Dižozols - Meža konkursa noteikumi
1. Dižozols - Meža konkurss Konkursa organizētājs ir mežu apsaimniekošanas uzņēmums
SIA !Dizozols”, reģistrācijas nr.: 40203227482, juridiskā adrese: Ūnijas iela 8 k-7, Rīga,
Latvija, LV-1084 (turpmāk - Konkursa organizētājs).
2. Konkursa norises kārtību, saskaņā ar esošajiem noteikumiem, nosaka Konkursa
organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.
3. Konkursa norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija. Konkursā var piedalīties
ikviena fiziska persona, kurai Latvijas Republikas teritorijā atrodas piederošs nekustamais
īpašums (mežs un/vai lauksaimniecībā izmantojamā zeme un kura ir sniegusi 18 gadu
vecumu, un kura vēlas saņemt piedāvājumu no SIA “Dizozols” par interneta vietnē
www.dizozols.ir sniegtajiem pakalpojumiem un sadarbību.
4. Konkursa norises sākuma datums ir 2022. gada 30. maijs. Konkursa norises beigu datums
ir 2022. gada 24. oktobris. Dalības pieteikšana Konkursā: no 2022. gada 30. maija plkst.
00:00 līdz 2022. gada 24. oktobris plkst. 23:59.
Lai piedalītos konkursā, konkursa dalībniekam, kuram pieder nekustamais īpašums
(mežs un/vai lauksaimniecībā izmantojamā zeme) ar kadastra numuru, jāreģistrējas
Konkursā mājaslapā www.dizozols.ir/akcija. Anketā jānorāda vārds, uzvārds,
dalībnieka tālruņa numurs,
īpašuma nosaukums, īpašuma adrese, īpašuma
kadastra numurs vai zvanot uz tālruņa numuru 8877 un norādot operatoram uz
vēlmi piedalīties Konkursā un nosaucot visus iepriekš minētos datus dalībai
Konkursam

•

•

Reģistrācija ir bez maksas.

•

Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību Konkursā – vārds, uzvārds, dalībnieka
tālruņa numurs, īpašuma nosaukums, adrese, kadastra nr.

5. Lai piedalītos Konkursā, nav nepieciešams noslēgt darījumu vai maksāt dalības maksu,
reģistrācija Konkursā ir bez maksas.
•

Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Konkursa dalībnieks par to tiek informēts un
var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Konkursa
dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Konkursā.

6. Konkursā nevar piedalīties SIA !Dizozols” un SIA !Visas Loterijas” darbinieki un viņu
ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes
loceklis ir piedalījies Konkursā, viņam balva netiek izsniegta.
7. Konkursa norises laikā, Konkursa organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu
un apstrādi (ar personu datu apstrādes noteikumiem var iepazīties https://www.xn-diozols-exb.lv/lv/privatuma-politika)–
•

vārds, uzvārds - šie dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Konkursa
laimētājus. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, īpašuma nosaukums,
kadastra numurs un adrese - lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas
Konkursa reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī,
lai precīzi noteiktu Konkursa laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību konkursā,
informētu par laimestu.

•

Uzvarētāja fotoattēls fotogrāfijās vai video ieraksta ar uzvarētāju

-

Konkursa

organizētāja mārketinga vajadzībām.
8. Viens Konkursa dalībnieks var laimēt Konkursā vairākas balvas, pie nosacījuma, ja
Konkursa dalībnieks izpilda Konkursa noteikumus vairākas reizes, norādot dažādus sev
piederošu nekustamo īpašumu (mežs un/vai lauksaimniecībā izmantojamā zeme) datus.
9. Balvu fonds:
Balva

Skaits

ZZK dāvanu karte 500.00 EUR vērtībā

2

Ksenukai dāvanu karte 500.00 EUR vērtībā

2

Latvia Tours ceļojumu dāvanu karte 1000.00 EUR vērtībā

2

10. Izlozes:
Nr.
p.k
.

Izlozes
datums un
laiks

Periods par kādu
notiek izloze

Balva

1.

27.06.2022.
plkst. 11.00

30.05.2022. plkst. 00.00
– 26.06.2022. plkst.
23.59

2 (divas) ZZK dāvanu kartes
500.00 EUR vērtībā

2.

25.07.2022.
plkst. 11.00

27.06.2022. plkst. 00.00
– 24.07.2022. plkst.
23.59

2 (divas) Ksenukai dāvanu
kartes 500.00 EUR vērtībā

30.05.2022. plkst. 00.00
– 24.10.2022. plkst.
23.59

2 (divas) Latvia Tours ceļojumu
dāvanu kartes 1000.00 EUR
vērtībā

3.

