
SIA „Oriflame Latvija” 

Bruņinieku iela 8a-20, Rīga, LV – 1010 

LV40003106383 

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai 

Loterijas noteikumi 

Preču ražotāja nosaukums, 

reģistrācijas Nr., juridiskā 

adrese 

SIA „Oriflame Latvija”, Reģ. Nr. 40003106383, 

Bruņinieku iela 8a-20, Rīga, LV1010 

Loterijas organizētājs SIA „Oriflame Latvija”, Reģ. Nr. 40003106383, 

Bruņinieku iela 8a-20, Rīga, LV1010 

Loterijas norises teritorija Latvija 

Loterijas norises sākuma un 

beigu datums 

01.10.2021-07.11.2021 

Laimestu fonds, skaits un 

vērtība 

Loterijas kopējais laimestu fonds ir 14983.15 euro 
ar PVN: 

• Automašīna FIAT 500 – 1 gab vērtība 

13400.00 ar PVN,  

• Oriflame produktu groza saņemšana 3 

mēnešus pēc kārtas, katru mēnesi vismaz 

100 EUR vērtībā – 5 gab 

➢ Oktobra Oriflame produktu grozs 

107.85 EUR vērtībā – 5 gab 

Iekļautie produkti 
o NovAge Overnight Mask 
o Diamond Cellular Anti-ageing Cream 
o M&H Gold Nour Hand & Body Cream 
o Tender Care  
o Royal Velvet Luxurious Firming Mask 
o Omega 3  
o Amber Elixir EDP 
o Mister Giordani EDT 
o NFM Power Max Shower Scrub 
o GG Youthful Radiance Elixir Primer  
o GG Angel Caress Lengthening Mascara 
o TO Unlimited Ultra Fix LS - Nude 
o HairX Multi Treat Spray 22B 
o Essence & Co Lemon & Verbena LHS 
o Essence & Co Lemon & Verbena Body Wash 

➢ Novembra Oriflame produktu grozs 

102.39 EUR vērtībā – 5 gab 



Iekļautie produkti 
o NovAge Nutri6 Facial Oil Capsules 
o NovAge Ecollagen Day Cream 
o Royal Velvet Night Cream 
o Marine Calcium & Vitamin D 
o GG Bronzing Pearls 
o GG Eye Pencil 
o Infinita EDP 
o So Fever Him EDT 
o LN Hair & Body Oil Avocado Oil 
o Swedish Spa Body Butter 
o Feet Up Adv Cracked Heel Cream 

➢  Decembra Oriflame produktu grozs 

106.39 EUR vērtībā – 5 gab 

Iekļautie produkti 
o GG Essenza Parfum  
o Miss Giordani EDP 
o NFM SubZero Hair & Body Wash  
o Be the Legend EDT 
o GG Relaunch Iconic Grand Mascara 
o TO STHLM Lip Spa Lip Balm  
o TO STHLM Colour Unlimited ES - Pink 
o Optimals Hydra Radiance Day Cream 
o Optimals Hydra Radiance Night Cream 
o Royal Velvet Eye Cream 
o Astaxanthin & Bilberry Extact  
o LN Shower Gel Olive Oil & Aloe Vera 
o LN Soap Bar Olive Oil & Aloe Vera  
o Avocado Hand Cream 

  

Laimestu skaits 6 

Preču vai pakalpojumu 

daudzums, kuru piedāvā 

preču vai pakalpojumu 

loterijas ietvaros, vai cita 

veida informācija par katra 

loterijas dalībnieka 

aptuvenajām izredzēm laimēt 

6/5000 

Loterijas norises kārtība un 

piedalīšanās nosacījumi 

Dalībniekam ir jākļūst par SIA „Oriflame Latvija” 

reģistrētu klientu (reģistrācija ir bez maksas, 

reģistrāciju var veikt interneta mājas lapā 

www.oriflame.lv, reģistrējoties jānorāda vārds, 

uzvārds), jāiegādājas produkcija laika posmā no 

01.10.2021-7.11.2021 30 EUR vērtībā. Lai 

piedalītos izlozē, personai ir jāiegādājas 

produkcija 30 euro vērtībā un līdz š.g. 07.11 plkst. 

11:00, jāreģistrē sava dalība izlozei vietnē: 

http://lv.oriflame.com/septembersurprises un 

jāpievieno fotogrāfija ar Oriflame produktu vai 

attēls no Oriflame Sociālo mēdiju bibliotēkas 

https://lv.oriflame.com/mypages/network/business-

tools/social-media-library#/ , norādot savu vārdu, 

http://www.oriflame.lv/
http://lv.oriflame.com/septembersurprises
https://lv.oriflame.com/mypages/network/business-tools/social-media-library#/
https://lv.oriflame.com/mypages/network/business-tools/social-media-library#/


uzvārdu, pasūtījuma Nr, kontakttālruni un epasta 

adresi.  Viena persona dalībai izlozē var 

pieteikties vienu reizi.  

