“VIRŠI-A pavasara loterija 2020” noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Preču pārdevējs un loterijas organizētājs ir AS “VIRŠI-A”, vienotais reģistrācijas numurs
40003242737, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles
nov., LV-5101.
1.2. Loterijas norises teritorija – loterija notiek AS “VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacijās un
franšīzes degvielas uzpildes stacijās visā Latvijas Republikas teritorijā.
1.3. Loterijas norises sākums ir 2020. gada 25. maijs. Loterijas norises beigu datums ir 2020.
gada 3. augusts.
1.4. Lai kļūtu par loterijas dalībnieku laika periodā no 2020. gada 25. maija līdz 2020. gada
2. augustam jāiegādājas benzīns, dīzeļdegviela vai auto gāze (LPG) vismaz 20 l
(divdesmit litru) apmērā vai saspiesta dabasgāze (CNG) 20kg (divdesmit kilogramu)
apmērā, jebkurā AS “VIRŠI-A” vai AS “VIRŠI-A” franšīzes degvielas uzpildes stacijā,
Latvijas Republikas teritorijā un jāreģistrē pirkuma čeks AS “VIRŠI-A” mājas lapā
www.virsi.lv.
1.5. AS “VIRŠI-A” ir sekojošas franšīzes degvielas uzpildes stacijas:
1.5.1. Virši Jelgava, Lietuvas šoseja 70, Jelgava, LV – 3001, (partneris: SIA “Bairo”(reģ.
Nr. 43603017396));
1.5.2. Uzpildes stacijas Mūkusalas ielā 75B, Rīga, LV-1004; Uriekstes ielā 12A, Rīga,
LV-1005; Vienības gatvē 177, Rīga, LV-1058 (partneris: SIA "RDZ Energy" (reģ. Nr.
44103026146));
1.5.2. Virši Salaspils, Zviedru iela 1A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121; Virši Ķekava,
“Kursīši” Ķekavas pag., Ķekavas nov. (partneris: SIA “Virši F” (reģ. Nr. 40103933173)).
2. Laimestu fonds
2.1. Laimestu kopējā vērtība ir 7000,- EUR ar PVN (septiņi tūkstoši eiro un 00 centi).
2.2. Laimestu fondā ietilpst 34 (trīsdesmit četri) laimesti:
2.2.1. 30 (trīsdesmit) pamatlaimesti – iespēja saņemt AS “Virši-A ”degvielas karti 100
l/kg(viens simts litri/kilogrami) apmērā, jeb 140,- EUR (viens simts četrdesmit eiro
un 00 centi) vērtībā. Šo laimestu kopējā vērtība ir 4200.- EUR (četri tūkstoši divi
simti eiro un 00 centi).
2.2.2. 4 (četri) galvenie laimesti – iespēja saņemt AS “Virši-A” degvielas karti 500 l/kg
(pieci simti litru/kilogramu) apmērā, jeb 700,- EUR (septiņi simti eiro un 00 centi)
vērtībā. Šo laimestu kopējā vērtība ir 2800,- EUR (divi tūkstoši astoņi simti eiro un
00 centi).
3. Informācija par loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt
3.1.Loterijas dalībnieka iespējas laimēt atkarīgas no kopējā reģistrēto pieteikumu skaita, kas
piedalās attiecīgajā izlozē un no loterijas dalībnieka reģistrēto pieteikumu skaita
īpatsvara šajā kopējā pieteikumu skaitā.
3.2.Paredzams, ka kopumā loterijā tiks reģistrēti aptuveni 60 000 (sešdesmit tūkstoši) pieteikumu. Tātad, loterijas dalībnieka izredzes ar 1 (vienu) pieteikumu laimēt 1 (vienu)
laimestu ir 1 (viens) pret 60 000 (sešdesmit tūkstoši).
4. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi
4.1. Loterijas dalībnieks apmaksā pirkumu skaidrā naudā vai ar bankas izsniegtu
maksājuma karti. Loterijas dalībnieks saglabā pirkuma čeku un reģistrējas AS “VIRŠIA” mājas lapā www.virsi.lv, norādot sekojošu informāciju:
4.1.1. vārds, uzvārds;
4.1.2. pirkuma čeka numurs;
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4.1.3. iegādātās degvielas veids: benzīns, dīzeļdegviela, auto gāze (LPG) vai saspiesta
dabas gāze (CNG).
4.1.4. AS “VIRŠI-A” vai AS “VIRŠI-A” franšīzes degvielas uzpildes stacija, kurā tika iegādāta degviela.
4.1.5. telefona numurs un/vai e-pasta adrese.
4.2. Viens pirkuma čeks nodrošina vienu reģistrāciju loterijai. Ja reģistrēšanās AS “VIRŠIA” mājas lapā www.virsi.lv ir notikusi veiksmīgi, ierīces ekrānā parādās apstiprinošs
paziņojums. Neveiksmīgas reģistrēšanās gadījumā loterijas dalībnieks par to tiek informēts ar paziņojumu uz ekrāna. Loterijas dalībnieks var labot datus, kamēr
reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai
loterijā.
