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Izsniegta 

SIA “BITE Latvija” pēcapmaksas mobilo sakaru vai mobilā 

interneta pakalpojumu 

loterijas 

“Piesakies un laimē!” 

organizēšanai 

Pakalpojumu sniedzējs: SIA “BITE Latvija” 

40003742426 

Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005 

Organizētājs: SIA “SOMESE Baltic” 

40103207278 

Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001 

Derīga: no 06.03.2023. 

līdz 20.07.2023. 

Loterijas norises vieta: Latvijas Republika 

24.02.2023. 

Priekšniece Signe Birne 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

  



Pakalpojumu loterijas 

“Piesakies un laimē!” 

noteikumi 

 

1. PAKALPOJUMU NODROŠINĀTĀJS UN PERSONAS DATU PĀRZINIS: 

1.1. SIA “BITE Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 

2A, Rīga, LV-1005, Latvija. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija. 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

3.1. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

  

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI: 

4.1. Reģistrēšanās pēcapmaksas mobilo sakaru vai mobilā interneta pakalpojumu piedāvājuma 

saņemšanai no SIA “BITE Latvija” ir no 2023. gada 6. marta līdz 2023. gada 30. jūnijam. 

4.2. Reģistrēšanās izlozei ir no 2023. gada 6. marta līdz 2023. gada 14. jūlijam. 

4.3. Loterijas laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.bite.lv/lv/registrejies-izlozei 2 (divu) darba 

dienu laikā pēc katras izlozes. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 20. jūlijā. 

4.4. Loterijas norises laiks ir no 2023. gada 6. marta līdz 2023. gada 20. jūlijam. 

4.5. Loterijas laimestu izsniegšana loterijas organizētāja birojā ir līdz 2023. gada 28. jūlijam. 

4.6. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2023. gada 4. 

augustam. 

   

5. BALVAS: 

5.1. Balvu fonds sastāv no 4 (četrām) balvām: 

5.1.1. 1 (viena) mobilā telefona “Apple iPhone 14” (Melns (Midnight), 128 GB). 

5.1.2. 1 (viena) mobilā telefona “Samsung Galaxy S23 5G” (Krēmkrāsa, 256 GB). 

5.1.3. 1 (viena) televizora “LG 55” 55UQ75003”. 

5.1.4. 1 (viena) putekļsūcēja “Roborock S7” (Balts). 

5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 2701,53 EUR (divi tūkstoši septiņi simti viens eiro un 53 eiro 

centi) vērtībā (ar PVN). 

 

6. PIEDALĪŠANĀS LOTERIJĀ NOTEIKUMI: 

6.1. Loterijā drīkst piedalīties tikai pilngadīgas fiziskas personas, kas loterijas ietvaros noslēdz ar 

SIA “BITE Latvija” pēcapmaksas mobilo sakaru vai mobilā interneta pakalpojumu līgumu, 

izvēloties kādu no sekojošajiem tarifu plāniem: “Bite Neierobežots Baltijā”, “Bite 30GB”, 

“Bite 8GB”, “Bite 4GB”, “Bite 1.5GB”, “Bite Skolēniem”, “Bite Jauniešiem”, “Mājas 

internets” vai “Bite 25GB”. 

6.2. Lai kvalificētos loterijai un piedalītos balvu izlozē: 

6.2.1. dalībniekam laika periodā no 2023. gada 6. marta līdz 2023. gada 30. jūnijam mājas lapā 

www.bite.lv/parnac-un-laime jāreģistrējas pēcapmaksas mobilo sakaru vai mobilā interneta 

pakalpojumu saņemšanai no SIA “BITE Latvija”. 

6.2.2. pēc veiksmīgas reģistrācijas, 2 (divu) darba dienu laikā SIA “BITE Latvija” pārstāvji 

sazināsies ar dalībnieku, zvanot uz reģistrācijas formā norādīto telefona numuru, lai 

vienotos par līguma nosacījumiem un attālināti noslēgtu līgumu par pēcapmaksas mobilo 

sakaru vai mobilā interneta pakalpojumu saņemšanu. 

