
 

 

Laimes rata noteikumi 

 

1. Organizators: 
1.1. Finanšu salīdzināšanas platforma SIA “Altero”, Vienotais reģ. Nr. 40103981737, Mūkusalas iela 42A, 
Rīga, LV-1004. 

2. Norises teritorija: 
2.1. Latvijas Republika. 

3. Norises laiks: 
3.1. Loterijas norises laiks ir no 02.05.2022. līdz 31.05.2022. 

4. Laimestu fonds: 
4.1. Trīs dāvanu kartes, katra 38,00 eiro vērtībā, no SIA ”LITE candles” SIA, kas derīga līdz 2022. gada 1. 
oktobrim. 

4.2. Četras dāvanu kartes, katra 30,00 eiro vērtībā, no SIA "Rimi Latvia", kas derīga līdz 2022. gada 1. 
oktobrim. 

4.3. Trīs dāvanu kartes, katra 25,00 eiro vērtībā, no SIA "SIA PetFest", kas derīga līdz 2022. gada 31. 
decembrim. 

4.4. Trīs dāvanu kartes, katra 50,00 eiro vērtībā, no SIA "Tireshop", kas derīga līdz 2022. gada oktobrim. 

4.5. Trīs dāvanu kartes, katra 25,00 eiro vērtībā, no SIA " Old Riga SPA", kas derīga līdz 2022. gada 31. 
decembrim. 

4.6. Četras dāvanu kartes, katra 30,00 eiro vērtībā, no "VIRŠI-A", kas derīga līdz 2022. gada 1. oktobrim. 

4.7. Trīs dāvanu kartes, katra 20,00 eiro vērtībā, no "Nela Gems", kas derīga līdz 2022. gada 1. oktobrim. 

4.8. Lielās izlozes naudas balvas fonds 1500 EUR, kas tiks pārskaitīts uz Laimētāja bankas kontu. 

 

5. Piedalīšanas noteikumi: 
5.1. Kad laimes rata logs atveras, tajā jāievada derīga sava e-pasta adrese un telefona numurs. Kampaņas 
laikā ar vienu e-pasta adresi un telefona numuru var piedalīties vienu reizi visas kampaņas laikā.  
 
5.2. Kad e-pasta adrese un telefona numurs ievadīti, dalībniekam būs iespēja izmēģināt savu veiksmi, 

griežot laimes ratu, kur laimes rata bultiņa var apstāties pie laimestu fondiem. 
5.3. Kad laimes rats apstāsies, dalībnieks tiks informēts par iegūto laimestu turpat spēles logā, kā arī 

informāciju par laimesta saņemšanu nosūtīsim uz norādīto e-pastu. 
5.4. Ja tiks ievadīts viens un tas pats e-pasts un telefona numurs, laimes rats atkārtoti uzrādīs uzgriezto 

balvu, ko jau esi laimējis. 
5.5. Ievadot e-pastu un telefona numuru dalībnieks piekrīt: 
5.5.1. Laimes rata noteikumiem 
5.5.2. E-pasta adreses un telefona numuru saglabāšanai SIA “Altero” datu bāzē, ar mērķi sazināties par 

laimestu. Organizators e-pastu un telefona numuru neizpauž trešajām pusēm.  
5.6. Ja tomēr savā e-pastā dalībnieks nebūs saņēmis ziņu par balvas iegūšanu nepieciešams, 1) 

pārbaudīt spama kasti e-pastā, 2) izmēģināt iegriezt laimes ratu no cita interneta pārlūka un cita 
interneta savienojuma, 4) ja tomēr nekas neizdodas, raksti mums uz e-pastu info@altero.lv. 

5.7. Laimes ratā var piedalīties privātpersonas no 18 gadu vecuma.  

6. Lielā izloze: 
6.1. Lielās izlozes laimētājs tiks noteikts ar datora programmu pēc nejaušības principa.  
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6.2. Lielā izloze notiks 2022. gada 1. jūnijā. Izlozē piedalās katrs reģistrētais dalībnieks, kam laimes rats 
uzgrieza “Lielā izloze”. 

7. Laimētāju paziņošana: 
7.1. Laimētājs tiks paziņots www.altero.lv lapā sadaļā jaunumi līdz 2020. gada 3. jūnijam (ieskaitot). 
Laimētājam tiks nosūtīts e-pasts, ka arī ar to sazināsies personīgi, zvanot uz noradīto telefona numuru vai 
rakstot uz norādīto elektronisko adresi. 

8. Laimesta saņemšana: 
8.1. Lai saņemtu dāvanu kartes laimētājam ir jāierodas uz SIA Altero Rīgā, Mūkusalas ielā 42A, ieeja C, 
(darba laiks darba dienās 9:00 – 18:00), līdzi ņemot pasi vai ID karti.  
8.2. Dāvanu kartes pēc 2022. gada 1. augusta vairs netiks izsniegtas. 
8.3. Dāvanu kartes netiks izmaksātas naudā. 
8.4. Dāvanu kartes, kas netiek izņemtas līdz 2022. gada 1. augustam, paliek SIA “Altero” īpašumā. 
8.5. SIA Altero segs iedzīvotāja ienākuma nodokļa samaksu par saņemto naudas balvas laimestu.  

9. Pretenzijas un to izskatīšana: 
9.1. Ja Laimes rata dalībniekiem ir radušās pretenzijas par loterijas norisi, tad var vērsties Altero birojā Rīgā, 
Mūkusalas ielā 42A līdz 01.08.2022. Atbilde tiks sniegta 3 darba dienu laikā. 

10. Dalības aizliegums: 
10.1. Laimes ratā nedrīkst piedalīties uzņēmuma SIA “Altero” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un 
par izlozes uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva tiks atkārtoti lozēta.   

http://www.altero.lv/

