
 

 

Preču loterijas „Vasaras laimīgākais ūdens!” noteikumi. 

 

1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 

1.1 SIA “Birštono mineraliniai vandenys” ir Ko, reģistrācijas nr.: 152833635, juridiskā adrese: 

B.Sruogos g.7, LT-59209, Birštona, Lietuva. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

2.1 SIA "BMV Latvia", reģ. nr. LV40203235742, juridiskā adrese: Penkules 21A, Rīga, LV-1058 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

3.1 Loterija notiek veikalos visā Latvijas teritorijā, kur pieejama loterijas prece.  

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

4.1 Loterijas norises laiks ir no 2021. gada 1. maijam līdz 2021. gada 2. augustam. 

 

5. BALVAS: 

5.1 Balvu fondā ietilpst 70 (septiņdesmit) balvas par kopējo vērtību EUR 4 647.41 (četri 

tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro un 41 cents), iesk. PVN:  

• 52 džemperi (vienas balvas vērtība – 23,84 EUR); 

• 13 pludmales komplekti – pludmales soma, dvielis, bumba un 12 pudeles naturāla 

minerālūdens Akvile, 0,5l negāzēts (viena balvu komplekta vērtība – 35,21 EUR); 

•  3 Fujifilm Instax Square SQ1, Glacier Blue momentkameras + filmiņa (viena balvu 

komplekta vērtība – 150,00 EUR); 

• 1 GoSpa ( https://gospa.lv/) dāvanu karte 1000 EUR vērtībā (vienas balvas vērtība – 

1000,00 EUR); 

• 1 IKEA  (https://www.ikea.lv/lv) dāvanu karte 1500 EUR vērtībā (vienas balvas vērtība – 

1500,00 EUR). 

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1 Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2021. gada 1. maija plkst. 00:00 līdz 2021. gada 

31. jūlijam, plkst. 23:59 - dalībniekam jebkurā no veikaliem visā Latvijas teritorijā (kurā var 

iegādāties Akvile produkciju) ir jāiegādājas jebkuri 2 (divi) Akvile produkti (produktu 

sarakstu skatīt pielikumā nr.1) vienā pirkumā un jāsaglabā pirkuma dokuments. 

https://gospa.lv/
https://www.ikea.lv/lv


 

 

6.2 Pēc loterijas produktu iegādes, dalībniekam pirkuma dokumentu, kurā redzama 

informācija, ka loterijas norises laikā iegādāti vismaz 2 (divi) minerālūdens Akvile produkti, 

jāreģistrē pirkuma dokuments mājas lapā www.akvile.lv, ievadot šādu informāciju: 

6.2.1 vārds, uzvārds; 

6.2.2 tālruņa numurs; 

6.2.3 pirkuma dokumenta numurs. 

6.3 Pēc veiksmīgas reģistrācijas parādīsies apstiprinājuma teksts: “Paldies! Jūsu pirkuma 

dokuments ir reģistrēts!” 

6.4 Loterijas dalībniekam ir iespēja piedalīties loterijā vairākkārt, veicot citu 6.1 punktā 

minēto 2 (divu) produktu pirkumu un reģistrējot jauno pirkuma dokumentu, kā minēts 6.2. 

punktā. Dalības reižu skaits ir neierobežots. 

1. Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē. 

6.6 Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei:  

6.6.1 Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā 
noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai 
identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma 
organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu 
uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un 
unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai 
precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par 
laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma 
dokumenta numuru. 

 

7. REĢISTRĀCIJAS PERIODI UN LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

7.1.  Izlozes notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu 

ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā. 

7.2 Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. 

7.3 Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja 

primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša 

šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves 

laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti. 

7.4 Loterijā tiek noteiktas 13 (trīspadsmit) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas 

saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu: 

 

http://www.akvile.lv/


 

 

Izlozes 
norises laiks 

Periods par kādu notiek 
izloze   

Izlozētās balvas un skaits Rezervisti  

10.05.2021. 
plkst. 11.00 

01.05.2021. plkst. 00.00 – 
09.05.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

17.05.2021. 
plkst. 11.00 

10.05.2021. plkst. 00.00 – 
16.05.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

24.05.2021. 
plkst. 11.00 

17.05.2021. plkst. 00.00 – 
23.05.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

31.05.2021. 
plkst. 11.00 

24.05.2021. plkst. 00.00 – 
30.05.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

07.06.2021. 
plkst. 11.00 

01.05.2021. plkst. 00.00 – 
31.05.2021. plkst. 23.59 

1 (viena) Fujifilm Instax 
Square SQ1, Glacier Blue 
momentkamera + filmiņa 

2 (divi) 

07.06.2021. 
plkst. 11.00 

31.05.2021. plkst. 00.00 – 
06.06.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

14.06.2021. 
plkst. 11.00 

07.06.2021. plkst. 00.00 – 
13.06.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

21.06.2021. 
plkst. 11.00 

14.06.2021. plkst. 00.00 – 
20.06.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