Ar piedalīšanos loterijā 

saistītie loterijas dalībnieka 

izdevumi 

Minimālais pirkums Eur 30 un maksimālie 

piegādes izdevumi  Eur 4,00 (sasniedzot noteiktu 

pirkuma apjomu, piegāde ir bez maksas). 

Datums, līdz kuram 

iesniedzami dokumenti, kas 

apliecina dalību preču vai 

pakalpojumu loterijā 

Līdz 07.11.2021 

Loterijā laimējušo personu 

noteikšanas kārtība, vieta un 

datums 

Laimējušās personas tiks noteiktas 5 izlozēs, 

katra izloze tiks veikta pēc nejaušības principa.  

Izlozes tiks veiktas: 

1.izloze: Oriflame birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 

8a – 20, plkst.10:00 07.10.2021. (izlozē piedalās 

reģistrētie pirkumi laika posmā no 01.10.2021 līdz 

06.10.2021.), tiek izlozēta viena balva - Oriflame 

produktu groza saņemšana 3 mēnešus pēc 

kārtas; 

 

2.izloze: Oriflame birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 

8a – 20, plkst.10:00 14.10.2021. (izlozē piedalās 

reģistrētie pirkumi laika posmā no 01.10.2021 līdz 

13.10.2021.), tiek izlozēta viena balva - Oriflame 

produktu groza saņemšana 3 mēnešus pēc 

kārtas; 

 

3.izloze: Oriflame birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 

8a – 20, plkst.10:00 21.10.2021. (izlozē piedalās 

reģistrētie pirkumi laika posmā no 01.10.2021 līdz  

20.10.2021.), tiek izlozēta viena balva - Oriflame 

produktu groza saņemšana 3 mēnešus pēc 

kārtas; 

 

4.izloze: Oriflame birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 

8a – 20, plkst.10:00 28.10.2021. (izlozē piedalās 

reģistrētie pirkumi laika posmā no 01.10.2021 līdz  

27.10.2021.), tiek izlozēta viena balva - Oriflame 

produktu groza saņemšana 3 mēnešus pēc 

kārtas; 

 

5.izloze: Oriflame birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 

8a – 20, plkst.12:00 07.11.2021. (izlozē piedalās 



reģistrētie pirkumi laika posmā no 01.10.2021 līdz  

07.11.2021. plkst.11:00), tiek izlozētas divas 

balvas: 

✓ 1.balva Oriflame produktu groza 

saņemšana 3 mēnešus pēc kārtas; 

✓ 2. balva Automašīna FIAT 500. 

Loterijā laimējušo personu 

izsludināšanas kārtība, vieta 

un datums 

www.oriflame.lv , izlozes dienā 

SIA „Oriflame Latvija”, Bruņinieku iela 8a-20, Rīga 

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. 

Laimestu var pieteikt SIA “Oriflame Latvija” birojā 

– Bruņinieku ielā 8a-20, Rīgā, darba laikā no plkst. 

9.00 līdz 16.00 līdz 17.11.2021. vai zvanot 

67611266 un vienojoties par citu datumu un laiku. 

Laimētājam, piesakot laimestu, ir jāuzrāda 

personu apliecinošs dokuments (pase vai 

personas apliecība). Laimesti tiek izsniegti 30 

dienu laikā kopš uzvarētājs ir iesniedzis SIA 

”Oriflame Latvija” savu reģistrācijas numuru un 

pirkuma identifikatoru. 

Informācija par to, kur 

loterijas dalībnieks var 

vērsties pretenziju gadījumā, 

kārtība un termiņš, kādā 

pretenzijas tiek izskatītas  

Pretenzijas var iesniegt e-pastā infolv@oriflame.com 

vai uz adresi SIA „Oriflame Latvija”, Bruņinieku 

iela 8a -20, Rīga, LV – 1010 ne vēlāk kā 30 dienu 

laikā. Pretenziju izskatīšanas rezultātus paziņo 

rakstiski 30 dienu laikā.  

Personas, kuras nedrīkst 

piedalīties loterijā 

Loterijā nevar piedalīties SIA „Oriflame Latvija” 

darbinieki un personas jaunākas par 18 gadiem. 

 

SIA „Oriflame Latvija” Valdes locekle Linda Rutkovska 

Rīgā, 2021.gada 27.septembrī 

 
Digitally signed by LINDA RUTKOVSKA
Date: 2021.09.27 20:12:06 EEST

Signature not validated

http://www.oriflame.lv/
mailto:infolv@oriflame.com


 

 

PĀRSTEIGUMU MĒNESIS 
 
Šie NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (“Nosacījumi”) attiecas uz PĀRSTEIGUMU MĒNESIS (“LOTERIJU”). 

 
APRAKSTS 

 
PĀRSTEIGUMU MĒNESIS ir PRODUKTU PIRKUMA LOTERIJA, ko rīko ORIFLAME LATVIJA SIA (“ORIFLAME”) Latvijas 
teritorijā.   
 

