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Konkursa „Laimē granulu paleti”  

NOLIKUMS 

 

1. Konkursa organizētājs: SIA “Pellet 4Energia” sadarbībā ar SIA Enefit, kura atbilstoši 

noslēgtajam sadarbības līgumam, organizē atklātu konkursu sociālās vietnes 

www.facebook.com ( turpmāt - Facebook) sava profila “Enefit Latvija” lapā. 

2. Konkursa balva: SIA Pellet 4Energia ražotā kokskaidu granulu palete 900kg apmērā 

Eur 140,00 ( Viens simts četrdesmit eiro) vērtībā. Kokursa norises laikā tiks izlozētas 5 

balvas. 

3. Konkursa mērķis: Reklamēt SIA Pellet 4Energia ražotās kokskaidu granulas un 

veicināt to noietu Latvijas tirgū. 

4. Konkursa norises laiks: 2020. gada 5.novembra plkst. 15:20 līdz 2021. gada 

12.martam plkst. 10:00. 

5. Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties jebkurš Facebook lietotājs. 

6. Konkursa uzdevumi: Lai piedalītos konkursā dalībniekam Enefit Latvija Facebook 

profilā ir jāatrod 2020.gada 05.novembra ieraksts par konkursu “Laimē granulu paleti” 

un:  

6.1. komentāru sadaļā ir jāatzīmē persona, kurai arī noderētu granulas, 

6.2. jābūt Enefit Latvija lapas sekotājam, 

6.3. jāspiež "Patīk" konkursa ierakstam, 

6.4. jādalās ar šo ierakstu. 

7. Konkursa balvas izlozes: Konkursa balvas izlozes norisināsies katra mēneša otrajā 

piektdienā sākot no 2020.gada 05.novembra. Izlozes notiks: 

7.1. 2020.gada 12. novembrī plkst. 10:00, 

7.2. 2020.gada 11. decembrī plkst. 10:00, 

7.3. 2021.gada 8. janvārī plkst. 10:00, 

7.4. 2021.gada 12. februārī plkst. 10:00, 

7.5. 2021.gada 12. martā plkst. 10:00. 

8. Konkursa uzvarētāja noteikšana: Balvas laimētāju, ar atbilstošas datorprogrammas 

palīdzību noteiks pēc nejaušības principa, izlozējot katrā izlozē vienu balvas laimētāju 

no visiem unikālajiem konkursa dalībniekiem, kuri reģistrējušies laika periodā no 

2020. gada 5. novembra plkst. 15:20 līdz 2021. gada 12.martam plkst. 10:00. Viens 

konkursa dalībnieks var pretendēt un laimēt tikai vienu balvu. 

9. Noslēguma noteikumi:  

9.1. Konkursa uzvarētājiem balvas piegāde tiks nodrošināta bez maksas uz jebkuru vietu 

Latvijas teritorijā. 

http://www.facebook.com/
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9.2. Trīs darba dienu laikā pēc izlozes SIA Enefit pārstāvis sazināsies ar konkursa 

uzvarētājiem, rakstot uz Facebook atstāto ziņu vai nosūtot privāto ziņu. 

9.3. Gadījumā, ja ar uzvarētāju 10 darba dienu laikā nav bijis iespējams sazināties – 

uzvarētājs nav atbildējis uz konkursa pārstāvja sūtītajām ziņām, uzvarētājs zaudē iespēju 

saņemt laimēto balvu.  

9.4. Par balvas saņemšanu, piegādes laiku un vietu ar balvas laimētāju sazināsies un 

vienosies konkursa organizētāji.  

9.5. Konkursa uzvarētājam, saņemot balvu, būs jāsniedz savi personas dati (vārds, 

uzvārds, personas kods), lai konkursa organizētājiem būtu iespējams sniegt ziņas LR 

Valsts ieņēmumu dienestam par konkursā gūtiem, ar nodokļiem neapliekamiem 

ienākumiem 140 Eur apmērā, atbilstoši LR likumam “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”. 


