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Loterijas „Laimē granulu paleti” 

NOTEIKUMI 

 

1. Loterijas organizētājs: Enefit Green SIA, reģ.nr. 40103783295, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 

119, Mārupes nov., Mārupes pag., LV-2167. 

2. Loterijas norises teritorija: Latvija. 

3. Loterijas balva: SIA Enefit Green ražotā kokskaidu granulu palete 975 kg apmērā Eur 140,00 (Viens 

simts četrdesmit eiro)(ar PVN) vērtībā. Loterijas norises laikā tiks izlozēta 1 balva. 

4. Loterijas mērķis: Reklamēt Enefit Green SIA ražotās kokskaidu granulas sadarbībā ar SIA Enefit un 

veicināt to noietu Latvijas tirgū. 

5. Loterijas norises laiks: no 2022. gada 17. janvāra plkst.10.00 līdz 2022. gada 17. februāra plkst.10.00. 

6. Loterijas dalībnieki: Loterijā var piedalīties tie, kuri vismaz vienu reizi ir iegādājušies SIA Enefit 

izplatītās SIA Enefit Green kokskaidu granulas loterijas norises laikā, no 2022. gada 17. janvāra plkst. 

10.00 līdz līdz 2022. gada 17. februārim. 

7. Loterijas uzdevumi: Lai piedalītos loterijā, dalībniekiem ir: 

7.1. Jābūt apliecinājumam par Enefit Green SIA kokskaidu granulu iegādi loterijas norises laikā, no 

2022. gada 17. janvāra plkst. 10.00 līdz līdz 2022. gada 17. februārim. 

7.2. Jāpiekrīt dalībai loterijā: 

7.2.1. Internetā, granulu iegādes brīdī, veicot atzīmi par dalību loterijā, vai 

7.2.2.  jāreģistrē dalība loterijā laika periodā no 2022. gada 17. janvāra plkst. 10.00 līdz 2022. gada 17. 

februāra plkst. 10.00, aizpildot Enefit mājaslapā ( www.enefit.lv) pieejamo anketu, kur jānorāda 

vārds, uzvārds un Enefit Green SIA kokskaidu granulu iegādes rēķina numurs.  

8. Loterijas balvas izloze: Balvas izloze norisināsies 2022. gada 17. februārī plkst. 12.00 SIA Enefit birojā, 

Vesetas ielā 7, Rīgā. 

9. Loterijas uzvarētāja noteikšana: Balvas laimētāju, ar atbilstošas datorprogrammas palīdzību, noteiks 

pēc nejaušības principa, izlozējot vienu balvas laimētāju no visiem unikālajiem loterijas dalībniekiem, 

kuri reģistrējušies vai piekrituši dalībai loterijā laika periodā no 2022. gada 17. janvāra plkst. 10.00 līdz 

2022. gada 17. februāra plkst. 10.00. 

10. Pretenzijas un to izskatīšana: Pretenzijas par izlozes norisi tiek pieņemtas, ja tās ir iesniegtas līdz 2022. 

gada 24. februārim. Pretenzijas izskatīšanai tiek pieņemtas tikai tad, ja tās ir iesniegtas rakstveidā, 

nosūtot uz e-pastu logistic@enefitgreen.lv vai pa pastu uz adresi Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupes nov., 

Mārupes pag., LV-2167. Pretenziju izskata par loteriju atbildīgā persona - Enefit Green SIA Loģistikas 

speciāliste Dace Ābele, ne ilgāk kā 7 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. Pretenzijas 

izskatīšanas laikā pieņemtie lēmumi formulējami rakstveidā. 
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11. Noslēguma noteikumi:  

11.1.  Loterijas uzvarētājs tik izsludināts Enefit mājaslapā (www.enefit.lv) 2022.gada 17.februārī plkst. 

15.00. 

 Loterijas uzvarētājiem balvas piegāde tiks nodrošināta bez maksas uz jebkuru vietu Latvijas teritorijā 

11.2. Trīs darba dienu laikā pēc izlozes SIA Enefit pārstāvis sazināsies ar loterijas uzvarētāju, lai  precizētu 

informāciju un vienotos par balvas izsniegšanu. 

11.3.  Gadījumā, ja ar uzvarētāju nav bijis iespējams sazināties līdz 2022. gada 3. martam – uzvarētājs 

nav atbildējis uz loterijas pārstāvja sūtītajām ziņām vai uzvarētājs pats nav sazinājies ar loterijas 

rīkotāju, uzvarētājs zaudē iespēju saņemt laimēto balvu.  

11.4.  Par balvas saņemšanu, piegādes laiku un vietu ar balvas laimētāju sazināsies un vienosies loterijas  

 organizētāji. Balvas piegādi Latvijas teritorijā nodrošina Enefit Green SIA. 

11.5.  Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kurām ir spēkā esošas darba attiecības ar SIA Enefit vai Enefit 

Green SIA. 

 
 
 
 
Enefit Green SIA valdes locekļi: 

 

Juris Antužs 

Siim Liblik  
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