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SIMTGADES LOTERIJA — mākslai un labdarībai 
 

 Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas VAS Latvijas Loto organizē 
lielo Simtgades loteriju. 

 Simtgades loterija piedāvās līdz šim lielākos laimestus Latvijas momentloteriju vēsturē, kā arī kalpos 
labdarības mērķiem — daļa no Simtgades loterijas ienākumiem tiks novirzīti Latvijas vidējās 
izglītības iestāžu spožāko absolventu stipendijām.  

 2018. un 2019. gadā katra vidējās izglītības mācību iestāde izvirzīs vienu stipendiātu no izlaiduma 
absolventiem, kurš saņems 500 eiro atbalsta stipendiju. Stipendija tiks piešķirta par mācību 
sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta 
aktivitātēs, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. 

 Divu gadu laikā stipendiju atbalsta mērķim paredzēti vairāk nekā 400 000 eiro. 

 Simtgades loterija ir līdz šim nozīmīgākais nacionālās momentloterijas projekts Latvijas Loto vēsturē 
ar kopējo apgrozījumu 5 miljonu eiro apmērā, un laimestu fonds ir 3,2 miljoni eiro.  

 Simtgades loterijai ir rekordliels laimestu fonds — 65 % no loterijas kopējo ieņēmumu vērtības —, 
savukārt lielāko laimestu — 100 000 eiro — varēs atrast 4 biļetēs. 

 Simtgades loterijas sērijā ir 1 miljons biļešu, kuras var iegādāties gan elektroniski, gan papīra 
formātā. Vienas biļetes cena — 5 eiro. 

 Simtgades loterijas biļetes rotā Latvijas mākslinieku darbi, kas atspoguļo Latvijas tautas vērtības — 
cilvēkus, tradīcijas, dabu, vēsturi. Loterijas biļešu vizuālajā noformējumā izmantoti Džemmas 
Skulmes, Frančeskas Kirkes, Daces Lielās, Kristīnes Luīzes Avotiņas un Vilipsōna darbi. Pārdošanā 
loterijas biļetes ar dažādiem mākslas darbiem nonāks pakāpeniski viens pēc otra. 

 Loterijas biļete ir grāmatiņas formā: viena daļa ar nokasāmu spēles laukumu, otra — ar mākslinieka 
darba reprodukciju, kuru spēles dalībnieks varēs atdalīt no pārējās biļetes un saglabāt par piemiņu. 

 Simtgades loterijā zem nokasāmā slāņa atradīsies 20 Latvijas simbolu — rupjmaize, pīlādzis, kokle, 
papardes zieds, dziedātājs, ugunskurs, labība un citi. 

 Visas nelaimējušas Simtgades loterijas biļetes iespējams reģistrēt Simtgades loterijas TV 
papildspēlei, kurā reizi mēnesī starp četriem dalībniekiem tiks izspēlēti 10 000 eiro. 

 
LATVIJAS LOTO 
 

 VAS Latvijas Loto ir Latvijas nacionālais loteriju uzņēmums, un tā vienīgais īpašnieks ir Latvijas 
valsts. 

 Latvijas Loto darbības ideja balstīta uz loteriju nozares pamatbūtību — iedzīvotāju brīvo līdzekļu 
piesaiste, no kuriem daļa tiek izmaksāta laimestos un daļa kā papildu finansējums nonāk valsts 
budžetā. 

 2016. gadā Latvijas Loto valsts budžetā nodokļu, nodevu un dividenžu veidā iemaksāja vairāk nekā 
8,2 miljonus eiro. Kopējais Latvijas Loto ieguldījums valsts budžetā kopš 2012. gada ir 30 miljonu 
eiro. 

 2016. gadā Latvijas Loto loterijās laimestu summa sasniedza teju 15 miljonu eiro. Kopš 2012. gada 
kopumā laimestos izmaksāti vairāk nekā 52 miljoni eiro.  

 
 