LOTERIJAS NOTEIKUMI 
 
1. Loterijas Noteikumi ir aprakstīti šeit https://latvia.oriflame.com/Loterijas_noteikumi_parsteigumu_menesis.pdf. 
2. Loterijas atļaujas nr.7033. 

 
ATBALSTĪTĀJI 

 
Šo LOTERIJU rīko tikai ORIFLAME un tas nekādā veidā netiek sponsorēts, realizēts vai administrēts saistībā ar kādu no 
sociālajiem tīkliem kā Facebook vai Instagram. 
 

PĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 
Iesniedzot savus datus un fotoattēlu loterijās platformā, Jūs skaidri piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. 
 
Šajā LOTERIJĀ piešķirtās balvas nevar apmainīt vai aizstāt ar citām balvām vai priekšrocībām no citām LOTERIJĀM, ko 
atbalsta ORIFLAME, vai no citām ORIFLAME komerciālajām programmām, kā arī tās nevar izpirkt par naudu. 
 
Ja kāds materiāls, ziņa, darbība vai uzdevums ir ļaunprātīgs vai rupjā valodā, vai ir mēģinājums uzbrukt kādas personas 
vai vienotības integritātei, vai ja tiek mēģināts uzmākties kādai personai vai vienībai vai veikt darbības, kas ORIFLAME 
skatījumā ir pazemojošas vai noniecinošas, šāds dalībnieks tiks automātiski diskvalificēts no LOTERIJAS. 
 
SADARBĪBAS PARTNERI ievēro savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem un Nosacījumiem (T&C), kā arī Ētikas 
kodeksu, un jebkurš to pārkāpums šīs Loterijas laikā nozīmē automātisku jebkura dalībnieka diskvalifikāciju. 
 
Iesniedzot materiālus, darbības vai uzdevumus kā daļu no šīs LOTERIJAS un uz jebkuru e-pasta adresi vai vietni, ko 
administrē ORIFLAME, jūs apliecināt un garantējat, ka tie nepārkāpj nekādas autortiesības, preču zīmes, īpašuma 
tiesības, tiesības uz privātumu vai publicitāti personai vai jebkuras citas trešās puses tiesības un ka jums ir pilnīgas un 
neierobežotas tiesības nodot un koplietot materiālus, ziņas, darbības vai uzdevumus, kas ir pietiekami, lai atlīdzinātu 
un nekaitētu ORIFLAME jebkādai atbildībai vai prasībām. 
 
Visas autortiesības, dizainparauga tiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, ko šim konkursam ir radījuši 
SADARBĪBAS PARTNERI ar ORIFLAME intelektuālo īpašumu, pilnībā pieder ORIFLAME, un tās var neierobežoti un 
pastāvīgi izmantot ORIFLAME vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem vai pārņēmējiem.  SADARBĪBAS PARTNERI ar 
šo piekrīt, ka šīs LOTERIJAS vajadzībām fotoattēli tiks uzskatīti par “pasūtītajiem darbiem” saskaņā ar piemērojamo 
autortiesību likumu.  SADARBĪBAS PARTNERI neatsaucami atsakās no jebkāda intelektuālā īpašuma saistībā ar šo, bez 
maksas piešķirot to kopumus par labu ORIFLAME, tādēļ pēc ORIFLAME pieprasījuma SADARBĪBAS PARTNERIEM 
jāparaksta visi dokumenti, kas nepieciešami, lai noteiktu ORIFLAME īpašumtiesības uz šādām intelektuālā īpašuma 
tiesībām. 
 
ORIFLAME apņemas saglabāt visus personas datus, ko ORIFLAME savācis jūsu dalībai LOTERIJĀ: vārds, uzvārds un e -
pasta adrese konfidenciāli un droši. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, izlasiet mūsu paziņojumu par konfidencialitāti 
(saite). 

LOTERIJA ir spēkā tikai Latvijas teritorijā. 

Jautājumus saistītus ar LOTERIJU  lūdzu adresējiet Klientu servisam e-pastā infolv@oriflame.com.   
 
Uz šiem noteikumiem attiecas Latvijas Republikas piemērojamie tiesību akti, un jebkuri strīdi, kas izriet no šīs 
LOTERIJAS, ir pakļauti tikai tās kompetentās tiesas jurisdikcijai, kuras jurisdikcijā ir ORIFLAME mītne. 

https://latvia.oriflame.com/Loterijas_noteikumi_parsteigumu_menesis.pdf
https://latvia.oriflame.com/PPL_Atļauja_7033.pdf
https://lv.oriflame.com/terms-and-conditions/consultant
https://latvia.oriflame.com/ORIFLAME_LOJALO_KLIENTU_DARBIBAS_PRINCIPI.pdf
https://latvia.oriflame.com/ORIFLAME_LOJALO_KLIENTU_DARBIBAS_PRINCIPI.pdf
https://lv.oriflame.com/terms-and-conditions/privacy-policy
https://lv.oriflame.com/terms-and-conditions/privacy-policy
mailto:infolv@oriflame.com

