
Preču loterijas „Piespēlē atbildi un laimē” noteikumi 
 

1. Akcijas preču ražotājs ir SB „Latvijas Hokeja federācija”, reģistrācijas nr.: 4000802229, 
juridiskā adrese: Raunas iela 23, Rīga, LV-1039, Latvija. 

2. Preču loteriju organizē AS „Radio SWH”, reģistrācijas nr.: 40003125825, juridiskā adrese: 
Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005, Latvija. 

3. Loterijas norises teritorija – Arēna Rīga, Skanstes iela 21, Rīga, LV 1013, Latvijas 
Republika. 

4. Akcijas prece – Hokeja spēļu apmeklējumu apliecinošs dokuments, kas dod tiesības 
apmeklēt un ieņemt vietu Arēnā Rīga uz sekojošiem pasākumiem: 
4.1. Hokeja spēli Latvija - Francija. Eiropas izaicinājuma turnīrs hokejā, kas notiks 2015. 

gada 9. aprīlī; 
4.2. Hokeja spēli Latvija - Francija. Eiropas izaicinājuma turnīrs hokejā, kas notiks 2015. 

gada 10. aprīlī, 
4.3.  Hokeja spēli Latvija - Slovākija. Eiropas izaicinājuma turnīrs hokejā, kas notiks 

2015. gada 24. aprīlī. 
4.4. Hokeja spēli Latvija - Slovākija. Eiropas izaicinājuma turnīrs hokejā, kas notiks 2015. 

gada 25. aprīlī 
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2015.gada 9.aprīlis. Akcijas norises beigu datums ir 

2015.gada 25.aprīlis. Periods, kurā iespējams nopirkt Akcijas preces un pieteikt savu 
dalību Akcijā ir no 2015.gada 9. aprīļa plkst. 19:20 līdz 2015.gada 25.aprīļa plkst. 18:20.  

6. Laimestu fonds kopā 36 (trīsdesmit sešas) balvas – suvenīru komplekti, kas ietver 
sēžamo paliktni un krūzi. Balvas vērtība 5,60 eiro. 

7. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi: 
7.1.  Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2015. gada 9. aprīļa plkst. 19:20 līdz 

2015.gada 25.aprīļa plkst. 19:15 Arēnā Rīga Eiropas izaicinājuma hokejā turnīra 
laikā seko līdzi informācijai uz ekrāna (videokuba), kas parādās konkrētos laikos:  

7.1.1. 09.04.2015 plkst. 19:20; 20:05; 20:50, 
7.1.2. 10.04.2015 plkst. 19:20; 20:05; 20:50, 
7.1.3. 24.04.2015 plkst. 19:20; 20:05; 20:50,  
7.1.4. 25.04.2015 plkst. 16:50; 17:35; 18:20, 
7.1.5. Kad parādās informācija ar nosaukumu „Piespēlē atbildi un laimē’’, 3 minūšu 

laikā ir jāreģistrējas loterijai un jāatbild uz ekrānā uzdoto jautājumu, nosūtot 
SMS uz numuru 144 ar tekstu: SWH Biļetes numurs Vārds Uzvārds atbildes 
variants. Piemēram: 

SWH 168154 Edgars Bērziņš C (Sastādot SMS tekstu, vārdu un uzvārdu var norādīt 
ar mīkstinājumiem un garumzīmēm); 
7.1.6. Potenciālais loterijas dalībnieks pēc SMS nosūtīšanas saņem 

atbildes/apstiprinājuma SMS par dalību loterijā.  
7.2. Maksa par Akcijas preci EUR 0,50.  
7.3. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās. 
7.4. Vienu akcijas preci var reģistrēt vienu reizi datumos, kas norādīti punktā 7.1. 
7.5. Viena reģistrācija var pretendēt uz balvu, reģistrējot Akcijas preci un atbildot uz 

attiecīgo jautājumu vienu reizi Akcijas informācijas demonstrēšanas datumā, kas 
norādīti punktā 7.1 

7.6. Visas konkrētā datuma reģistrācijas piedalās balvas izlozē : 
7.6.1. 09.04.2015 veiktās reģistrācijas piedalās balvas izlozē, kurā iespējams laimēt 

1 ( vienu) 6. punktā noteikto balvu; 
7.6.2. 10.04.2015 veiktās reģistrācijas piedalās balvas izlozē, kurā iespējams laimēt 

1 ( vienu) 6. punktā noteikto balvu; 



7.6.3. 24.04.2015 veiktās reģistrācijas piedalās balvas izlozē, kurā iespējams laimēt 
1 ( vienu) 6. punktā noteikto balvu; 

7.6.4. 25.04.2015 veiktās reģistrācijas piedalās balvas izlozē, kurā iespējams laimēt 
1 ( vienu) 6. punktā noteikto balvu. 

