
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursa “Ļaujies Zaļajai plūsmai” noteikumi 

 
1. Konkursa organizētājs: SIA “Enefit”, reģ. nr. 40003428059, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, 

Latvija, LV-1013, turpmāk arī - Enefit. 

2. Balvu izloze tiek organizēta starp 2020.gada 15.jūlija plkst. 11.00 līdz 2020.gada 29.jūlija plkst. 
11.00. 

3. Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz balvu laikā posmā no 2020.gada 6.jūlija līdz 2020.gada 
29.jūlijam, dalībniekam jāpiedalās kādā no Enefit un sadarbības partnera organizētajiem 
izaicinājumiem, kas publicēti https://www.enefit.lv/zalaplusma# lapā.  

4. Balvu izlozes norises vieta ir Latvijas Republika. 

5. Balvu izlozes veikšanas procedūru šajos noteikumos nosaka Enefit.  Visi lēmumi, ko Balvu  
izlozes laikā pieņem Enefit, ir galīgi un saistoši visiem Balvu izlozes dalībniekiem. 

6. Balvu izlozes balvu fonds ir 132,92 eiro vērtībā. 

7. Balvu izlozes ietvaros tiks izlozētas šādas balvas: 

7.1. Viena beziepakojuma veikala “Burka” dāvanu karte 50 eiro vērtībā (“ Pirmā balva”); 

7.2. Divpadsmit LED ar saules baterijām dārza apgaismes objektu komplekts 31, 92 eiro vērtībā 
(“Otrā balva”);  

7.3. Trīs TrashMob atkritumu savākšanas somas, katra soma 17 eiro vērtībā (“Trešā balva”); 

8. Balvas, kas minētas 7. punktā, tiks izlozētas trīs daļās: 

8.1.  Pirmās balvas izloze būs atvērta visām personām, kas starp 06.07.2020. un 15.07.2020. 
“Zero waste Latvija” Facebook grupā publicēs attēlu, kurā redzams Zero Waste pirkums. 

8.2.  Otrās balvas izloze būs atvērta visām personām, kas starp 13.07.2020. un 22.07.2020. 
“Sapņu Dārzs - dārznieku forums” Facebook grupā publicēs attēlu, kurā redzams, kā otrreiz 

izmantojamus materiālus/ konteinerus izmanto dārza labiekārtošanai. 

8.3.  Trešās balvas izloze būs atvērta visām personām, kas starp 20.07.2020. un 29.07.2020. 
“Dodies dabā” Facebook grupā publicēs attēlu, kurā redzams attēls ar vides uzkopšanu. 

9. Balvu izlozē nedrīkst piedalīties Konkursa organizētāja grupas uzņēmumu darbinieki. 

10. Enefit izlozēs kampaņas uzvarētājus, izmantojot nejaušu ģeneratoru (random.org) šajos 
datumos: 

       10.1. Pirmo balvu 15.07.2020. plkst. 11.00; 
       10.2. Otro balvu 22.07.2020. plkst. 11.00; 
       10.3. Trešo balvu 29.07.2020 plkst. 11.00. 

11. Balvu izlozes uzvarētāji tiks paziņoti Enefit sociālo mediju kanālos (ierakstā norādot 
uzvarētāja vārdu) un ar uzvarētājiem sazināsies personīgi. 

12. Ja ar uzvarētāju nav iespējams sazināties desmit (10) dienu laikā kopš uzvarētāju 
paziņošanas, tad Enefit ir tiesības izlozēt balvu nākamajai personai. 

13. Uzvarētājs var saņemt balvu, ierodoties Enefit birojā, Rīgā, Vesetas ielā 7, darba dienās laika 
posmā 09.00-16.30. 

14. Ierodoties pēc balvas, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte, 
autovadītāja apliecība), lai saņemtu balvu. 

15. Ja persona ir pilnvarota saņemt balvu uzvarētāja vārdā, tad personai ir jāuzrāda uzvarētāja 
parakstīta pilnvara.  

16. Ja vēlākais līdz 29.08.2020. uzvarētājs nav ieradies, lai saņemtu balvu, uzvarētājs zaudē 
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tiesības uz balvu.  

17. Balvas vērtība netiek izmaksāta naudā; balva netiek mainīta pret citu preci vai pakalpojumu. 

18. Enefit uzņemas atbildību par visu nodokļu nomaksu, kas saistīti ar balvu izsniegšanu. 

19. Enefit patur tiesības atcelt kampaņu, nekavējoties par to informējot dalībniekus Enefit tīmekļa 
vietnē.  

20. Pieņemot balvu, balvas saņēmējs apstiprina, ka viņš/ viņa pieņem šos noteikumus. 

21. Papildu informāciju par Balvu izlozi var iegūt, rakstot uz elektriba@enefit.lv 

22. Ar izlozi saistītos pieprasījumus, lūdzu, sūtiet uz elektriba@enefit.lv. Enefit atbildēs uz 
pieprasījumiem piecu darba dienu laikā kopš rakstiskas pieprasījuma saņemšanas. 

23. Visi ar Balvu izlozi saistītie strīdi tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. 

mailto:elektriba@enefit.lv.

