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1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs „Latvijas Mobilais 
Telefons” SIA, reģistrācijas numurs 50003050931, Ropažu 6, Rīga, LV-1039 (tālāk 
tekstā – LMT) fiziskām personām - LMT pašapkalpošanās lietotnes „Mans LMT” 
(tālāk tekstā – Mans LMT) lietotājiem organizē loteriju „Mans LMT lietotne” (tālāk 
tekstā – Loterija) ar tālāk tekstā minētajām Loterijas balvām.  

2. Loterijas atļaujas numurs 5024. 

3. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā. 

4. Loterijas norises laiks 

4.1. Loterijas norises sākuma datums ir 2018.gada 23.aprīlis. Loterijas norises 
beigu datums ir 2018.gada 27. jūnijs (ieskaitot). 

4.2. Periods, kurā iespējams pieteikt savu dalību Loterijā  ir no 2018.gada 
23.aprīļa plkst. 00:01 līdz 2018.gada 23.jūnija plkst. 23:59. Loterijas 
dalības reģistrācija, kas veikta pirms vai pēc šajā punktā minētā perioda, 
tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās Loterijas balvu izlozēs. 

5. Loterijas balvu fonds: 

5.1. balvu fondā ietilpst Mēneša balvas: 

Balvas nosaukums Skaits Vienas balvas 
vērtība, EUR 

Balvu kopējā 
vērtība, EUR 

Viedtelefons Huawei P20  
Dual SIM (Midnight Black) 

6 (seši) 471.07 2826.44 

5.2. Loterijas balvu fonda kopējā vērtība (šo noteikumu 5.1.punkts), ieskaitot 
PVN ir   3419.99EUR (trīs tūkstoši  četri simti deviņpadsmit eiro un 99 
centi) 

6. Par Loterijas dalībnieku kļūst ikviens LMT pēcapmaksas klients, kas periodā no 2018.gada 
23.aprīļa plkst. 00:01 līdz 2018.gada 23.jūnija plkst. 23:59  Mans LMT lietotnē atjaunina 
kontaktinformāciju vai apstiprina, ka tā ir aktuāla.  

7. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā 
piedalīsies 40’000 (četrdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt balvas ir 6  
(seši) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 6 (seši) pret 40’000 četrdesmit tūkstošiem) 
dalībnieku. 

8. Dalība Loterijā  ir bezmaksas. Visus ar balvas iegūšanu saistītos nodokļu maksājumus 
veic LMT.  

9. Mēneša balvu izlozē piedalās tie, kuri Loterijas prasības izpilda sākot ar 2018.gada 23. 
aprīļa plkst. 00:01 līdz 23. jūnija plkst. 23:59.  

10. Loterijas ietvaros tiek veiktas 2 (divas) Mēneša balvu izlozes. Loterijas izlozes notiek: 2018. 
gada 28. maijā un 27. jūnijā plkst. 11:00. Loterijas izlozes vieta ir Rīgā Ropažu ielā 6, LMT 
administratīvās ēkas 3.stāvā, 336. telpā:   
10.1.1. reģistrējoties laika periodā no 2018.gada 23.aprīļa 00:01 līdz 23. maija plkst. 

23:59, Dalībnieks piedalās pirmajā Loterijas Mēneša balvu izlozē, kurā tiek izlozēti 
3 (trīs) Viedtālruņi Huawei P20  Dual SIM (Midnight Black); 

10.1.2. reģistrējoties laika periodā no 2018.gada 24.maija 00:01 līdz 23. jūnija plkst. 23:59, 
Dalībnieks piedalās otrajā Loterijas Mēneša balvu izlozē, kurā tiek izlozēti  3 (trīs) 
Viedtālruņi Huawei P20  Dual SIM (Midnight Black); 

10.1.3. ja Dalībnieks ir laimējis pirmajā izlozē, viņš otrajā izlozē nepiedalās; 
10.1.4. ja Dalībnieks nav laimējis pirmajā izlozē, viņš automātiski piedalās arī otrajā izlozē. 

11. Balvu ieguvējus nosaka pēc nejaušības principa, veicot izlozi starp Dalībniekiem, kas 
reģistrējušies Loterijai atbilstoši šajos noteikumos paredzētajai kārtībai.  

12. Loterijas Dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina LMT. Izloze tiek veikta ar datora 
programmas palīdzību.  

13. Balvu ieguvēju vārds, uzvārds, kā arī pieslēguma numura pirmie 5 cipari tiek publicēti LMT 
mājas lapā – www.lmt.lv attiecīgās izlozes dienās līdz plkst. 23:59.  

http://www.lmt.lv/


LMT loterijas „MansLMT Lietotne” noteikumi 

 
 

 

 3 no 4 

 

14. Par iegūtajām balvām un to izsniegšanu ieguvējus informē personīgi 3 (trīs) darba dienu laikā 
pēc attiecīgās izlozes rezultātu paziņošanas, sūtot ziņu uz Mans LMT kontu, no kura balvu 
ieguvējs reģistrējies Loterijai.  

15. Balvu ieguvēji var pieteikties balvai un to saņemt līdz 2018.gada 20.jūlijam (ieskaitot), zvanot 
pa tālruni 80768076 darba dienās no 10.00 līdz 17.00. 

