
 
 

 
 

SIA DABAS DOTS | D’Tea loterijas “VESELS un LAIMĪGS” noteikumi: 
 

1. SIA DABAS DOTS , reģ.Nr.: LV48503026523, juridiskā adrese: “Zilais Kalns”, Dobeles 
pagasts, Dobeles novads, LV-3701. Loteriju organizē preču ražotājs SIA Dabas Dots.  

2. Loterijas norises teritorija: visa Latvija. 
3. Loterijas norises sākums: 01.06.2020 
4. Loterijas norises beigas: 01.10.2020 
5. Laimestu fonds:  

Laimesta 
nosaukums 

Viena laimesta 
vērtība ar PVN 

Skaits Summa ar PVN 

Lidojums ar 
helikopteru(30 min). 

650 1 650 

Bioloģisko tēju grozs 
(12gb) 

22,99 20 459,80 

Bioloģisko tēju grozs 
(12gb) 

22,99 10 229,9 

6. Loterijas dalībnieka aptuvenās izredzes laimēt: 31 / 1000 = 0,031  

7. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi: 
Lai piedalītos loterijā, loterijas dalībniekam jānopērk vismaz 2 (divi) SIA Dabas Dots 
ražotie produkti ar zīmolu D’Tea līdz 2020.gada 30. septembrim. Produkti, kurus 
nopērkot ir iespēja piedalīties loterijā: 

• Bioloģiska tējsula D’Tea piparmētru +upeņu 0,5l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea pelašķu +aroniju 0,5l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea kumelīšu +rabarberu 0,5l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea plūškoka +aveņu+ābolu 0,5l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea mārsila +dzērveņu 0,5l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea piparmētru +upeņu 0,33l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea pelašķu +aroniju 0,33l 

• Bioloģiska tējsula D’Tea kumelīšu +rabarberu 0,33l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea plūškoka +aveņu+ābolu 0,33l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea mārsila +dzērveņu 0,33l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea Junior kumelīšu +ābolu 0,2l 
• Bioloģiska tējsula D’Tea Junior kumelīšu +ābolu+zemeņu 0,2l 

 
Nopirkto produktu pirkuma čeku(i)  jāreģistrē uzņēmuma mājaslapā 
www.drinkdivinetea.com/loterija sadaļā – loterija “VESELS un LAIMĪGS”. Pirkuma čeku(i) 
jāsaglabā līdz 15.oktobrim, jo to būs jāuzrāda, lai saņemtu laimestu. 

SIA “Dabas Dots” 
Jur.adrese  “Zilais Kalns”, Dobeles pagasts, 
Dobeles novads, LV – 3701 
PVN reģ. Nr. LV48503026523 
Banka: AS DNB Banka, RIKOLV2X 
Konts:  LV15RIKO0002930225111 
 



Loterijas uzvarētāji tiks noskaidroti 01.10.2020 pl. 10:00. 
 

8. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: 2 (divu) produktu 
D’Tea pirkuma vērtība (no 1,98 līdz 4,00 EUR). 

9. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai 
pakalpojumu loterijā: 30.09.2020 pl. 00:00 

10. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums: Loterijā laimējušās 
personas tiks noteiktas ar neatkarīgu programmu random.org 01.10.2020 pl. 10:00 
uzņēmuma birojā, “Industriālais parks”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, 
Nākotne, LV-3701. 

11. Loterijā laimējošo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums: Loterijā 
laimējušās personas tiks izsludinātas uzņēmuma SIA Dabas Dots sociālo tīklu kontos 
Facebook un Instagram, kā arī uzņēmuma mājaslapā www.drinkdivinetea.com 
01.10.2020, uzņēmuma birojā, “Industriālais parks”, Glūdas pagasts, Jelgavas 
novads, Nākotne, LV-3701. 

12. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā 
saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties 
uz laimestu un to saņem: Pēc laimesta ieguvēju izziņošanas loterijas laimētāji 
sazinās ar loterijas organizātoriem, zvanot uz telefonu +371 2 7711777 vai klātienē 
uzņēmuma birojā, “Industriālais parks”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, 
Nākotne, LV-3701, līdz 15.oktobrim, 2020. gadā. Iegūto galveno laimestu, lidojumu 
ar helikopteri,  var izņemt līdz 15.oktobrim, 2020.gadam un izmantot 3 (trīs) mēnešu 
laikā sākot no 01.10.2020. Galvenās balvas ieguvējam, (lidojums ar helikopteri) 
laimesta izmantošana jāsaskaņo ar loterijas organizatoru iepriekš sazinoties un 
precizējot laimesta izmantošanas laiku un iespējas. (atkarīgas no laika apstākļiem 
un sezonas). Lai saņemtu loterijas laimestu, laimētājam jāuzrāda pirkuma čeku(i) 
un personu apliecinošu dokumentu. 

13. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība 
un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas: Visas pretenzijas, kuras saistītas ar loterijas 
“VESELS un LAIMĪGS” organizēšanu un izpildi, kā arī laimētāja noskaidrošanu, 
loterijas dalībnieks var iesniegt informējot loterijas organizētāju klātienē, uzņēmuma 
birojā, “Industriālais parks”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, Nākotne, LV-3701, 5 
(piecu) darba dienu laikā no loterijas beigu datuma 30.09.2020 pl.00:00. Loterijas 
organizatori sniegs rakstisku atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā uz norādīto 
pretenzijas iesniedzēja elektroniskā vai faktiskā pasta adresi. 

14. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā: Ierobežojumu nav. 
15. Cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu: 

Galvenās balvas ieguvējs (lidojums ar helikopteri) drīks iegūto laimestu atvēlēt citai 
personai, par to rakstiski informējot loterijas organizātoru balvas izmantošanai 
paredzētajā laikā.  

 

 
SIA DABAS DOTS valdes priekšsēdētājs ________________________________ Rolands Briņķis 