4.3. Viens loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu pirkumu un
reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru atbilstoši šo noteikumu 4.1punktam.
Dalības reižu skaits nav ierobežots.
4.4. Loterijas dalībniekam jāsaglabā šo noteikumu 4.1 punktā reģistrētā pirkuma čeka
oriģināls, kas kalpos kā reģistrācijas apliecinājumu loterijas laimesta saņemšanai.
4.5. Loterijā nedrīkst piedalīties AS “VIRŠI-A” akcionāri un darbinieki, SIA “RDZ Energy”,
SIA “Bairo” un SIA “Virši F” dalībnieki un darbinieki, SIA “Visas Loterijas” īpašnieki un
darbinieki.
5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi
5.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas AS “VIRŠI-A” mājaslapā www.virsi.lv
bez maksas.
6. Termiņš, līdz kuram iesniedzami pieteikumi dalībai loterijā
6.1. Loterijā piedalās visi pieteikumi, kas reģistrēti no 2020. gada 25. maija līdz 2020. gada
2. augusta plkst.23:59:59.
6.1.1. Loterijas norises laikā katras nedēļas laikā saņemtie pieteikumi piedalās
atsevišķās pamatlaimestu izlozēs, kuras notiks atbilstoši šo noteikumu
7.6. punktam.
6.1.2. Visi pieteikumi, kas saņemti no 2020. gada 25. maija līdz 2020. gada 2. augusta
plkst. 23:59:59, piedalās galveno laimestu izlozēs, kuras notiks atbilstoši šo noteikumu 7.8. punktam.
7. Loterijā laimējušo personu noteikšana
7.1.Loterijā laimējusī persona ir persona, kura veikusi pirkumu atbilstoši šo noteikumu
4.1punktam un reģistrējusi pirkuma čeku AS “VIRŠI-A” mājas lapā www.virsi.lv, kā rezultātā reģistrētais pirkuma čeks ir kļuvis par laimējušo. Laimējušai personai ir jāuzrāda
reģistrētā pirkuma čeka oriģināls ar atbilstošu čeka numuru, kas ir identisks ar loterijā
reģistrēto čeka numuru.
7.2.Izlozes, kurās nosaka laimētājus, notiek SIA “Visas Loterijas” biroja telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 37-63, 6.stāvs, plkst.11:00, šo noteikumu 7.6. un 7.8. punktā noteiktajos izložu
datumos.
7.3. Loterijā piedalās katrs šo noteikumu 6. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā
reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
7.4. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium” (Personas datu apstrādes
reģistrācijas Nr. 003365), atlasot laimējušos pieteikumus un fiksējot to atlasīšanas
secību. Katru nedēļu tiks izlozēti 3 (trīs) pamatlaimesti, katram laimētājam paredzot arī
rezerves laimētāju, ja pirmais laimētājs zaudē tiesības iegūt laimestu.
7.5.Par katru laimējušo pieteikumu tiek fiksēts laimējušās personas: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, iegādātās degvielas veids: benzīns, dīzeļdegviela, saspiestā
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dabasgāzes (CNG) vai auto gāze (LPG), AS “VIRŠI-A” vai AS “VIRŠI-A” franšīzes
degvielas uzpildes stacija, kurā tika iegādāta degviela, telefona numurs un/vai e-pasta
adrese.
7.6.Izlozes un laimējušo personu noteikšana pamatlaimestiem (kopā 30 (trīsdesmit)
degvielas kartes) notiks 2020. gada 1., 8., 15., 25., 29. jūnijā, 6., 13., 20., 27. jūlijā,
3. augustā. Katrā izlozē tiks izlozēti 3 (trīs) pamatlaimesti. Laimējušās personas tiks
publicētas AS “VIRŠI-A” mājaslapā www.virsi.lv izložu dienās.
7.7.Galvenie laimesti tiek izlozēti atbilstoši šo noteikumu 7.8. punktam starp pieteikumiem,
kuri atbilst šo noteikumu 1.5. punktam reģistrēti AS “VIRŠI-A” mājas lapā www.virsi.lv.
Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium” (Personas datu apstrādes
reģistrācijas Nr. 003365), atlasot 4 (četrus) laimējušos pieteikumus, katram laimētājam
paredzot arī rezerves laimētāju, ja pirmais laimētājs zaudē tiesības iegūt laimestu. Par
katru laimējušo pieteikumu tiek fiksēts laimējušās personas: vārds, uzvārds, pirkuma
čeka numurs, iegādātās degviela veids: benzīns, dīzeļdegviela, saspiestā dabasgāzes
(CNG) vai auto gāze (LPG), AS “VIRŠI-A” vai AS “VIRŠI-A” franšīzes degvielas uzpildes stacija, kurā tika iegādāta degviela, telefona numurs un/vai e-pasta adrese.
