
16.01.2018. 

Preču loterijas 

„Februāris – Mīlestības Mēnesis!” 

noteikumi. 

1. PRECES IZPLATĪTĀJS: 

“EfTEN Jelgava”, SIA vienotais reģistrācijas Nr. 45403035382, juridiskā adrese: 

Blaumaņa iela 5a-2, Rīga.LV 1011, Latvija 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

SIA “CHERRY”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103307207, juridiskā adrese: Rīgā, 

Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006, Latvija 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

Loterija notiek T/C Raf Centrs - Rīgas iela 48, Jelgava, Latvia 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

Loterijas norises laiks ir no 01.02.2016. līdz 14.02.2016.  

 

5. BALVAS: 

5.1. 5 (piecas)  veikala “Lāči”  konfekšu kastītes “Tikai Tev” ar kopējo vērtību 

EUR 12,25 (iekļaujot PVN). 

5.2. 1 (Viens) “Lindex” veļas komplekts ar kopējo vērtību EUR 35,00 (iekļaujot 

PVN). 

5.3. 2 (divas) “Dino Zoo” dāvanu kartes ar kopējo vērtību EUR 10,00 (iekļaujot 

PVN). 

5.4. 1 (viena) “Narvesen” dāvanu karte ar kopējo vērtību EUR 20,00 (ikļaujot 

PVN). 

5.5. Galvenā balva 1 (viena) Baltic Beach Hotel dāvanu karte ar kopējo vērtību 

EUR 200,00 (iekļaujot PVN). 

5.6. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 277,25 (divi simti septiņdesmit 

septiņi euro, divdesmit pieci euro centi) (iekļaujot PVN). 

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs. 

6.2. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2018.gada 1.fbruāra līdz 2018.gada 14.  

februārim (ieskaitot,  līdz pulkst. 17:00) dalībniekam kādā no augstāk minētā 

T/C Raf Centrs veikaliem jāiegādājas preci vai preces, ne mazāk kā EUR 

20.00 vērtībā.  

6.3. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti veikalā RIMI kā arī pirkuma summā 

netiek ieskaitīti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un medikamenti. 

6.4. Dalībnieks reģistrējas loterijai līdz 14.02.2018. plkst. 17:00, aizpildot 

reģistrēšanās anketu, kuru var saņemt pie jebkura T/C Raf Centrs nomnieka, 

izņemot veikalā RIMI. Reģistrācijas anketas pieejamas arī pie loterijas izložu 

kastes, kas atrodas T/C Raf Centrs centrālajā ejā.  

Reģistrēšanās loterijai: 

Jāaizpilda reģistācijas ankta, anketā jānorāda Vārds, Uzvārds, e-pasta adrese, 

Telefona numurs un Čeka numurs. Anketa jāiemt loterijas Izlozes kastē, kas 

atrodas T/C Raf Centrs centrālajā ejā. 

6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti aizpildītās anketas, kurās ir norādīts čeka 

numurs un netiek pārkāpti citi loterijas noteikumi. Nepareizi norādīta čeka 



numura gadījumā un loterijas noteikumu neievērošnas gadījumā anketa loterijā 

nepiedalās. 

6.6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim. 

6.7. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018.gada 28.februārim, kas, saņemot balvu, 

kalpos kā pierādījums par dalību loterijā. 

6.8. Nepareizi aizpildītās anketas loterijā nepiedalās. 

6.9. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu pirkumu 

EUR 20.00 vērtībā un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, ievērojot visus 

loetrijas noteikumus. 

6.10.Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. 

Atkārtoti ieniegtie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks 

dzēsti. 

6.11.Loterijas dalībnieks, aizpildot loterijas anketu un iemetot to loterijas izložu 

kastē, tādā veidā reģistrējoties loterijai, apliecina savu piekrišanu tā sniegto 

personas datu apstrādei, ko veic SIA „CHERRY” loterijas laimētāja 

noteikšanai un publicēšanai mājas lapā www.rafcentrs.lv. 

6.12.Loterijas organizētāji neatbild par balvas ieguvējam radītajiem zaudējumiem, 

kas radušies, izmantojot balvu. 

 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

Tiek prognozēts, ka loterijā piedalīsies aptuveni 2500 dalībnieki, kopā tiks 

izlozēti 10 laimētāji, laimesta varbūtība ir 1 pret 250. 

 

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1.Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas 6. punktā norādītajā veidā. 

8.2. Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav. 

 

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: 

Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 

14.februārim plkst. 17:00. 

 

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

10.1. Laimesta ieguvējs tiks noteikts pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar 

T/C Raf Centra nejauši izvēlēta apmeklētāja palīdzību.  

10.2.Laimētāji tiks izlozēti 2018.gada 14.februārī plkst. 18:00 T/C Raf Centrs , 

telpās – Rīgas iela 48, Jelgava, Latvia. 

10.3.Akcijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina SIA „CHERRY”. 

vienotais reģistrācijas Nr. 40103307207, juridiskā adrese: Rīgā, Šmerļa iela 3, 

Rīga, LV-1006, Latvija. 

10.4. Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais 

pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem. 

 

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 

Laimētāji tiks paziņoti pēc plkst. 18:00, uzreiz pēc izlozes veikšanas T/C Raf 

Centrs  telpās – Rīgas iela 48, Jelgava, Latvia, kā arī publicēti mājas lapā 

www.rafcentrs.lv un T/C Raf Cetrs facebook kontā izlozes dienā – 2018.gada 

14.februārī. 

 

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

http://www.rafcentrs.lv/
http://www.rafcentrs.lv/


12.1. Loterijas organizatori triju dienu laikā sazināsies ar laimētājiem un vienosies 

par balvas saņemšanas veidu. 

12.2. Balvu ieguvējiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem pa 

tālruni 29338100 darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 un vienoties 

par balvas saņemšanu. 

12.3. Balva jāizņem no 2018.gada 14.februāra (pēc izlozes veikšanas un laimētāju 

paziņošanas un publicēšanas) līdz 2018.gada 28.februārim, līdzi ņemot 

laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (ID karte vai 

Pase). 

12.4. Balvu izdale notiek Loterijas pāsūtītāja telpās: T/C Raf Centrs - Rīgas iela 

48, Jelgava, Latvia. 

12.5. Balvas pēc 2018.gada 28.februāra vairs netiks izsniegtas. 

12.6. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu. 

12.7. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2018.gada 28. februārim , paliek preces 

izplatītāja SIA “EfTEN Jelgava” īpašumā. 

                                                                                                                        

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

13.1. Jebkuras pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā 

izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, 

uz kurām ir atsauces pretenzijā. 

13.2.. Pretenzijas nosūtāmas līdz 28. februārim uz SIA „CHERRY”, Šmerļa 3, 

Rīga, LV-1006. 

13.3. Loterijas organizētājs izskata visas pretenzijas un atbild uz tām 15 darba 

dienu laikā pēc to saņemšanas. 

 

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “CHERRY”, SIA “EfTEN Jelgava”darbinieki un 

viņu ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes 

uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces 

izplatītāja SIA „ EfTEN Jelgava” īpašumā.   
 

15. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu 

Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.rafcentrs.lv., kā arī zvanot pa 

tālruņiem loterijas rīkotāju pilnvarotajai pusei SIA „CHERRY” +371 67842552, 

+371 29338100. 

 