28.06.2021. 
plkst. 11.00 

21.06.2021. plkst. 00.00 – 
27.06.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

05.07.2021. 
plkst. 11.00 

01.06.2021. plkst. 00.00 – 
30.06.2021. plkst. 23.59 

1 (viena) Fujifilm Instax 
Square SQ1, Glacier Blue 
momentkamera + filmiņa 

2 (divi) 



 

 

05.07.2021. 
plkst. 11.00 

28.06.2021. plkst. 00.00 – 
04.07.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

12.07.2021. 
plkst. 11.00 

05.07.2021. plkst. 00.00 – 
11.07.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

19.07.2021. 
plkst. 11.00 

12.07.2021. plkst. 00.00 – 
18.07.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

26.07.2021. 
plkst. 11.00 

19.07.2021. plkst. 00.00 – 
25.07.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

02.08.2021. 
plkst. 11.00 

26.07.2021. plkst. 00.00 – 
31.07.2021. plkst. 23.59 

4 (četri) džemperi; 
1 (viens) pludmales 

komplekts;  

2 (divi) katram 
balvas veidam 

02.08.2021. 
plkst. 11.00 

01.07.2021. plkst. 00.00 – 
31.07.2021. plkst. 23.59 

1 (viena) Fujifilm Instax 
Square SQ1, Glacier Blue 
momentkamera + filmiņa 

2 (divi) 

02.08.2021. 
plkst. 11.00 

01.05.2021. plkst. 00.00 – 
31.07.2021. plkst. 23.59 

1 (viena) GoSpa dāvanu 
karte 1000 EUR; 

1 (viena) IKEA dāvanu karte 
1500 EUR; 

2 (divi) katram 
balvas veidam 

 

 

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1 Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāveic 6. punktā norādītās darbības. 

8.2 Citi papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav. 

 

9. PIRKUMU VEIKŠANAS PERIODS: 

9.1 Dalībnieks var pieteikties loterijai 6. punktā norādītajā veidā no 2021. gada 1. maija līdz 

2021. gada 31. jūlijam plkst. 23:59. 

 

 



 

 

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 

10.1 Laimētāju vārdu saraksts tiks publicēti mājaslapā www.akvile.lv: 2021. gada 10. maijā, 

17. maijā, 24. maijā, 31. maijā, 7. jūnijā, 14. jūnijā, 21. jūnijā, 28. jūnijā, 5. jūlijā, 12. jūlijā, 19. 

jūlijā, 26. jūlijā un 2. augustā. 

 

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

11.1 Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot 

īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 

11.2 Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi SIA 

“Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas 

saņemšanu līdz 2021. gada 16. augustam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un 

pāries Izplatītāja īpašumā. 

 

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

12.1 Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA "BMV Latvia" līdz 

2021. gada 17. augustam ar norādi Loterija “Vasaras laimīgākais ūdens”. Pretenzijas, kas 

iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas. 

 

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

13.1 Loterijā nedrīkst piedalīties SIA "BMV Latvia" un SIA “Birštono mineraliniai vandenys” ir 

Ko darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst 

persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA “Birštono 

mineraliniai vandenys” ir Ko īpašumā. 

 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI: 

14.1 Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības 

Inspekcija, atrodami www.akvile.lv mājaslapā. 

 

 

 

Līga Skapsta 

SIA "BMV Latvia" 

Direktore  (uz Pilnvaras pamata) 

 

http://www.akvile.lv/


 

 

Pielikums Nr.1. Loterijas preces 

 

Produkta nosaukums Tilpums (l) 
Svītru kods (EAN) 

Naturāls minerālūdens Akvile, negāzēts 1,5l 4770405226379 

Naturāls minerālūdens Akvile, gāzēts 1,5l 4770405226744 

Naturāls minerālūdens Akvile, negāzēts 0,5l 4770405226362 

Naturāls minerālūdens Akvile, gāzēts 0,5l 4770405226720 

Naturāls minerālūdens Akvile, sport cap, negāzēts 1,0l 4770405226690 

Naturāls minerālūdens Akvile, negāzēts 2,0l 4770405227796 

Dzeramais ūdens Akvilė ar citrona garšu, viegli gāzēts 
1,5l 

4770405227321 

Dzeramais ūdens  Akvilė ar aveņu garšu, viegli gāzēts 
1,5l 

4770405227314 

Dzeramais ūdens Akvilė, stikla pudelē, negāzēts 0,33l 4770405227765 

Dzeramais ūdens Akvilė, stikla pudelē, viegli gāzēts 
0,33l 

4770405227758 

Dzeramais ūdens Akvilė, stikla pudelē, negāzēts 0,75l 4770405267550 

Dzeramais ūdens Akvilė, stikla pudelē, viegli gāzēts 
0,75l 

4770405277567 

 

 

  

 

Līga Skapsta 

SIA "BMV Latvia" 

Direktore  (uz Pilnvaras pamata) 