24.10.2022.
plkst. 11.00

11. Izlozes nodrošina Konkursa organizētāja pilnvarotā puse SIA “Visas Loterijas”,
Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, LV-1010.
12. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru !Premium”, saņemot no SIA !Dizozols”
kvalitatīvi un atbilstoši noteikumiem pārbaudītas reģistrācijas, konkursa norādītajā periodā.
13. Laimētāji tiks publicēti www.dizozols.ir/akcija 24h laikā. Pilns uzvarētāju saraksts tiks

publicēts līdz 2022. gada 24. oktobra, plkst. 11:00. Mājaslapā tiks publicēts laimētāja vārds
un daļa no telefona numura.
14. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot
īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts reģistrējoties Konkursam.
15. Uzvarētāji var arī paši sazināties ar Konkursa pasūtītāju pa tālruni 8877 darba dienās
no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu.
16. Balvas tiek pasniegtas publiskā pasākumā:
•

27.06.2022. izlozes balvas tiek pasniegtas SIA "ZVIEDRI" ZZK veikalā Rīgā
01.07.2022;

•

25.07.2022. izlozes balvas tiek pasniegtas AS “Kesko Senukai Latvia” K SENUKAI
veikalā Rīgā 29.07.2022;

•

24.10.2022. izlozes balvas tiek pasniegtas SIA "LATVIA TOURS" birojā Rīgā
28.10.2022.

Ja balvu ieguvējs nav ieradies pēc laimētās balvas augstāk minētajā datumā, balva bez
jebkādas kompensācijas pāriet Konkursa organizētāja (SIA “Dizozols”) īpašumā. Pēc šo
Noteikumu 16.punktā norādītajiem attiecīgās izlozes balvu izsniegšanas datumiem balvas
vairs netiks izsniegtas.
17. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments (pase/ID karte). Ja Konkursa laimētāji nevar norādīt personas apliecinošos
dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Konkursa laikā veikto
reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
18. Saņemot laimētās balvas, Konkursa laimētāji un Konkursa organizētājs paraksta
balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Konkursa organizētāja ar
pretenziju par balvu.
19. Konkursa dalībniekam, izpildot SIA “Dizozols” loterijas pieteikumu, nav pienākums
noslēgt darījumu ja viņš to nevēlās.
20. Noteikumu 16.punktā minētie balvas pasniegšanas pasākumu laikā notiks
fotografēšana un filmēšana, un iegūtie attēli un video ieraksti var tikt izmantoti SIA
“Dizozols” mārketinga materiālos.
Apmeklējot pasākumu, uzvarētājs piekrīt ka:
•
•

var tikt fotografēts un filmēts;
fotogrāfijas ar uzvarētāja attēlu un/vai video ierakstu var tikt izmantoti SIA “Dizozols”
mārketinga materiālos.

21. Konkursa organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem,
kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā vai
bezskaidrā naudā netiek pieļauta.
22. Konkursa dalībnieku iegūtās balvas netiek mainītas pret citām balvām, un balvu

vērtība skaidrā vai neskaidrā naudā netiek kompensēta.
23. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, nodokļi, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
24. Konkursa organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Konkursa dalībnieki nevērīgi
izturas pret šiem Konkursa noteikumiem.
25. Konkursa organizētāji nenes atbildību par Konkursa dalībnieku izslēgšanu no izlozes,
kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja nav ievēroti Konkursa noteikumi vai
Konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Konkursa
laimētājiem nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
26. Visas pretenzijas par Konkursa rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Konkursa
organizētājam – SIA !Dizozols”, reģistrācijas nr.: 40203227482, juridiskā adrese: Ūnijas
iela 8 k-7, Rīga, Latvija, LV-1084 vai elektroniski uz e-pastu konkurss@dizozols.ir līdz
2022. gada 1. septembrim ar norādi !Dižozols - Meža konkurss”, pilnībā izklāstot
iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces
pretenzijā.
27. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2022. gada 1. septembra, netiek izskatītas un nerada
juridiskas sekas.
28. Konkursa organizētājs izskata saskaņā ar Noteikumu 26.punktu saņemto pretenziju un
atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Konkursa organizētājs
uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un
termiņus.
29. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību spēlē ar rakstveida iesniegumu, norādot
konkrētā Konkursa nosaukumu.
30. Konkursa organizētāja un Konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai
šajos Konkursa noteikumos. Piekrītot noteikumiem, dalībnieks apņemas tos ievērot.
31. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs
raksturs. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma
veikt izmaiņas Konkursa noteikumos, lai nodrošinātu Konkursa drošu un godīgu
norisi. Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža.