6.2.3. pēc veiksmīgas līguma noslēgšanas, dalībniekam laika periodā no 2023. gada 6. marta līdz 

2023. gada 14. jūlijam jāreģistrējas loterijai mājas lapā www.bite.lv/lv/registrejies-izlozei, 



obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un līguma numuru. Loterijas 

dalībnieks, piesakot dalību loterijai, uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas 

norādīšanu par sevi, par šīs informācijas precizitāti un kļūdām, un apliecina, ka ir norādījis 

savus personas datus (vārdu, uzvārdu, telefona numuru un līguma numuru). 

6.3. Dalībai loterijai var reģistrēties neierobežotu reižu skaitu, atkārtoti izpildot visus loterijas 

noteikumus un reģistrējot unikālu līguma numuru. 

6.4. Loterijā nevar piedalīties SIA “BITE Latvija” klienti, kas loterijas norises periodā veic 

pēcapmaksas mobilo sakaru vai mobilā interneta pakalpojumu tarifu plānu maiņu spēkā esoša 

Līguma ietvaros. 

6.5. Loterijas organizētājs neatbild par: 

6.5.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu; 

6.5.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās 

dalībnieka vainas dēļ; 

6.5.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, 

bojājumu vai interneta traucējumu dēļ. 

6.6. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā personas datu (vārds, uzvārds, telefona 

numurs un līguma numurs) apstrādei, ko veic: 

6.6.1. SIA “SOMESE Baltic” nolūkā pārraudzīt un organizēt loteriju, veikt laimētāja 

noteikšanu, identificēšanu, veikt saziņu ar laimētāju un izsniegt laimestu, kā arī uzglabāt 

veikto reģistrāciju datus 5 (piecus) gadus pēc loterijas norises beigām atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.6.2. SIA “BITE Latvija” nolūkā nodrošināt loterijas reģistrācijas vietni un dalībnieku 

reģistrācijas procesu, veikt laimētāja publicēšanu, pārbaudīt laimētāja atbilstību loterijas 

noteikumiem un identificēt laimētāju, kā arī iegūto datu nodošanu SIA “SOMESE Baltic” 

loterijas procesa nodrošināšanai. 

6.7. Loterijas dalībniekam, sazinoties ar personas datu pārzini, zvanot uz tālruni +371 25851601 

vai rakstot e-pastu uz info@bite.lv, ir tiesības līdz 2023. gada 17. jūlijam atsaukt savu 

piekrišanu personas datu apstrādei, tādejādi atsakoties no dalības loterijā. Šādā gadījumā 

personas datu pārzinis pārtrauks loterijas ietvaros iegūto loterijas dalībnieku datu apstrādi, 

iegūtos datus dzēšot, pēc loterijas norises perioda beigām. Loterijas dalībnieku, kuri piedalās 

Loterijā, personas datus Loterijas organizētājs uzglabās 5 (piecus) gadus pēc loterijas  beigām. 

Pēc šī perioda beigām personas dati tiek dzēsti. 

6.8. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi iespējams iegūt personas datu pārziņa 

Privātuma politikā, kas ir pieejama mājas lapā https://www.bite.lv/sites/default/files/inline-

files/new-pp-lv-2020-nr.02.pdf.  

  

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 500 (pieci simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka 

izredzes laimēt ir 4/500. 

  

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāizpilda visi loterijas nosacījumi un bez maksas 

jāreģistrējas loterijai mājas lapā www.bite.lv/lv/registrejies-izlozei . 

  

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA, VIETA UN DATUMS: 

9.1. Loterijas laimētāji tiks noteikti, tos izlozējot ar datora programmas palīdzību pēc nejaušības 

principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem un reģistrētie 

pakalpojumu līgumi izlozes brīdī būs spēkā esoši. 

