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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI”, vienotais reģ. Nr.
40003356776, juridiskā adrese Andrejostas iela 4A, Rīga, LV- 1045, žurnāls “Veselība” organizē
abonēšanas un mazumtirdzniecības konkursu „Abonē vai pērc žurnālu “Veselība” un laimē balvas no
Proenzi – Jūsu kaulu un locītavu eksperta!” (turpmāk tekstā - Konkurss) saskaņā ar šiem noteikumiem.
1. SIA Izdevniecības “DIENAS ŽURNĀLI” žurnāla “Veselība” rīkotais Konkurss notiek visā
Latvijā no 2016. gada 7. novembra – 6. decembrim.
Pilni loterijas noteikumi tiks publicēti žurnāla mājaslapā www.veseliba.lv , kā arī informācija par akciju
tiks izvietota žurnāla „Veselība” novembra (iznāk 7. novembrī) numurā, kā arī citos izdevniecības
“Dienas Žurnāli” izdevumos, un sociālo tīklu kontos pēc iespējām.
2. Uz žurnāla “Veselība” 2016.gada novembra numura vāka būs publicēts Konkursa makets apļa
formā, kurā būs ierakstīts ciparu un burtu šifrs. Katrs no šiem burtu un ciparu šifriem būs unikāls
un neatkārtosies citos konkursa maketos.

2.1. Lai piedalītos Konkursā, ir jābūt žurnāla “Veselība” 2016. gada novembra mēneša
abonentam, kas žurnāla abonementu noformējuši un apmaksājuši līdz 2016. gada 20.
novembrim, vai jāiegādājas žurnāla “Veselība” 2016.gada novembra numurs ar Konkursa
maketu uz žurnāla vāka, preses tirdzniecības vietās visā Latvijā, līdz 2016.gada
20.novembrim.
2.2. Reģistrēšanās Konkursam notiek aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā
www.veseliba.lv un ir bez maksas. Anketā jānorāda konkursa dalībnieka vārds, uzvārds,
tālruņa numurs, vecums, pilsēta, un e-pasta adrese. Reģistrēšanās konkursam notiek līdz
2016.gada 20.novembrim.
2.2.1 Konkursa dalībniekiem, kas ir žurnāla “Veselība” 2016.gada novembra mēneša abonenti (
skatīt 1.2. punktā), aizpildot reģistrēšanās anketu ir jānorāda arī abonēšanas rēķina numurs un
unikālais šifrs – burtu un ciparu kombinācija, kas publicēta Konkursa maketā uz žurnāla vāka.

2.2.2. Konkursa dalībniekiem, kas žurnāla “Veselība” 2016.gada novembra numuru ar Konkursa
maketu uz vāka iegādājušies preses tirdzniecības vietās, aizpildot reģistrēšanās anketu jānorāda
arī pirkuma čeka numurs un unikālais šifrs – burtu un ciparu kombinācija, kas publicēta
Konkursa maketā uz žurnāla vāka.
2.3. Ja reģistrēšanās www.veseliba.lv notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs
paziņojums. Neveiksmīgas reģistrēšanās gadījumā konkursa dalībnieks par to tiek
informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā konkursa
dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Konkursā.
2.4. Līdz Konkursa beigām obligāti ir jāsaglabā abonētais, vai iegādātais “Veselība” 2016.
gada novembra numura oriģināls ar Konkursa maketu uz vāka un, ja Konkursa žurnāls
iegādāts preses tirdzniecības vietā, tad obligāti jāsaglabā arī pirkuma čeka oriģināls, kas
kalpos par konkursa preču iegādes apliecinājumu.
3. Publicētajā Konkursā būs noteikts laimests:
Bezrecepšu uztura bagātinātāji “Proenzi Plus N 100” un soļu skaitītāji no SIA, “Walmark”.
No visiem Konkursa dalībniekiem tiks izlozēti 20 (divdesmit) laimētāji, kuri saņems laimestu – dāvanu
komplektu, kas sastāv no 1 ( viena) iepakojuma bezrecepšu uztura bagātinātāja - “Proenzi Plus N 100” un
1 ( viena) soļu skaitītāja no SIA, “Walmark”. Vienas balvas vērtība - EUR 35.30 (trīsdesmit pieci eiro, 30
centi). Kopējais laimestu balvu fonds ir 706.00 EUR (septiņi simti seši euro, 00 centi).

4. Laimesta vērtība naudas izteiksmē netiek izsniegta, laimests netiek mainīts pret citu.
5. Viens abonēšanas rēķina numurs vai pirkuma čeks, kopā ar Konkursa šifru (burtu un
skaitļu kombināciju Konkursa maketā) var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu
abonēšanas rēķina vai pirkuma čeku numuru un vienu Konkursa šifru drīkst reģistrēt tikai
vienu reizi visā Konkursa laikā.
6. Dalībnieka aptuvenās izredzes laimēt ir 60/16 700 (žurnāla tirāža).
7. Piedaloties Konkursā, dalībnieks sedz žurnāla abonēšanas vai iegādes izmaksas un jebkurus cita
veida izdevumus, kas nodrošina dalību Konkursā.

