
Pakalpojumu loterijas „Iepērcies  www.manapolise.lv un laimē karti no NESTE 40 latu 

vērtībā!“ noteikumi 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Pakalpojumu sniedzējs un loterijas organizētājs: SIA „Rīgas brokeri“, reģistrācijas 
Nr.400036117077, adrese Tallinas 51a, Rīgā, LV-1012. 
1.2. Loterija – pakalpojumu sniedzēja organizēta loterija “Iepērcies www.manapolise.lv un 

laimē karti no NESTE 40 latu vērtībā!”, kurai ir laimes līguma raksturs un kuras dalībnieku 
iegūtajām balvām ir gadījuma raksturs. 
1.3. Loterijas norises teritorija ir visa Latvijas Republikas teritorija.  
1.4. Loterijas norises sākuma datums ir 2011. gada 3. janvāris. Loterijas norises beigu datums ir 
2011. gada 28.marts. 
1.5. Loterijas dalībnieks ir fiziska persona (Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis “Pilsonības 
likuma” izpratnē), kura reģistrēta Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā un kurai piešķirts 
personas kods, kā arī ārvalstnieks, kas likumīgi uzturas Latvijas Republikas teritorijā un kura veic 
pirkumu online pārdošanas vietā www.manapolise.lv (turpmāk tekstā “Sistēma”). 
 

2. Laimestu fonds 

2.1. Laimestu fonda kopējais maksimālais lielums ir 480.00 LVL (četri simti astoņdesmit lati). 
2.2. Laimestu fondu veido 12 (divpadsmit) NESTE kartes (turpmāk tekstā „karte”). Vienu karti ir 
iespējams iegūt apmaiņā pret unikālu numuru, ko lietotājs iegūst veicot pirkumu Sistēmā.  
2.3. Katra laimējusī persona (kopā 12 laimējušās personas laika periodā no 03.01.2011 līdz 
28.03.2011) var saņemt vienu karti. Kartes apraksts un vērtība norādīti šo noteikumu pielikumā 
Nr.1. 
2.4. Laimesta fondā netiks iekļautas sekojošās preces – alkoholiskie dzērieni, tabakas 
izstrādājumi, zāles vai dalība izlozēs un azartspēlēs. 
 

3. Informācija par loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt 

3.1. Loterijas dalībnieka iespējas laimēt atkarīgas no kopējā Sistēmā veikto pirkumu skaita 
noteiktajā periodā.  
3.2. Paredzams, ka 7.3. punktā noteiktajā periodā Sistēmā tiks veikts un reģistrēts aptuveni šāds 
pirkumu skaits: 
3.2.1. noteikumu 7.3.1. punktā noteiktajā periodā paredzami aptuveni 5000 (pieci tūkstoši) 
reģistētie pirkumi. Tātad, iespēja laimēt vienu laimestu, ko dod viens klienta pirkums noteiktajā 
periodā, ir viens pret aptuveni 416.67 . 
 

4. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi 

4.1. Katrs pirkums, kas no 2011. gada 3.janvāra līdz 2011. gada 27. martam ir veikts Sistēmā. 
Loterijā piedalās katrs pirkums, kas ir veikts un reģistrēts Sistēmā. 
4.2. Loterijas dalībnieks uzņemas risku par kļūdām, ievadot savu kontaktinformāciju. 
4.3. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par risku, ka kāds pirkums, kas ir veikts 6.1. punktā noteiktā 
termiņa ietvaros, tiek reģistrēts 4.4. punktā minētajā datu bāzē pēc šī termiņa (piemēram, 
sakaru sistēmu vai datu apstrādes lēnas darbības dēļ) un tādēļ nepiedalās loterijā. 
4.4. Personas dati, kas iegūti no internetā iesniegtajiem pieteikumiem, tiek apstrādāti datu 
apstrādes sistēmā, kuras datu apstrādes pārzinis ir pakalpojumu sniedzējs. 
 

 

 

 



5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi 

5.1. Loterijas dalībniekam var būt izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos loterijā, maksājot par 
interneta pieslēguma, datora izmantošanas un tamlīdzīgiem pakalpojumiem, kā arī 
apdrošināšanas prēmijas maksājumiem, lai veiktu pirkumu Sistēmā. Loterijas dalībniekam var 
būt citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas, bet kuru lielums nav 
nosakāms. 
 

6. Termiņš, kurā jāiesūta pieteikumi loterijai 

6.1. Loterijā piedalās visi pirkumi, kas ir veikti Sistēmā  laikā no 2011. gada 03.janvāra līdz 2011. 
gada 27. martam plkst. 23.59. Loterijas dalībniekiem ieteicams atvēlēt pietiekamu laiku sakaru 
sistēmas un datu apstrādes iekārtu darbībai, lai veiktu pirkumu Sistēmā. 
 

