
Zīmogu krāšanas akcijas „DABA=ES” noteikumi 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Loterijas organizētājs ir SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”, reģistrācijas Nr. 

40003453747, adrese Lāčplēša iela 75A-16, Rīga, LV-1011, kontaktpersona Klinta 

Mežapuķe, e-pasts: klinta.mezapuke@prae.lv. 

1.2 Loterijas pasūtītājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), 

adrese – Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija. 

1.3 Loterijas partneri: Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Reģ. Nr. 40103032521, Meža 

prospekts 1, Rīga, LV-1014; Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī, Reģ. Nr. 

90001997384, Miera iela 1, Salaspils, LV- 2169; Nacionālais dabas muzejs, Reģ. Nr. 

90000027926, K. Barona iela 4, Rīga, LV-1050. 

1.4. Loterija tiek organizēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) sabiedrības informēšanas kampaņas par trīs nacionālas nozīmes vides 

informācijas un izglītības centros veiktajiem Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem un 

sabiedrības zaļās apziņas veicināšanu ietvaros. 

1.5. Loterija norisinās no 2021.gada 21. septembra līdz 2021.gada 15. oktobrim. 

2. Loterijas dalībnieki  

2.1. Loterijā var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma (turpmāk – dalībnieks). 

2.2. Lai piedalītos, no 2021.gada 21. septembra līdz 2021.gada 11. oktobrim loterijas 

kartiņā jāsakrāj apmeklējuma zīmogi no topošo trīs vides izglītības centru iestādēm – 

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza; Nacionālā botāniskā dārza Salaspilī; Nacionālā dabas 

muzeja.  

2.3. Par katru vides izglītības centra iestādes iegādāto biļeti loterijas dalībnieks kartītē 

saņem 1 (vienu) zīmogu. 

2.4. Loterijas kartiņu var saņemt pēc pieprasījuma jebkurā no trim topošo vides izglītības 

centra iestādēm, kas minētas 2.2. punktā 

2.5. Kartiņā dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni. Ja dalībnieks ir 

nepilngadīga persona, tad papildus ir jānorāda viena no viņa vecākiem vai aizgādību 

īstenojošās personas vārds, uzvārds un tālruņa numurs.  

2.6. Aizpildītā kartiņa jāievieto loterijai paredzētā slēgtā traukā jebkurā no apmeklējuma 

vietām. 

2.7. Viens dalībnieks loterijā var piedalīties ar neierobežotu kartīšu skaitu, ja vien katra 

aizpildītā kartīte atbilst šīs loterijas noteikumiem 

3. Uzvarētāju noteikšana 

3.1. Loterijas uzvarētāji tiks noteikti, veicot izlozi no visām saņemtajām kartiņām, kas 

atbilst šī nolikuma prasībām. Kopā tiks izlozētas 13 (trīspadsmit) balvas. 

3.2. Balvas: 

3.2.1. galvenā balva - dāvanu karte grāmatnīcā „Jānis Roze”, kopā gb 3 (trīs). 

Katras dāvanu kartes vērtība EUR 50,00 (piecdesmit eiro 00 centi). 
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3.2.2. veicināšanas balva – galda spēle, kopā gb 10 (desmit), no kurām gb 5 

(pieci) ir spēle „Kokotājs” un gb 5 (pieci) spēle „Putnotājs”. Katras veicināšanas balvas 

vērtība EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 centi). 

3.3. Izloze tiks veikta 2021.gada 15.oktobrī SIA “P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības” birojā, 

Lāčplēša iela 74A-16, Rīgā, plkst. 12:00, pēc nejaušības principa izlozējot uzvarētājus. 

4. Balvu ieguvēju izziņošana un balvu izsniegšana  

4.1. Uzvarētāju izziņošana notiek 2021. gada 15. oktobrī VARAM mājaslapā 

www.varam.gov.lv un sociālo tīklu profilos. Organizētājs izziņo uzvarētāju vārdus un 

uzvārdus.  

4.2. Ar visiem uzvarētājiem vai, ja dalībnieks ir nepilngadīgs, ar viņu vecāku vai 

aizgādību īstenojošo personu organizētājs sazināsies pa attiecīgā dalībnieka norādīto 

tālruņa numuru. 

4.2. Lai saņemtu balvu, pilngadīgam dalībniekam vai vienam no nepilngadīga dalībnieka 

vecākiem vai citai personai, kura īsteno aizgādību pār nepilngadīgo dalībnieku, līdz 2021. 

gada 15. decembrim jāierodas loterijas organizētāja birojā Lāčplēša ielā 75A-16, Rīgā, 

darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, iepriekš sazinoties un saskaņojot ierašanās 

laiku.  

5. Personas datu apstrāde  

5.1. SIA “P.R.A.E.Sabiedriskās attiecības” veiktajai personas datu apstrādei piemērojama 

Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

(turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esošie Latvijas Republikas ārējie normatīvie akti. 

Šajā nolikumā noteiktā loterijas ietvaros sniegto personas datu apstrādes pārzinis ir 

loterijas organizētājs. Datu apstrādes pamats ir pārziņa leģitīmās intereses organizēt 

šajā nolikumā noteikto loteriju, kā arī sazināties ar nepilngadīgu personu vecākiem 

sakarā ar tiesiskajām attiecībām, kurās iesaistīti viņu bērni. Datu apstrādes tiesiskais 

pamats ir arī datu subjekta (tā vecāku vai aizgādību īstenojošu personu) piekrišana šajā 

nolikumā noteiktajos gadījumos. Sniegtā informācija tiks izmantota, lai nodrošinātu 

loterijas norisi saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no 

pārziņa piekļuvi dalībnieka iesūtītajiem datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes 

ierobežošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, balstoties uz iemesliem saistībā ar dalībnieka 

īpašo situāciju, tiesības atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un tiesības iesniegt 

sūdzību Datu valsts inspekcijai.  

5.2. Ziņas, kuras dalībnieki sniedz, tiks izmantotas vienīgi, lai identificētu dalībniekus 

gadījumā, ja viņi iegūst tiesības uz balvām, un lai sazinātos ar viņu vecākiem vai 

aizgādību īstenojošo personu un vienotos par balvas izsniegšanu nepilngadīgam loterijas 

dalībniekam.  

5.3.  Personas dati par personām, kuras ir piedalījušās loterijā, bet laimestu nav 

guvušas, tiek glabāti ne ilgāk kā 1 mēnesi pēc loterijas izlozes veikšanas. Personas dati 

par laimējušo personu tiek glabāti atbilstoši likumā noteiktajam termiņam – 5 gadi no 

loterijas izlozes norises datuma. 

Rīgā 2021. gada 27.augustā 

 

AINĀRS ĒRGLIS, valdes loceklis 
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