8. Piekrītot šiem noteikumiem, persona apliecina, ka laimesta gadījumā informācija par viņu kā
laimesta ieguvēju var tikt publiskota medijos.

9. Laimesta ieguvēju noteiks nejaušā izvēlē 2016. gada 20. novembrī, plkst. 16:00, SIA
Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI” biroja telpās Rīgā, Andrejostas ielā 4A. Laimesta ieguvēju
noteiks, pārvietojot datus no aizpildītajām Konkursa anketām žurnāla mājas lapā
www.veseliba.lv, uz Microsoft Excel failu un izmantojot interneta lapas www.random.org sadaļu
Random Integer Generator, nejaušā izlozē no visiem konkursa dalībniekiem tiks izlozēti 20
laimesta ieguvēji.

10. Dalībnieki, kuri būs žurnālu iegādājušies un reģistrējušies loterijai pēc 2016. gada 20. novembra
izlozē nepiedalīsies.
10.01. Izlozē nav tiesīgi piedalīties SIA Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI” darbinieki un viņu
ģimenes locekļi. Ja tiek izlozēts darbinieks vai darbinieka ģimenes loceklis, tad šo lozi anulē
un turpina noskaidrot laimējošās personas.

11. 20 laimējušo Konkursa dalībnieku reģistrētie šifri – burtu un skaitļu kombinācijas, kas bija
jāreģistrē, lai piedalītos Konkursā tiks publicēti žurnāla mājaslapā www.veseliba.lv , 2016. gada
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20. novembrī uzreiz pēc izlozes veikšanas, kā arī laimējušo šifru saraksts tiks publicēts žurnāla
“Veselība” decembra (iznāk 06.12.2016.) numurā. Papildus izdevniecības darbinieki sazināsies ar
laimētājiem personīgi.
12. Lai nodrošinātu akcijas noteikumu un Latvijas Republikas likumdošanas normu ievērošanu,
laimestu izsniedz tikai tai personai, kura akcijas organizētājam uzrāda personu apliecinošu
dokumentu, jeb citai personai ar laimētāja rakstisku pilnvaru un laimētāja personu apliecinošu
dokumentu, ja dati tajos sakrīt ar datiem aptaujas anketā.
12.2. Jāuzrāda arī laimējušā žurnāla oriģināls uz kura vāka publicēts konkursa šifrs (skaitļu un burtu
kombinācija), kas sakrīt ar žurnālā publicēto šifru.
12.3. Ja Konkursā laimējušais žurnāla numurs pirkts preses tirdzniecības vietā, tad pie laimesta
saņemšanas jāuzrāda arī pirkuma čeka oriģināls ar laimējušo čeka numuru.
13. Laimestu izsniedz pēc laimētāja identifikācijas un attiecīgā laimesta pieņemšanas - nodošanas
akta abpusējas parakstīšanas.
14. Laimests ir jāizņem līdz 2017. gada 6. janvārim, SIA Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI” biroja
telpās Rīgā, Andrejostas ielā 4A, katru darba dienu no 9:30 līdz 17:30.
15. Pēc 2017. gada 6. janvāra laimests redakcijā vairs netiek izsniegts. Neizņemtie laimesti paliek
SIA Izdevniecības „DIENAS ŽURNĀLI” rīcībā.
16. Laimests netiek izsūtīts pa pastu.
17. SIA Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI” neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas radītiem
apstākļiem, kas traucē vai pārtrauc akcijas norisi.
18. Ar pretenzijām par Konkursa norises kārtību var vērsties SIA Izdevniecība “DIENAS
ŽURNĀLI” administrācijā (tālr. 67273311, fakss 67292701) līdz 2016. gada 27.decembrim.
19. Iesniegto pretenziju par Konkursa norisi izskata SIA Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI” valdes
locekle ne ilgāk kā 5 dienu laikā no saņemšanas brīža. Pretenzijas izskatīšanas laikā pieņemtie
lēmumi formulējami rakstveidā, par tiem jāpaziņo pretenzijas iesniedzējam un SIA Izdevniecība
“DIENAS ŽURNĀLI” vadībai.
20. SIA Izdevniecības “DIENAS ŽURNĀLI” žurnāls „Veselība” patur tiesības mainīt Konkursa un
tā izlozes noteikumus un norises termiņus, saskaņojot tos ar IAUI. Par visām Konkursa un tā
izlozes noteikumu un termiņu izmaiņām tiks publiski paziņots žurnāla mājaslapā www.veseliba.lv
21. Ar pilnu loterijas noteikumu tekstu var iepazīties žurnāla mājaslapā www.veseliba.lv un SIA
Izdevniecība “DIENAS ŽURNĀLI” birojā, Rīgā, Andrejostas ielā 4A, tālrunis uzziņām
67273311.
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