
Akcijas “Latvijas mīlētākais hokejists” noteikumi 

 

Redakcija 22.01.2023. 

 

Termini: 

Akcija:  “Latvijas mīlētākais hokejists” akcija, kas notiek sadarbībā ar Latvijas Hokeja 

Federāciju, kuras ietvaros tiek rīkota izloze. 

Noteikumi: Akcijas noteikumi. 

Dalībnieks: Jebkura 14 (četrpadsmit) gadu vecumu sasniegusi persona, kura atbilstoši 

Noteikumiem reģistrējusies dalībai Akcijā. 

Vietne:  Akcijas norises mājaslapa: www.maxima.lv/balso 

Laimesti: 25 ielūgumi - biļetes (2 personām) uz Latvijas izlases PČH pārbaudes spēli Latvija-

Šveice 28. aprīlī vai 29. aprīlī, 2023. gadā “Arēna Rīga” 

Laimētājs: Persona, kas reģistrējusies kā Dalībnieks Akcijā un ir izlozes Laimesta saņēmējs. 

Rīkotājs: SIA “MAXIMA Latvija”, reģ. Nr. 40003520643. 

 
 

1. Akcijas norises laiks un teritorija  

1.1. Akcijas norises sākuma datums, kad Dalībnieki var veikt dalību spēlē un piedalīties izlozē vietnē 

www.maxima.lv/balso, ir noteikts 2023. gada 23. janvāris plkst. 00:00. 

1.2. Akcijas norises beigu datums, pēdējā diena, kad Dalībnieki var veikt dalību spēlē un piedalīties 

izlozē, ir noteikts 2023. gada 30. janvāris, plkst. 23:59.  

1.3. Akcijas norises teritorija ir Latvijas Republika. 

 

2. Laimētāji un laimests 

2.1. Akcijā tiks izlozēti 25 (divdesmit pieci) Laimesta ieguvēji.  

2.2. Katrs Laimesta ieguvējs saņems balvu elektroniskās biļetes formātā reģistrācijas formā norādītajā 

e-pastā. 

2.3. Izmaksas, kas saistītas ar Laimesta sagatavošanu un izsūtīšanu uz e-pastu, sedz Rīkotājs. 

 

3. Dalības nosacījumi 

3.1. Lai kļūtu par Akcijas Dalībnieku un piedalītos un Laimestu izlozē, personai, kura sasniegusi 14 

gadu vecumu, ir jāveic sekojošas darbības: 

3.1.1. Jādodas uz vietni www.maxima.lv/balso; 

3.1.2. Jāizvēlas jebkurš no piedāvātajiem hokeja spēlētājiem un par to jānobalso, spiežot pogu “balsot”. 

3.1.3. Jāreģistrējas dalībai spēlē, aizpildot pieteikuma anketu, kurā jānorāda vārds, uzvārds, e-pasts. Lai 

pabeigtu reģistrāciju, personai jāatzīmē piekrišana Privātuma politikai un Noteikumiem.  

3.1.4. Uzvarētāju saraksts tiks publicēts vietnē www.maxima.lv/balso 2023. gada 31.janvārī plkst. 

16:00.   

3.1.5. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas un precīzas informācijas norādīšanu, veicot 

reģistrāciju Akcijas izlozei. Reģistrācija izlozei ir bez maksas. 

3.1.6. Dalībniekam ir iespēja piedalīties spēlē “Latvijas mīlētākais hokejists” vienu reizi dienā, veicot 

balsojumu par hokejistu un ievadot savus datus. Katra reģistrācija kvalificējas Laimesta izlozei Akcijas 

norises laikā (23.01. – 30.01.2023.), tā palielinot savas iespējas laimēt. 

3.1.7. Neatkarīgi no katra Dalībnieka reģistrāciju skaita katrs Dalībnieks var laimēt vienu Laimestu. 

 

4. Izloze 

4.1. Akcijas noslēgumā starp Dalībniekiem tiek veikta viena izloze, kurā tiek noskaidroti 25 Laimētāji.   

4.2. Izloze tiek veikta pēc nejaušības principa.  

 

5. Laimesti un saņemšanas kartība 

5.1. Līdz 2023. gada 6. februārim katrs Akcijā laimējušais Dalībnieks uz savā reģistrācijas pieteikumā 

norādīto e-pasta adresi saņems ziņojumu no Rīkotāja par uzvaru Akcijā un informāciju par laimestu 

saņemšanas iespējām.  

