
23.03.2018. 

 

Preču loterijas „Pērc bērnu saldējumus un laimē katru nedēļu visu vasaru!” 

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. maija līdz 2018. gada 31.augustam 

 

5. BALVAS 

• 2 gab. Kvadricikli sarkani (modelis ATV 125 N R8) 

• 2 gab. Kvadricikli zaļi (modelis ATV 125 N R8) 

• 16 gab. dienas biļetes “AB” izklaides parka apmeklējumam 4 personām 

 

Balvu kopējā vērtība – EUR  3220,03  (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 20 no 2500 

 

7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI 

• Akcijā var piedalīties visas fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir 

Latvijas Republikas teritorijā, izņemot SIA "33 un 33", 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.maija līdz 2018. 

gada 30.augustam (ieskaitot) ir jāiegādājas jebkurš no bērnu saldējumiem:  

MAX HARIBO STRAWBERRY/VAN 85ml (EAN kods 8712566344321) 

MAX XPOP STICK 50ml (EAN kods 8712566101825) 

MINIONS BELLO 85ml (EAN kods 8714100965108) 

MINIONS GELATO 90ml (EAN kods 8714100964613) 

TWISTER LEMON & STRAWBERRY STICK 80ml (EAN kods 8000920400487) 

TWISTER BLACKCURRANT STICK 80ml (EAN kods 8712100841194) 

TWISTER ORANGE STRAWBERRY STICK 80ml (EAN kods 8722700127185) 

TWISTER MAX SUPER STICK 110ml (EAN kods 8000920402801) 

TWISTER MINI MULTIPACK 6x50ml (EAN kods 8000920473696) 

MINIONS BELLO MULTIPACK 4x85ml (EAN kods 8714100965207) 

 



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

2018.gada 30. augusta plkst. 23.59.59, aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā 

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

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

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

• Anketā jāraksta: dalībnieka vārds_ dalībnieka uzvārds_ loterijas čeka numurs_ 

tālruņa numurs. 

Piemēram: LIGA_LIEPINA_3256_TĀLRUŅA NUMURS 

• Reģistrēšanās īsziņas teksts ir jāraksta šādi:MAX atstarpe čeka numurs atstarpe 

vārds atstarpe uzvārds  

Piemēram: MAX 3256 LIGA LIEPINA  

• 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!" 

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

numurs vards uzvards” 

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

beigusies.“ 

• Pirkumam ir jābūt veiktam līdz 30. augustam (ieskaitot) 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. 

• Loterijas čeks ir jāsaglabā līdz 2018. gada 1.oktobrim kā pierādījums dalībai 

loterijā un balvas saņemšanai. 

• 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. 

• Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: saldejumaloterija@inbox.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: 

mailto:saldejumaloterija@inbox.lv


Nr.p.k. 

Reģistrācijas laiks 

līdz plkst.23:59:59 

Izlozes datums 

un laiks Balva  Galvenā balva 

1 

No 01.05.2018. līdz 

10.05.2018.  

11.05.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

2 

No 01.05.2018. līdz 

17.05.2018. 

18.05.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

3 

No 01.05.2018. līdz 

24.05.2018.  

25.05.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

4 

No 01.05.2018. līdz 

31.05.2018. 

01.06.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām 
 1 gab. Kvadricikls 

(sarkans) 

5 

No 01.05.2018. līdz 

07.06.2018.  

08.06.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

6 

No 01.05.2018. līdz 

14.06.2018.  

15.06.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

7 

No 01.05.2018. līdz 

21.06.2018.  

22.06.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

8 

No 01.05.2018. līdz 

28.06.2018.  

29.06.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

9 

No 01.05.2018. līdz 

05.07.2018.  

06.07.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām 
  1 gab. Kvadricikls 

(zaļš) 

10 

No 01.05.2018. līdz 

12.07.2018.  

13.07.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

11 

No 01.05.2018. līdz 

19.07.2018.  

20.07.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

12 

No 01.05.2018. līdz 

26.07.2018.  

27.07.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

13 

No 01.05.2018. līdz 

02.08.2018.  

03.08.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām 
 1 gab. Kvadricikls 

(sarkans) 

14 

No 01.05.2018. līdz 

09.08.2018.  

10.08.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

15 

No 01.05.2018. līdz 

16.08.2018.  

17.08.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

16 

No 01.05.2018. līdz 

23.08.2018.  

24.08.2018. plkst. 

11:00 

1gab. Dienas ieejas biļetes “AB” izklaides 

parka   apmeklējumam 4 personām   

17 

No 01.05.2018. līdz 

30.08.2018.  

31.08.2018. plkst. 

11:00   

  1 gab. Kvadricikls 

(zaļš) 

• 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 31.08.2018. 

 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA 

 

• 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 1.oktobrim (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 1.oktobrim, nosūtot rakstveida iesniegumu uz epastu: 

saldejumaloterija@inbox.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 ”33 un 33” 

Kristīne Janševska 

mailto:saldejumaloterija@inbox.lv

