
 

 
 
 

 Loterijas “Pērc Gorenje tehniku un laimē” noteikumi 
 

1. “PTA” veikala loterija “Pērc Gorenje tehniku un laimē” ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā 

Loterija), kuru organizē SIA “PTA” reģistrācijas Nr. 40003386198, juridiskā adrese: Dambja 
iela 3A, Rīga, LV-1005, Latvija – turpmāk Loterijas rīkotāji. 

 
2. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “PTA”, reģistrācijas Nr. 40003386198,  juridiskā adrese: Dambja 
iela 3A, Rīga, LV-1005, Latvija – turpmāk tekstā Izplatītājs. 

 
3. Loterijas norises vieta  Dambja iela 3A, Rīga, LV-1005, Latvija SIA “PTA” veikals. 
 
4. Loterijas norises sākuma datums ir 2022. gada 5.marts. Loterijas norises beigu datums ir 2022. 
gada 1.maijs. 
 
5. Dāvanu laimestu fonds: 
 

Laimesta nosaukums 

Viena 
laimesta 
vērtībā ar 

PVN 

Skaits Summa ar PVN 

Gorenje tējkanna K17FEII (invoice 3830263567 No.603) 14.3385 30 430.1550 

Gorenje ledusskapis NRK620EABXL4   
(invoice 3830263567 No.604) 

353.4100 1 353.4100 

Gorenje putekļu sūcējs VCEA11CXWII  
(invoice 3830263567 No.605) 

33.7348 5 168.6740 

Gorenje maizes cepeškrāns BM910WII   
(invoice 3830263567 No.606) 

45.4355 4 181.7420 

Gorenje saldētava FH211AW                   
(invoice 3830260556 No.975) 

186.7600 1 186.7600 

Gorenje mikroviļņu krāsns MO17E1S  
(invoice 3830262688 No.1054) 

55.5027 2 111.0054 

Gorenje virtuves kombains MMC700W  
(invoice 3830261802 No.822) 

97.4300 1 97.4300 

Gorenje veļas mašīna WP60S3  
(invoice 3830261353 No.569) 

223.2000 1 223.2000 

Gorenje blenderis B800GBK 
(invoice 3830259420 No.1050) 

41.1800 1 41.1800 

Gorenje kafijas dzirnaviņas SMK150E 
(invoice 3830259420 No.1180) 

17.9200 1 17.9200 

Gorenje mini grills SM701GCW 
(invoice 3830262405 No.1390) 

14.1700 1 14.1700 

Gorenje grills TG2000LCB 
(invoice 3830239677 No.627) 

71.1800 1 71.1800 

Gorenje mikseris M460CDC  
(invoice 3830251471 No.1000) 

28.4300 1 28.4300 

Gorenje mikseris M460CBK 
(invoice 3830256035 No.990) 

20.9209 2 41.8418 

Gorenje mikseris M450WS 
(invoice 3830250061 No.490) 

35.1800 1 35.1800 

Gorenje putekļu sūcējs VCEA28GLBK 
(invoice 3830259420 No.1250) 

71.1722 2 142.3444 

    

Kopā:  55 2144.6226 

 
 



6. Iespēja laimēt  ir  55:1155, jeb 1 balva uz 21 pircējiem.  
 
7. Loterijā piedalās patērētāji, kuri iegādājas Gorenje firmas preces “PTA” veikalā Dambja ielā 3a, 
Rīga periodā no 2022.gada 5.marta līdz 2022.gada 30.aprīlim. Iegādājoties Gorenje firmas preci 
patērētājs aizpilda loterijas kuponu norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un čeka Nr. Un iemet 
to loterijas kastē. Ja patērētājs ir iegādājies vairākas Gorenje firmas preces, tad patērētājs 
aizpilda tik loterijas kuponus, cik  Gorenje preču iegādājies. Loterijas dalībnieks var būt ikviens 
Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā , kurš ir iegādājies Gorenje firmas preci “PTA” 
veikalā Dambja ielā 3a, Rīga . 
 
8. Loterijas dalībniekiem ar dalību Loterijā nav saistītu papildus izdevumu, izņemot loterijas preces 
iegādi. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas 
radušies, lietojot balvas. Ar balvu saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos 
noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek apmaksāti. 
Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta. 
 
9. Lai piedalītos loterijā “Pērc Gorenje tehniku un laimē” pirkums un loterijas kupona aizpilde ir 
jāveic līdz 2022.gada 30.aprīlim pulksten 19:00 . 
 
10. Loterijā laimējušās personas tiek noteiktas 2022.gada 30.aprīlī pulksten 19.10 izlozes kārtībā 
izvelkot laimējušās lozes no izložu kastes SIA “PTA” veikalā Dambja ielā 3A, Rīga, Latvija.  
 
11. Loterijā laimējušo personu saraksts (laimētāja vārds un tālruņa pēdējie četri cipari) 2022.gada 
1.maijā tiks publicēts vietnē https://ptaveikals.lv/akcijas-piedavajumi/. Kā arī ar laimējušām 
personām  telefoniski sazināsies SIA “PTA” pārstāvis. 
 
12. Laimestu laimējušās personas var saņemt Dambja ielā 3a, Rīga “PTA” veikalā piesakoties 
veikala kasē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pirkuma čeku - kura numurs norādīts 
laimējušajā lozē. Laimestu var saņemt līdz 2022.gada 31.maijam. Ar laimestu saņemšanu nav 
saistīti papildus izdevumi, izņemot laimesta transportēšanu. 
 
13. Jebkādas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājam – 
SIA ”PTA” Dambja iela 3A, Rīga, LV-1005, Latvija līdz 2022. gada 31. maijam ar norādi SIA “PTA” 
“Pērc Gorenje tehniku un laimē” , pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot 
dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un 
atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju 
par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas 
iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā 
noteiktajā kārtībā. 
 
14. Loterijas dalībnieks var būt ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā , kurš ir 
iegādājies preci “PTA” veikalā Dambja ielā 3a, Rīga . 
 
15. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem 
iespējams iepazīties mājas lapā https://ptaveikals.lv/akcijas-piedavajumi/.  
 
 

Andrejs Punka  
SIA “PTA” valdes loceklis 
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