8. Prognozētais loterijas dalībnieku skaits ir 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, kas izmantojot 
7.1. punktā norādītajā veidā reģistrējas loterijai, un no kuriem tiek izlozēti 36 laimētāji, kuri 
saņem 1 (vienu) balvu, saskaņā ar 6. punktu. 

9. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas ar 7.1 punktā minēto veidu. Izmaksas, kas 
saistītas ar balvas saņemšanu un izmantošanu sedz balvas ieguvējs. 

10. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību loterijā: 
10.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 7.1. punktā norādītajā veidā no 2015. gada 

9. aprīļa plkst. 19:20 līdz 2015.gada 25.aprīļa plkst. 18:20. 
10.2. Reģistrējoties 7.1. punktā noteiktajā laika periodā, loterijas dalībnieks 

piedalās attiecīgās dienas un laika izlozē, kurā tika veikta reģistrācija.  
10.3. Visas 7.1. punktā noteiktajā laika periodā veiktās reģistrācijas piedalās 

attiecīgās dienas izlozē: 
10.3.1. Reģistrējoties 7.1.1.punktā noteiktajā  laika periodā, dalībnieks piedalās 

9.aprīļa balvas izlozē.   
10.3.2. Reģistrējoties 7.1.2. punktā noteiktajā laika periodā, dalībnieks piedalās 

10.aprīļa balvas izlozē.  
10.3.3. Reģistrējoties 7.1.3. noteiktajā laika periodā, dalībnieks piedalās 24.aprīļa 

balvas izlozē.  
10.3.4. Reģistrējoties 7.1.4. noteiktajā laika periodā, dalībnieks piedalās 25.aprīļa 

balvas izlozē.  
10.4. Reģistrējoties 7.1. noteiktajā laika periodā, balvas tiek izlozētas: 

10.4.1.  09.04.2015, 10.04.2015, 24.04.2015 uz ekrāna (videokuba) plkst. 19:25; 
20:10; 20:55 

10.4.2. 25.04.2015 uz ekrāna (videokuba) plkst. 16:55;17:40;18:25. 
11. Laimētāju noteikšana: 

11.1. Laimestu ieguvēji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc 
nejaušības  principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību. 

11.2. Laimesta ieguvēji tiks noteikti no tiem loterijas dalībniekiem, kas ir 
reģistrējušies punktā 10.3 paredzētajā kārtībā.  

12. Izloze notiks Arēnā Rīga, Skanstes ielā 21, Rīgā, LV 1013, Latvijas Republikā Eiropas 
izaicinājuma hokeja turnīra laikā. 

13. Laimētāju paziņošana: 
13.1. Laimētāji tiks paziņoti Akcijas laikā uz ekrāniem.  
13.2. Laimētāji saņems informatīvu īsziņu ar balvas aprakstu un balvas 

saņemšanas vietu un laiku. 
13.3. Laimētāji tiks publicēti tajā pašā  dienā pēc katras izlozes mājas lapā 

www.radioswh.lv. 
13.4. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.radioswh.lv ne vēlāk 

par 2015. gada 25. aprīļa 23:59  
14. Laimesta saņemšana:  

14.1. Lai saņemtu balvas laimētājiem, ir jāierodas Latvijas Hokeja federācijas 
informācijas stendos Arēnā Rīga, Skanstes ielā 21, Rīga, LV-1013 loterijas norises 
dienās spēļu laikā. 

14.2. Balvas, kas netiks izņemtas noteikumu 14.1 punkta noteiktajos termiņos, 
netiks izsniegtas pēc šī termiņa.  

14.3. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu. 
15. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2015. gada 

28.aprīlim, iesniedzot AS Radio SWH, Rīgā, Ganību dambī 24D, LV 1005, rakstisku 



iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 
15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

16. Loterijā nedrīkst piedalīties AS „Radio SWH” un Latvijas Hokeja federācijas darbinieki. Ja 
šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav 
tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek loterijas organizētāja  AS „Radio SWH ” īpašumā. 

17. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības 
Inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.radioswh.lv. 

 
 

 
____________________ 

 
Inese Mičule 

AS Radio SWH finanšu direktore 


