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Loterijas noteikumi 

1. Vispārīgie noteikumi. 
1.1. Pakalpojuma sniedzējs: 

 LTFJA KKS “Jūrnieku forums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003475509, Katrīnas dambis 20, Rīga, 
LV-1045, Latvija. 

1.2. Loterijas norises teritorija: 

 Latvijas Republika. 
1.3. Loterijas norises sākuma un beigu datums: 

 sākuma datums – 2018.gada 1.maijs. 

 beigu datums – 2018.gada 15.augusts. 
 

2. Laimestu fonds. 
2.1. Laimestu fondu veido 6 (seši) laimesti. 

 Viens laimests – Apple iPad 2018 32 Gb; 

 Pieci laimesti pa EUR 50 (dāvanu kartes). 
2.2. Laimestu fonda kopējā vērtība līdz- EUR 700,00 (septiņi simti euro, 00 centi). 

 
3. Aptuvenās izredzes laimēt. 

 1:50. 
 

4. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi. 
4.1. Loterijā piedalās: Pakalpojuma sniedzēja paju biedri (Klienti) - fiziskas personas, kuras atbilsts šādiem 

nosacījumiem: 

 Ar attālinātās kontu pārvaldīšanas sistēmas palīdzību (internetbanku – https://ibank.jurfor.lv) līdz 
loterijas norises termiņa beigām (no plkst. 00:00 01.05.2018. līdz 15.08.2018. plkst. 23:59) veica vismaz 
piecus naudas pārskaitījumus/maksājumus; 

 Uz loterijas norises beigu datumu nav kavētu saistību pret Pakalpojumu sniedzēju. 
4.2. Loterijā nav tiesīgi piedalīties Pakalpojuma sniedzēja un LTFJA darbinieki, to ģimenes locekļi, vai paju 

biedri kas līdz loterijas termiņa beigām ir iesnieguši pieteikumu par izstāšanos no Pakalpojuma sniedzēja 
paju biedra sastāva. 

4.3. Ar Internetbankas pieslēgšanas nosacījumiem var iepazīties Pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē 
www.jurfor.lv vai ofisā Katrīnas dambis 20, Rīgā. 

4.4. Ja Loterijas dalībnieks nevēlas piedalīties loterijā, viņam ir iespēja atteikties no dalības par to paziņojot 
Pakalpojuma sniedzējam, iesniedzot rakstisku paziņojumu Katrīnas dambis 20, Rīgā, LV-1045, vai nosūtot 
atteikumu par piedalīšanos attālinātās konta pārvaldīšanas sistēmā (Internetbankā) un/vai uz e-pastu 
jurfor@jurfor.lv. 

4.5. Izdevumi dalībai loterijā nav paredzēti. 
 

5. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība. 
5.1. Loterijas laimesta ieguvēji tiks noteikti 1 (vienā) izlozē. Viens Loterijas dalībnieks var pretendēt uz vienu 

laimestu. 
5.2. Balvu izloze notiks 2018.gada 22.augustā LTFJA KKS Jūrnieku forums ofisā, Katrīnas dambis 20, Rīgā, 

plkst. 16:00. Pakalpojuma sniedzēja izveidotai komisijai izvelkot no visām Loterijas dalībnieku kartiņām pa 
vienam laimētājam katram no sešiem laimestiem. 

5.3. Izlozes norise tiek protokolēta. Komisija protokolā norāda laimējošās personas vārdu, uzvārdu, PIN 
numuru un iegūto laimestu. Papildus izlozē, ievērojot Noteikumu 5.2. un 5.3.punkta nosacījumus, tiks 
noteiktas 3 (trīs) rezerves laimējušās personas, kuras netiks publicētas. Rezerves laimējušās personas 
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pretendē uz laimestu gadījumā, ja tiks konstatēts, ka loterijas laimesta ieguvēji ir Noteikumu 4.2.punktā 
minētās personas un/vai Loterijas dalībnieks atteiksies no laimesta. Loterijā laimējušās personas tiks 
publicētas Pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē www.jurfor.lv 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izlozes, t.i. 
līdz 2018.gada 29.augustām (ieskaitot), norādot laimējušās personas PIN numuru un uzvārdu. Pakalpojuma 
sniedzēja pārstāvis personīgi sazināsies ar laimējušajām personām 3 (triju) darba dienu laikā pēc izlozes. 
 

6. Laimesta saņemšana. 
6.1. Loterijas dalībnieks, kurš būs laimējis izlozē Noteikumu 2.1. apakšpunktā norādīto laimestu, varēs to 

saņemt ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pakalpojuma 
sniedzēja ofisā Katrīnas dambis 20, Rīgā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) 
un/vai pilnvaru un parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā jānorāda saņēmēja vārds, uzvārds, 
personas kods, kā arī laimesta nosaukums un vērtība. Vai arī citā, iepriekš ar Pakalpojumu sniedzēju 
saskaņotā, veidā. 

 Laimestu saņemšana var radīt personām šādus papildus izdevumus: 
- maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu; 
- citi izdevumi, kas atkarīgi no Loterijas dalībnieka individuālās situācijas.  

 Pakalpojuma sniedzējs nekompensē laimējušai personai izdevumus, kas var rasties sakarā ar laimesta 
saņemšanu. 

 Laimestu var saņemt līdz 31.12.2018. 
6.2. Ja persona, kura laimējusi Noteikumu 2.1. apakšpunktā norādīto laimestu, no tā atteiksies un/vai tiks 

konstatēts, ka loterijas laimesta ieguvējs ir Noteikumu 4.2.punktā minētā persona, Pakalpojuma sniedzējs ir 
tiesīgs laimestu anulēt un atdot to rezerves laimējušai personai, ievērojot Noteikumos noteikto kārtību. 

6.3. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018.gada 31.decembrim, 
iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam – Katrīnas dambis 20, Rīgā, LV-1045, vai Internetbankā, rakstisku 
pretenziju, kurā norāda iebildumus, to pamatojumu un pievieno dokumentus, uz kuriem ir atsauce 
pretenzijā. Pakalpojuma sniedzējs pretenziju izskatīs un Loterijas dalībniekam sniegs atbildi 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. 
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