7. Loterijā laimējušo personu noteikšana 

7.1. Loterijā laimējusī persona ir persona, kuras vārds norādīts veicot pirkumu Sistēmā. 
Uzskatāms, ka persona, kuras vārds ir norādīts veicot pirkumu Sistēmā, un kura piesakās 
laimesta saņemšanai, ir viena un tā pati persona. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp 
tām nokārtojamas, neiesaistot pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējam tiesiskas 
attiecības rodas ar personu, kas piesaka sevi kā laimējušo personu. 
7.2. Izlozes, kurās nosaka laimējušos pieteikumus, notiek Pakalpojumu sniedzēja telpās Āraišu 
ielā 34, Rīgā, LV-1039, katru nedēļu visā loterijas periodā katru pirmdienu plkst.12.00.  
7.3. Izloze notiek, ar īpašas, izlozes vajadzībām radītas datorprogrammas palīdzību no izlozes 
pieteikumu grupas atlasot laimējušir pirkumi. Izloze notiks sekojošā veidā: 
7.3.1. pirkumu grupā ietilpst polises, kas 4. punktā noteiktajā kārtībā veikti no 2011. gada 
03.janvāra līdz 2011. gada 27. martam plkst. 23.59 (ieskaitot). Izloze notiks katru pirmdienu visā 
periodā no 10. janvāra līdz 28. martam, izvēloties vienu uzvarētāju.  
 

Izlozes datums Laimests Kuras nedēļas Laimējušais* 

10.01.2011 NESTE karte 03.01.-09.01.2011 

17.01.2011 -„- 10.01.-16.01.2011 

24.01.2011 -„- 17.01.-23.01.2011 

31.01.2011 -„- 24.01.-30.01.2011 

07.02.2011 -„- 31.01.-06.02.2011 
14.02.2011 -„- 07.02.-13.02.2011 

21.02.2011 -„- 14.02.-20.02.2011 

28.02.2011 -„- 21.02.-27.02.2011 

07.03.2011 -„- 28.02.-06.03.2011 

14.03.2011 -„- 07.03.-13.03.2011 

21.03.2011 -„- 14.03.-20.03.2011 

28.03.2011 -„- 21.03.-27.03.2011 

* Katru nedēļu tiek izlozēta viena karte.  
7.4. Laimestus saņem persona, ka piesaka sevi kā uzvarētāju un nosaucot attiecīgi laimējušo 
pirkuma numuru. Viens loterijas dalībnieks var saņemt vairākus laimestus, ja kā laimējušie 
pirkumi izlozēti vairāki šī dalībnieka pirkumi. Gadījumam, ja kāda no laimējušajiem pirkumiem 
attiecas uz personu, kas nevar piedalīties loterijā, vai nevar saņemt laimestu, vai nespēj pierādīt 
savas tiesības saņemt laimestu, tiek izlozētas vēl 5 pirkumi, kas pretendē uz laimesta saņemšanu 
(pirkumu rezerve), fiksējot to izlozēšanas secību katras pirkumu grupas ietvaros. 
7.5. Ja saskaņā ar pakalpojumu sniedzējam pieejamajām ziņām līdz izlozes rezultātu publicēšanai 
kļūst zināms, ka saskaņā ar 7.3. punktu izlozēts pirkums vai to aizvietojošais pirklums no pirkumu 
rezerves saistīts ar personu, kam nav tiesību piedalīties loterijā vai saņemt laimestu, no 



attiecīgās pirkumu grupas pirkumu rezerves tiek ņemts izlozēšanas secībā nākamais izlozētais 
pirkums. Šādā veidā izlozētie pirkumi no attiecīgās laimestu grupas pirkumu rezerves tiek ņemti 
un ziņas par laimējušajām personām tiek pārbaudītas, līdz atlasīts attiecīgās pirkumu grupas 
laimestu skaitam atbilstošs laimestu saņēmēju skaits vai beidzas attiecīgās laimestu grupas 
pirkumu rezervē izlozēto pirkumu skaits. 
7.6. Ja noteiktajā termiņā laimējusī persona nepiesakās laimesta saņemšanai, atsakās no tā vai 
izrādās, ka tai nav tiesību piedalīties loterijā vai saņemt šo laimestu (saskaņā ar 1.5.punktu), šo 
iemeslu dēļ nepasniegtos laimestus ir tiesības saņemt personām, kas saistītas ar attiecīgās 
laimestu grupas pirkumu rezerves pirkumiem, to izlozēšanas secībā. Pirkumi no pirkumu 
rezerves tiek ņemti to izlozēšanas secībā un pārbaudīti, kā noteikts 7.4. punktā. Šīs darbības 
veicamas tik ilgi, kamēr pirkumu rezervē atlikuši pirkumi vai visi neizsniegtie laimesti saistīti ar 
pirkumiem no pirkumu rezerves. Ja šāda laimējušo personu noteikšana notiek, laimējušās 
personas tiek izziņotas 8.3. punktā noteiktajā kārtībā. 
7.7. Loterijas dalībnieks ir persona, kuras vārds norādīts reģistrējoties Sistēmā.  
7.8. Visi laimesti, kas nav izsniegti līdz 2011. gada 30. jūnijam (9.2. punkts), netiek turpmāk 
izlozēti un izsniegti. 
 

8. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība 

8.1. Laimējušo personu vārdi, uzvārdi, tiek publicēti mājas lapā www.manapolise.lv. Personu 
vārdi un uzvārdi tiek noteikti atbilstoši pieteikumos norādītajām ziņām. Katru pirmdienu Sistēmā 
tiek publicēts iepriekšējās nedēļas laimējušais. Publikācija tiek atjaunota katru pirmdienu .  
8.2. Pakalpojumu sniedzējs var sazināties ar laimējušo personu, zvanot uz tās norādīto tālruņa 
numuru, vai nosūtot elektroniskā pasta sūtījumu uz tās norādīto elektroniskā pasta adresi. 
Pakalpojumu sniedzējs sazinās ar laimējušo personu, lai vienotos par laimesta piešķiršanu, 
izmantojot pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo kontaktinformāciju. 
8.3. Ja kāda no laimējušajām personām, kuras vārds publicēts saskaņā ar 8.1. punktu, nepiesakās 
laimesta saņemšanai 9.2. punktā noteiktajā termiņā, vai tai nav tiesības saņemt laimestu, 
attiecīgās pirkumu grupas laimējušo personu vārdi un uzvārdi, kas ņemti no pirkumu rezerves, 
tiek publicēti mājas lapā www.manapolise.lv. Personu vārdi un uzvārdi tiek noteikti atbilstoši 
pieteikumos norādītajām ziņām.  
 

9. Laimestu saņemšanas kārtība 

9.1. Lai saņemtu laimestu, persona piezvana uz tālr.67 555 500 un piesaka sevi kā laimējušo 
personu. Laimestu tiesīga saņemt persona, kas piezvanot uz tālruni 67 555 500 un nosauc 
sekojošos datus:  
9.1.1. paroli „NESTE” 
9.1.2. vārdu un uzvārdu; 
9.1.3. pirkuma numuru, kas tika veikts Sistēmā; 
9.1.4. automašīnas numuru, kurai tika veikts attiecīgais pirkums.  
9.2. Laimējušās personas var pieteikties laimestu saņemšanai un saņemt laimestu līdz 2011.gada 
30.jūnijam.  
9.3. Laimesta saņemšana var radīt personām šādus papildu izdevumus: 
9.3.1. Maksa par telefona sakariem.  
9.3.2. Citi izdevumi, kas atkarīgi no laimējušās personas individuālās situācijas. 
9.4. Laimestu var izņemt organizētāja birojā Rīgā, Āraišu ielā 34, darba dienās no 10.00 līdz 
19.00. Ja laimējušais dzīvo ārpus Rīgas laimesta saņemšana tiks atsevišķi atrunāta ar laimējušo 
tam izdevīgā veidā. 
 
 



10. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

10.1. Pretenzijas šīs pakalpojumu loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot 
iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces 
pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas uz organizētāja biroja adresi: Āraišu ielā 34, Rīga, LV-1039, līdz 
2011. gada 04. aprīlim (pasta zīmogs). Organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 30 dienu 
laikā pēc saņemšanas. 
 

11. Nobeiguma noteikumi 

11.1. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti 
ar dalību loterijā. 
11.2. Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs. 
11.3. Loteriju var apturēt, atcelt vai mainīt tās noteikumus, iepriekš saskaņojot šīs darbības ar 
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju. 
11.4. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties www.manapolise.lv. 
 
 
Rīgā, 2010. gada 27.decembrī 
 
____________________________ 
Maksims Mjatiškins 
SIA “Rīgas brokeri” valdes priekšsēdētājs 



Pielikums Nr. 1 
Pakalpojumu loterijas  

„Iepērcies www.manapolise.lv un 

 laimē karti no NESTE 40 latu vērtībā!“  

noteikumi 

 

 

Laimesta saturs un vērtība 

 
 

 Nosaukums Cena LVL 

1 NESTE karte 40.00 

 
 

 
 

 
 
Rīgā, 2010. gada 27.decembrī 
 
 
 
____________________________ 
Maksims Mjatiškins 
SIA “Rīgas brokeri” valdes priekšsēdētājs 
 

 
 
 