5.2. Laimestus pēc Laimētāja izvēles varēs saņemt šādos veidos: 

5.2.1. elektroniski Laimētāja e-pastā; 

5.2.2. saņemot unikālu atlaižu kodu uz Laimētāja norādīto e-pastu, ko varēs izmantot IIHF biļešu 

tirdzniecības e-veikalā (pirms apmaksas, ievadīt kodu, kas biļetēm piešķirs 100% atlaidi); 



5.2.3. saņemot papīra veidā MAXIMA hokeja vēstniecībā T/C Domina, Ieriķu ielā 3, Rīgā, uzrādot 

personu apliecinošu dokumentu.  

5.3. Sēdvietu izvēli Laimētājs varēs veikt pats tikai gadījumā, ja tas izvēlēsies saņemt Laimestu 5.2.2. 

punktā norādītajā veidā. 

5.4. Laimestu iespējams izlietot tikai 2023. gada 28. vai 29. aprīlī Pasaules čempionāta hokejā 

pārbaudes spēlei Latvija-Šveice “Arēna Rīga” biļetēs norādītajās sēdvietās.  

5.5. Laimesta ieguvējs ir tiesīgs iegūto Laimestu nodot trešajām personām. 

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Reģistrējot savu dalību Akcijai, Dalībnieks piekrīt Akcijas noteikumiem un Laimesta piegādes un 

saņemšanas veidam, kā arī tam, ka Rīkotāja norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot 

viņu datus Laimesta ieguvēju noteikšanai, kā arī Laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir 

nodrošināt Laimesta ieguvēju noskaidrošanu un Laimesta izsniegšanu. 

6.2. Rīkotājs apstrādā Dalībnieku personas datus reģistrācijai izlozē, ievērojot Privātuma paziņojumā 

par personas datu apstrādi projekta “Latvijas mīlētākais hokejists” ietvaros. 

6.3. Dalībniekam Akcijas norises laikā ir tiesības lūgt mainīt vai atcelt savu reģistrāciju Laimesta 

saņemšanai 24 stundu laikā no Laimētāju publicēšanas brīža, rakstot uz e-pastu info@maxima.lv.   

6.4. Akcijas Rīkotājs veic 3.1.2. punktā norādīto datu ievākšanu un apstrādi, lai identificētu Laimētāju 

un varētu nodrošināt Laimesta piegādi. 

6.5. Informācija par Laimestu ieguvējiem tiks glabāta 3 (trīs) gadus, lai nodrošinātu pierādījumus datu 

apstrādes pamatojumam pretenziju gadījumā. To Dalībnieku dati, kam tiks izsniegti Laimesti, tiks 

glabāti 3 (trīs) gadus saskaņā ar grāmatvedības regulējošiem normatīviem aktiem. 

6.6. Akcijas Noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Akcijas Dalībniekiem. 

6.7. Rīkotājs nav un nebūs atbildīgs par jebkādiem Dalībnieku materiālajiem zaudējumiem, kas saistīti 

ar piedalīšanos Akcijā, Akcijas pārtraukšanu, apturēšanu, noteikumu izmaiņām, Laimestu saņemšanu 

un lietošanu. Ar Laimesta saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kā, piemēram, (bet ne tikai) transporta 

izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 

6.8. Rīkotājs nenes atbildību par Dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par Laimesta neizsūtīšanu 

gadījumos, kad nav ievēroti Akcijas Noteikumi, vai Akcijas Dalībnieka reģistrācijā sniegtā informācija 

ir nepatiesa vai neprecīza. 

6.9. Rīkotāja un Dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Noteikumos. Reklāmas 

materiālos pieejamajai informācijai par Akciju ir tikai informatīvs raksturs. 

6.10. Rīkotājs patur tiesības vienpusēji pārtraukt Akcijas norisi vai mainīt Akcijas noteikumus un 

norises periodu, publiskojot informāciju par izmaiņām vietnē www.maxima.lv/balso.  

6.11. Rīkotāja kontaktinformācija, kur vērsties jautājumu un pretenziju gadījumā attiecībā uz Akcijas 

norisi: info@maxima.lv; 80002020. 

 

 

 

SIA “MAXIMA Latvija” 

Mārketinga departamenta direktore      Gundega Laugale 
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