
16.04.2018. 

 

Preču loterijas „Pērc saldējumu Super Viva un laimē katru nedēļu!” noteikumi. 

 

1. PREČU IZPLATĪTĀJS 
SIA „Unilever Baltic LLC”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV50003625111, 

juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3/10, Rīga, LV-1010, Latvija. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS 
SIA "33un33", uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103427473, juridiskā adrese: 

Igauņu iela 4, Sigulda, LV  2150 

 

3. LOTERIJAS NORISES VIETA 
Loterija notiek veikalos visā Latvijas teritorijā 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS 
No 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 2.jūlijam 

 

5. BALVAS 
16 gab. Dāvanu karte EUR 50,- (veikals “Sportland”) 

4 gab. Dāvanu karte EUR 150,- (SIA “Drošas braukšanas skola”  - Droša braukšana 

vai B kategorijas kursi) 

4 gab. Brauciens tandēmā ar zipline “Zērglis”  

16 gab. Mūzikas straumēšanas abonements 6 mēnešiem 

 

Balvu kopējā vērtība – EUR  2452,- (ar PVN). 

Laimētā balva pēc dalībnieka pieprasījuma netiek aizvietota ar cita veida balvu un tās 

vērtība netiek kompensēta naudā. 

 

6. DALĪBNIEKA APTUVENĀS IZREDZES LAIMĒT 
Apmēram 40 no 3500 

 

7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI 

 Akcijā var piedalīties visas fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir 

Latvijas Republikas teritorijā, izņemot SIA "33un33", SIA „Visas loterijas” un 

SIA "Unilever Baltic LLC" darbiniekus, kā arī šo personu tuvākos ģimenes 

locekļus. 

 Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika posmā no 2018. gada 1.jūnija līdz 2018. 

gada 1.jūlijam (ieskaitot) ir jāiegādājas jebkurš no Super Viva saldējumiem.  

 Pēc loterijas produkta iegādes dalībniekam, loterijas čeks ir jāreģistrē loterijai līdz 

2018.gada 1.jūlija plkst. 23.59.59, aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā 

www.saldejumaloterija.lv vai sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite).  

 Reģistrējoties loterijai mājas lapā akcijas dalībniekam ir jāatzīmē viena no četrām 

piedāvātajām balvām, kuras izlozē dalībnieks vēlas piedalīties. 

 Reģistrējoties nosūtot īsziņu jānorāda izvēlētā balva. Skatīt piemēru. 

 Anketā jāraksta: dalībnieka vārds_ dalībnieka uzvārds_ loterijas čeka numurs_ 

pilsēta, kurā iegādāts produkts_tālruņa numurs. 

Piemēram: LIGA_LIEPINA_3256_RIGA_TĀLRUŅA NUMURS 

http://www.saldejumaloterija.lv/


 Reģistrēšanās īsziņas teksts ir jāraksta šādi: SUPER atstarpe čeka numurs 

atstarpe vārds atstarpe uzvārds atstarpe pilsēta, kurā iegādāts produkts  

atstarpe viena no izvēlētajām balvām (sportland/auto/zerglis vai muzika) 

 

Piemēram: 
ja izvēlētā balva ir Dāvanu karte EUR 50,- (veikals “Sportland”), tad 

SUPER 3256 LIGA LIEPINA RIGA SPORTLAND 
 

ja izvēlētā balva ir Dāvanu karte EUR 150,- (SIA “Drošas braukšanas skola”  - 

Droša braukšana vai B kategorijas kursi), tad  

SUPER 3256 LIGA LIEPINA RIGA AUTO 
 

ja izvēlētā balva ir Brauciens tandēmā ar zipline “Zērglis”, tad 

SUPER 3256 LIGA LIEPINA RIGA ZERGLIS  

 

ja izvēlētā balva ir Mūzikas straumēšanas abonements 6 mēnešiem, tad 

SUPER 3256 LIGA LIEPINA RIGA MUZIKA  
 

 Vārds un uzvārds ir jāraksta bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm. 

Piedaloties loterijā, dalībnieks var saņemt sekojošas īsziņas: 

Veiksmīgi reģistrējoties: “Paldies par dalibu, ludzu saglabajiet pirkuma ceku! 

Akcijas dalībnieks reģistrējoties loterijai piekrīt tās noteikumiem, ar kuriem var 

iepazīties www.saldejumaloterija.lv 

 Ja SMS ir sastādīta kļūdaina: „SMS sastadita kludaini, jabut: vards SUPER ceka 

numurs vards uzvards pilseta kura iegadats produkts izveleta balva” 

 Pēc akcijas beigām: „Paldies par dalību! Diemzel registracija loterijai ir 

beigusies.“ 

 Reģistrācija www.saldejumaloterija.lv ir bez maksas, bet par īsziņu maksā akcijas 

dalībnieks. Maksa par SMS nosūtīšanu ir Eur 0,14 (iesk. 21% PVN). 

 Pirkumam ir jābūt veiktam līdz 1.jūlijam (ieskaitot) kā pierādījums dalībai loterijā 

un balvas saņemšanai. 

 Loterijas čeks ir jāsaglabā līdz 2018. gada 6.augustam kā pierādījums dalībai 

loterijā un balvas saņemšanai. 

 Ja loterijas dalībnieks vairākas reizes ir nopircis loterijas produktus, viņš var 

pieteikties loterijai vairāk kārt, reģistrējot katra saldējuma iegādes čeku atsevišķi. 

