0-100km/h, s 12.4 Degvielas bākas tilpums l 42 

Garums, mm 4050 Platums bez sānu spoguļiem, mm 

Platums ar sānu spoguļiem, mm 

1798 

1988 

Augstums, mm 1440 

 

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 IZMEŠI: 

Vidēji l/100km CO2 izmeši g/km 

5.7 129 

* Degvielas patēriņš reālos apstākļos ir atkarīgs no transportlīdzeklī uzstādīto papildus iekārtu darbu un vadītāja 

braukšanas stila. 

 

STANDARTA APRĪKOJUMS (EQUILIBRE) 

• EASY LINK 7" multivides sistēma ar DAB radio, Bluetooth®, 2xUSB+ligzda, savietojamība ar Apple 

CarPlay™ un Android Auto™. 

• Lietus sensors. 

• Manuālā gaisa kondicionēšana. 

• Aizmugurējie LED lukturi. 

• Pilni LED priekšējie lukturi. 

• LED griestu apgaismojums priekšpusē. 

• Durvju rokturi virsbūves krāsās. 

• Sānu spoguļu korpusi spīdīgi melnā krāsā. 

• Tekstila rievotais polsterējums melni pelēkā krāsā. 

• Tumšs interjers ar smilškrāsas apdari. 

• Āķi tīklam bagāžas nodalījumā. 

• 15" tērauda diski (185/65 R15). 

 

PAPILDUS APRĪKOJUMS: 

• Automātiskais gaisa kondicionieris +renault brīvroku karte + priekšējie saulessargi + elektriski regulējami 

sānu spoguļi, manuāli nolokāmi. 

• Noņemama bagāžnieka grīda + pilns rezerves ritenis, 

• Automātiskās tālās/tuvās gaismas + miglas lukturi + aizmugurējie LED "C formas" lukturi, viens 

atpakaļgaitas lukturis. 

• Aizmugures Parkošanās sensori. 

• Elektriskie aizmugurējie logi. 

• Apsildāmi priekšējie sēdekļi. 

• Metāliska krāsa (Oranža). 

 

 

 
 