7.8.Izlozes un laimējušo personu noteikšana galvenajiem laimestiem notiks 2020. gada 29.
jūnijā un 3. augustā. Katrā izlozē tik izlozēti divi galvenie laimesti. Laimējušās personas
tiks publicētas AS “VIRŠI-A” mājaslapā www.virsi.lv izložu dienās.
8. Laimētāju paziņošana
8.1.Laimētāji tiks informēti personīgi, izmantojot Loterijas reģistrācijas anketā norādīto kontaktinformāciju.
8.2.Laimētāji tiks publicēti pēc katras izlozes mājas lapā www.virsi.lv.
8.3. Pilnais laimētāju saraksts tiks publicēts mājaslapā www.virsi.lv 2020. gada 3. augustā.
9. Laimestu saņemšanas kārtība
9.1. Loterijā laimējušās personas vārdu, un laimējušā pirkuma čeka numuru Loterijas organizētājs publicē AS “VIRŠI-A” mājas lapā www.virsi.lv, šo noteikumu 7.6. un 7.8.
punktos noteiktajos laimējušo personu publicēšanas datumos. Informācija par
laimētājiem mājaslapā glabājas līdz 2020. gada 17. augustam. Loterijas dalībnieku
pienākums ir sekot līdzi publicētajai informācijai par laimētājiem.
9.2. Lai saņemtu 2.2. punktā minētos laimestus, laimējusī persona vienojās ar loterijas organizētāju par laimētājam ērtāko preces saņemšanas veidu – laimests tiek aizsūtīts uz
laimētājam tuvāko AS “VIRŠI-A” vai AS “VIRŠI-A” franšīzes degvielas uzpildes staciju,
kur pēc iepriekšējas vienošanās par laiku, laimējusī persona var saņemt laimestu.
Saņemot laimestu, laimējusī persona uzrāda loterijas čeka oriģinālu ar laimējušo numuru un laimējušās personas personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas
apliecību – ID karti), kurā norādītais personas vārds un uzvārds sakrīt ar pieteikumā
reģistrēto, un paraksta un iesniedz pārdevējam apliecinājumu par laimesta saņemšanu.
9.3. Laimējušās personas var pieteikties laimestu saņemšanai līdz 2020. gada 17. augustam.
9.3.1. Pēc šī termiņa nepieprasītie pamatlaimesti un galvenie laimesti netiek izsniegti.
9.3.2. Laimesti, kuri netiek izņemt līdz 2020. gada 17. augustam, paliek Loterijas organizētāja īpašuma.
9.4. Laimestu saņemšana var radīt laimējušai personai izmaksas, kas saistītas ar ierašanos
laimesta saņemšanas vietā.
10. Pretenziju iesniegšana un izskatīšanas kārtība
10.1.Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi tiks izskatīts Latvijas Republikas
likumdošanā noteiktajā kārtībā, iesniedzot tās rakstiski loterijas organizētājam līdz
2020. gada 18. augustam – AS “VIRŠI-A”, Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag.,
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Aizkraukles nov., LV-5101, izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
10.2. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) kalendāro
dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. Ja loterijas organizētājs uzskata pretenziju
par pamatotu, tad savā atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
11. Fizisko personu datu apstrāde
11.1. Reģistrējoties loterijai, dalībnieks piekrīt, ka loterijas organizētājs veic personas datu
apstrādi šīs loterijas rīkošanas vajadzībām, kā arī personas vārda, un čeka numura
norādīšanu mājaslapā www.virsi.lv, publicējot laimētājus. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas
precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
11.2. Pārzinis ir AS “VIRŠI-A”, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag.,
Aizkraukles nov., LV-5101. Dati tiek apstrādāti atbilstoši AS “VIRŠI-A” privātuma politikai, kas ir pieejama mājaslapā www.virsi.lv.
11.3. Noteikumu 4.punktā paredzēto personas datu sniegšana noteiktajā apjomā un kārtībā
ir priekšnoteikums, lai persona varētu kļūt par loterijas dalībnieku;
11.4. Iespējamie personas datu saņēmēji:
11.4.1. Loterijas dalībnieku personas dati tiks nodoti AS “VIRŠI-A” un var tik nodoti sadarbības partnerim SIA “Visas Loterijas”, reģistrācijas numurs 40103404235 ar loterijas
izložu veikšanu saistīto darbību nodrošināšanai.
11.4.2. Personas dati normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var tikt nodoti Izložu un
azartspēļu uzraudzības inspekcijai un citām iestādēm likumā noteiktā kārtībā.
12. Nobeiguma noteikumi
12.1. Laimesta vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs.
12.2. Loteriju var apturēt, atcelt vai mainīt tās noteikumus, iepriekš saskaņojot šīs darbības
ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

2020. gada 8. maijā

______________________
AS „VIRŠI-A”
Mārketinga nodaļas vadītājs
Mārtiņš Eihmanis
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