 Ja vienā pirkuma reizē (viens pirkuma čeks) ir iegādāti vairāki akcijas produkti, 

loterijā var reģistrēties tikai vienu reizi. 

 Atkārtoti iesūtītie jau reģistrētie čeki dalībai loterijā būs nederīgi. 

 Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju 

likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek 

izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un 

pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 

5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas 

organizētājs. 

 Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi 

izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas 

laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas 

organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru. 

http://www.saldejumaloterija.lv/


 Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: SV@33un33.lv 

8. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA 

  Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina SIA “Visas Loterijas”.      

Izloze tiks veikta ar SIA “Visas Loterijas” izstrādāto  loterijas programmatūru 

“Sales Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365. 

 Laimesta ieguvējs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības 

principa. 

 Balvu izlozes grafiks: 

Nr.p.

k. 

Reģistrācijas laiks līdz 

plkst.23:59:59 

Izlozes 

datums un 

laiks Balva  

1 01.06.2018.-07.06.2018. 

08.06.2018. 

plkst.11:00 

4 gab. Dāvanu karte EUR 50,- (veikals “Sportland”) 

1 gab. Dāvanu karte EUR 150,- (SIA “Drošas 

braukšanas skola”  - Droša braukšana vai B 

kategorijas kursi) 

1 gab. Brauciens tandēmā ar zipline “Zērglis”  

4 gab. Mūzikas straumēšanas abonements 6 

mēnešiem 

2 08.06.2018.-14.06.2018. 

15.06.2018. 

plkst.11:00 

4 gab. Dāvanu karte EUR 50,- (veikals “Sportland”) 

1 gab. Dāvanu karte EUR 150,- (SIA “Drošas 

braukšanas skola”  - Droša braukšana vai B 

kategorijas kursi) 

1 gab. Brauciens tandēmā ar zipline “Zērglis”  

4 gab. Mūzikas straumēšanas abonements 6 

mēnešiem 

3 15.06.2018.-21.06.2018. 

22.06.2018. 

plkst.11:00 

4 gab. Dāvanu karte EUR 50,- (veikals “Sportland”) 

1 gab. Dāvanu karte EUR 150,- (SIA “Drošas 

braukšanas skola”  - Droša braukšana vai B 

kategorijas kursi) 

1 gab. Brauciens tandēmā ar zipline “Zērglis”  

4 gab. Mūzikas straumēšanas abonements 6 

mēnešiem 

4 22.06.2018.-01.07.2018. 

02.07.2018. 

plkst.11:00 

4 gab. Dāvanu karte EUR 50,- (veikals “Sportland”) 

1 gab. Dāvanu karte EUR 150,- (SIA “Drošas 

braukšanas skola”  - Droša braukšana vai B 

kategorijas kursi) 

1 gab. Brauciens tandēmā ar zipline “Zērglis”  

4 gab. Mūzikas straumēšanas abonements 6 

mēnešiem 

 

 Izloze notiks Loterijas organizētāju pilnvarotās puses SIA „Visas loterijas” telpās, 

Antonijas ielā 22-3, Rīgā. (2.stāvā) saskaņā ar izložu grafiku. 

 Katrā izlozē tiks izlozēts papildu rezerves laimētājs gadījumam, ja primārie 

izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs 

atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, 

bet netiks izziņoti. 

9. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA 

 Laimestu ieguvēji tiks publicēti mājas lapā www.saldejumaloterija.lv divu darba 

dienu laikā pēc katras izlozes. 

 Pēdējās izlozes uzvarētāji tiks publicēti 02.07.2018. 

 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA 
 

mailto:SV@33un33.lv
http://www.saldejumaloterija.lv/


 Akcijas rīkotāji trīs darba dienu laikā pēc katras izlozes sazināsies ar akcijas 

uzvarētājiem, zvanot vai nosūtot viņiem SMS uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru. 

Balvas varēs saņemt SIA „Visas loterijas” telpās, Antonijas ielā 22-3, Rīgā 

(2.stāvā), darba dienās, no plkst. 10:00 līdz 17:00. Par balvu iegūšanu laimētāji 

var sazināties pa tālruni: 67686540. 

 Saņemot balvu, dalībniekam būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments 

(personas apliecība, pase vai autovadītāja apliecība), kā arī laimējušais čeks. Ja 

laimētājs nevarēs uzrādīt šajos noteikumos minētos personu un pirkumu 

apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos minētā informācija nesakritīs ar 

loterijas laikā veiktās reģistrācijas datiem, balva netiks izsniegta. Balvu var 

saņemt arī laimējušās personas pārstāvis uzrādot visus šajos noteikumos minētos 

laimējušās personas un pirkumu apliecinošos dokumentus. 

 Saņemot balvu laimējušās personas vai to pārstāvji parakstās par tās saņemšanu. 

 Balvas, kas netiks izņemtas līdz 2018. gada 6.augustam (ieskaitot) paliks preču 

izplatītāja SIA „Unilever Baltic LLC” īpašumā. 

 11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA 

Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. 

gada 6.augustam, nosūtot rakstveida iesniegumu uz epastu: SV@33un33.lv . 

Pretenzijas tiks izskatītas, un 15 kalendāro dienu laikā no rakstveida iesnieguma 

saņemšanas dienas loterijas dalībniekam tiks sniegta atbilde. 

Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcija, ir publicēti akcijas mājas lapā www.saldejumaloterija.lv 

 

 

 

 

SIA ”33un33” 

Kristīne Janševska 
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