16. Loterijas balvu izsniedz balvas ieguvējam – Mans LMT konta lietotājam, kas uzrāda 
attiecīgajam LMT konta pieslēgumam, kas reģistrēts Loterijai, personu apliecinošu dokumentu 
balvu izsniegšanas dokumentu noformēšanai, kā arī paraksta balvu saņemšanas 
dokumentāciju, tai skaitā balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja balvu laimē persona, kura 
nav sasniegusi 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, balvu izsniedz personas vecākam vai 
likumīgajam pārstāvim, uzrādot apliecinošus dokumentus.  

17. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt Mans LMT kontam, kas reģistrēts Loterijai, personu 
apliecinošus dokumentus un/vai atsakās parakstīt ar balvas saņemšanu saistīto 
dokumentāciju, balva netiek izsniegta un tiesības iegūt balvu Loterijas balvu izlozē noteiktajā 
kārtībā saņem rezerves balvu ieguvēji. 

18. LMT patur tiesības neizsniegt balvu, ja dalība Loterijā ir veikta, izmantojot Loterijas 
pakalpojumus nelabticīgā veidā, tiek veiktas krāpnieciskas vai citas prettiesiskas darbības. 

19. Loterijas balvas izsniedz līdz 2018.gada 20.jūlijam (ieskaitot). Pēc 2018.gada 20.jūlija balvas 
vairs netiek izsniegtas un balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēju statusu. Balvas, kas netiek 
izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņem saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek atkārtoti 
izlozētas un balvas bez jebkādas kompensācijas paliek LMT īpašumā un LMT ir tiesības ar šīm 
balvām rīkoties pēc saviem ieskatiem.  

20. LMT nav atbildīgs par Loterijas Dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu 
neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas Dalībnieku sniegtā 
informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no 
LMT neatkarīgu iemeslu dēļ vai balvu ieguvējs nepiesakās  vai neierodas pēc balvas šajos 
noteikumos noteiktajā laikā un kārtībā. LMT ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu 
izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā LMT informē 
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņo plašsaziņas līdzeklī par Loterijas 
pārtraukšanu. 

21. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksu skaidrā naudā netiek pieļauta.  
22. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, 

piemēram, transporta izdevumi, balvu ieguvējiem netiek segti. LMT nav atbildīgs par balvas 
ieguvēja iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, piedaloties Loterijā vai saņemot 
balvu.  

24. Pretenzijas par Loterijas norisi iesniedzamas LMT (Rīgā, Ropažu ielā 6, LV-1039) rakstveida 
formā līdz 2018.gada 20.jūlijam, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu. LMT sniedz 
atbildi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas 
iesniedzēju neapmierina atbilde, viņš var aizsargāt savas tiesības normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā. 

25. Loterijā nedrīkst piedalīties LMT grupas uzņēmumu darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, 
bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem). Ja šis noteikums netiek 
ievērots un par kādu no balvu ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Loterijā, 
balva netiek izsniegta. 

26. Loterijas Dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteiktas šajos noteikumos un šo noteikumu izpilde 
un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas Dalībniekiem. Reklāmas materiālos pieejamai 
informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 

27. Loterijas Dalībnieku personas dati saistībā ar dalību Loterijā tiek apstrādāti saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. 
LMT Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 000936. 

28. Dalība Loterijā ir Dalībnieka apstiprinājums, ka Dalībnieks ir iepazinies ar šiem noteikumiem, 
tie ir saprotami un Dalībnieks apņemas tos ievērot, kā arī Dalībnieks piekrīt savu personas 
datu apstrādei Loterijas nodrošināšanai, tai skaitā balvu ieguvēju noteikšanai, saziņai ar balvu 
ieguvējiem, balvu ieguvēju vārda un uzvārda, kā arī pieslēguma numura pirmo 5 ciparu 
publicēšanai LMT mājas lapā (www.lmt.lv), kā arī balvu izsniegšanai un Galvenās balvas 
pasniegšanas pasākuma publiskai atspoguļošanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt  
Loterijas pārskatāmu norisi, tai skaitā balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. 

29. Dalībnieks līdz Loterijas attiecīgajai izlozei, ievērojot normatīvo aktu prasības un vēršoties pie 
LMT ar rakstisku iesniegumu, var atsaukt  savu dalību Loterijas turpmākām izlozēm un  

http://www.lmt.lv/
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tādejādi atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei Loterijas turpmāko izložu ietvaros. 
Šādā gadījumā Loterijas Dalībnieka dati tiek  izslēgti no turpmākas dalības Loterijā, tai skaitā 
Loterijas Dalībnieks vairs Loterijā nepiedalās un nepretendē uz balvu. Šāds atsaukums 
neietekmē datu apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma saņemšanai. 

30. Dalībnieks ir informēts, ka Loterijas nodrošināšanai nepieciešamie Loterijas Dalībnieka dati 
tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma ilgumā, kāds 
ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 

31.  Loterijas noteikumi, ko ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, un pilna 
informācija par Loterijas pakalpojumu ir pieejama LMT mājas lapā (www.lmt.lv), kā arī LMT 
klientu centros visā Latvijā un zvanot uz LMT informatīvo tālruni 80768076. 

http://www.lmt.lv/