9.2. Loterijas laimētāji tiks noteikti 4 (četrās) izlozēs, ievērojot sekojošu principu: 



9.2.1. televizors “LG 55” 55UQ75003” tiks izlozēts 2023. gada 5. aprīlī plkst. 13:00, izlozi 

veicot starp visām reģistrācijām, kas veiktas laika periodā no 2023. gada 6. marta līdz 

2023. gada 31. martam; 

9.2.2. putekļsūcējs “Roborock S7” tiks izlozēts 2023. gada 3. maijā plkst. 13:00, izlozi veicot 

starp visām reģistrācijām, kas veiktas laika periodā no 2023. gada 6. marta līdz 2023. 

gada 30. aprīlim un nav laimējušas iepriekšējā izlozē. 

9.2.3. mobilais telefons “Samsung Galaxy S23 5G” tiks izlozēts 2023. gada 1. jūnijā plkst. 

13:00, izlozi veicot starp visām reģistrācijām, kas veiktas laika periodā no 2023. gada 

6. marta līdz 2023. gada 31. maijam un nav laimējušas kādā no iepriekšējām izlozēm. 

9.2.4. mobilais telefons “Apple iPhone 14” tiks izlozēts 2023. gada 18. jūlijā plkst. 13:00, 

izlozi veicot starp visām reģistrācijām, kas veiktas laika periodā no 2023. gada 6. marta 

līdz 2023. gada 14. jūlijam un nav laimējušas kādā no iepriekšējām izlozēm. 

9.3. Katram laimētājam tiks izlozēts 1 (viens) rezervists, kurš var kļūt par laimesta ieguvēju tad, ja 

kāda iemesla dēļ izlozētais laimestu ieguvējs nav tiesīgs saņemt laimestu vai atsakās no 

laimesta saņemšanas. 

9.4. Katram loterijas dalībniekam ir iespējams laimēt 1 (vienu) laimestu. 

9.5. Balvu laimētāji tiks izlozēti loterijas organizētājā biroja telpās (Brīvības iela 103 - 4, Rīga, LV-

1001), uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

 

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA 

10.1.Laimētāja vārds, uzvārds un līguma numurs tiks publicēts mājas lapā 

www.bite.lv/lv/registrejies-izlozei. 

 

11. PIETEIKŠANĀS LAIMESTAM UN TĀ SAŅEMŠANA: 

11.1. Balva jāsaņem loterijas organizētāja biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, 

līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) līdz 2023. gada 28. jūlijam. 

Balva tiks izsniegta darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00, iepriekš sazinoties ar 

loterijas organizētāju un piesakot laimesta saņemšanu. 

11.2. Balvas pēc 2023. gada 28. jūlija vairs netiks izsniegtas un paliks SIA “BITE Latvija” īpašumā. 

11.3. Saņemot laimestu, laimētājam būs jāaizpilda pieņemšanas-nodošanas akts, norādot vārdu, 

uzvārdu un personas kodu, kas nepieciešams, lai loterijas organizētājs varētu deklarēt 

saņemto laimestu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11.4. Balva netiks izmaksāta naudā vai mainīta pret citu produktu, preci vai pakalpojumu. 

11.5. Balvas laimētājs nav tiesīgs saņemt balvu, ja ir konstatēts, ka laimētājs nav ievērojis loterijas 

noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs loterijas norisi. 

 

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA 

“SOMESE Baltic” birojā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku 

iesniegumu. 

12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) 

darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un BITE Grupas sastāvā ietilpstošās UAB 

“BITE Lietuva”, SIA “BITE Latvija”, reģ. Nr.40003742426, SIA “TeleTower”, reģ. 

Nr.40103257495 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltcom”, reģ. Nr.40003005264, AS 

“TV Play Baltics”, reģ. Nr.10308880 AS “TV Play Baltics Latvijas filiāle”, reģ. 

Nr.40103238282, SIA “All Media Latvija”, reģ. Nr.40103065880, citi BITE Grupas sastāvā 

ietilpstošo komercsabiedrību darbinieki.  



13.2. Laimētāji piesakoties loterijai apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu 

darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst 

persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek loterijas organizētāja īpašumā. 

 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:  

14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcija, atrodami mājas lapā www.bite.lv/lv/registrejies-izlozei.  


