
 

   Rīgā, 2014. gada 17. jūlijā 
 

Loterijas noteikumi: Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas akcija – „Mācies tālmācībā un laimē 
planšetdatoru – Apple iPad Air” 

 
1. Loterijas organizētājs: SIA „V.V. Mācību centrs” Reģ. nr.  53603062391, Juridiskā 

adrese „Iklāvi”, Iecavas novads, LV-3913. 
2. Par loteriju atbildīgā persona: SIA „V.V. Mācību centrs” par loteriju atbildīgā 

persona Gita Vāvere, kontakttālrunis 20212200. 
3. Loterijas norises teritorija: Latvija 

4. Loterijas norises sākuma datums: 2014. gada 17. jūlijs 
5. Loterijas norises beigu datums: 2014. gada 13. septembris 

6. Laimestu fonds: Akcijā tiks izlozēta 1 balva – EUR 499,00 vērtībā. 
7. Loterijā tiks izlozēts: Ražotāja Apple planšetdators iPad Air (1 gab.). 

 
8. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi: Akcijā var piedalīties Rīgas 1. 

Tālmācības vidusskolas izglītojamie vai arī viņu pārstāvji, gadījumā, ja izglītojamais 
nav sasniedzis 18 gadu vecumu, un kas noslēguši līgumu par tālmācības studiju 
uzsākšanu laika posmā no 17. jūlija līdz 1. septembrim.  

 Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.  
 Laimesta vērtība naudas izteiksmē netiek izsniegta, laimests netiek mainīts pret citu.  
  

9. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: Uzvarētāja ceļa 
izdevumi līdz balvas izsniegšanas vietai A. Saharova iela 35 - 315, Rīgā. 

10. Datums, līdz kuram iesniedz dokumentus, kas apliecina dalību loterijā: Loterijā 
piedalās visi, kuri noslēguši līgumu par tālmācības studiju uzsākšanu Rīgas 1. 
Tālmācības vidusskolā līdz 2014. gada 1. septembrim.  

11. Uzvarētāju starp akcijas dalībniekiem nosaka: 2014. gada 13. septembrī, plkst. 
12:00. SIA „V.V. Mācību centrs” telpās A. Saharova ielā 35 - 315, Rīgā. 

12. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība: Laimesta ieguvējs starp Rīgas 1. 
Tālmācības vidusskolas izglītojamiem tiks paziņots mājas lapā http://www.r1tv.lv 
2014. gada 13. septembrī, kā arī zvanot personīgi uzvarētājam. Ar uzvarētāju balvas 
saņemšanas dienā tiks noslēgts pieņemšanas - nodošanas akts. 

13. Laimesta ieguvējs balvu var saņemt: SIA „V.V. Mācību centrs” biroja telpās Rīgā, 
A. Saharova iela 35-315, Rīga (telefons 20 21 22 00). Saņemot balvu, jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments. 

14. Termiņš, līdz kuram var pieteikties uz laimestu: Akcijas dalībnieks laimestam var 
pieteikties vienu mēnesi (30 dienas) no datuma, kad laimīgā vārds tiek publicēts mājas 
lapā www.r1tv.lv. 

15. Ar pretenzijām par loterijas norises kārtību var vērsties: Rīgas 1. Tālmācības 
vidusskolā (telefons 20 21 22 00). Pretenzijas par izlozes norisi tiek pieņemtas, ja tās 
iesniegtas 1 nedēļu pēc datuma, kurā paziņots laimētāju vārds. Jebkādas pretenzijas, pat 
ja tādas ir izteiktas telefoniski, izskatīšanai tiek pieņemtas tikai tad, kad tās iesniegtas 
rakstveidā. Pretenziju izskata par loteriju atbildīgā persona SIA „V.V. Mācību centrs” 
Gita Vāvere kopā ar Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas direktores vietnieci un 
mārketinga nodaļas attiecīgā projekta vadītāju ne ilgāk kā 7 kalendāro dienu laikā no 
pretenziju saņemšanas brīža. Pretenzijas izskatīšanas laikā pieņemtie lēmumi 



formulējami rakstveidā, un par tiem jāpaziņo pretenzijas iesniedzējam un SIA „V.V. 
Mācību centrs” direktoram. 

16. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā: SIA „V.V. Mācību centrs” darbinieki 
un to ģimenes locekļi. Ja tiek konstatēts, ka laimējis SIA „V.V. Mācību centrs” 
darbinieks vai tā ģimenes loceklis, izlozes rezultāti attiecībā uz šo laimētāju tiks 
uzskatīti par nederīgiem. Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kuras nav sasniegušas 
18 gadu vecumu. 

17. Informācija par loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt: Paredzams, ka 
kopā visā loterijas norises laikā tiks noslēgti 150 līgumi par studiju uzsākšanu. Tātad, 
loterijas dalībnieka izredzes ar vienu pieteikumu laimēt galveno laimestu ir 1 pret 150. 

 

Pilns loterijas noteikumu teksts publicēts www.r1tv.lv. 
 

SIA „V.V. Mācību centrs” par loteriju norisi 
atbildīgā persona 

                  /G. Vāvere/ 

 


