Preču loterijas „Rūjienas saldējuma loterija 2015” noteikumi
1. PREČU UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀTĀJS:
1.1. SIA „NP FOODS”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103217882, juridiskā adrese: Miera iela
22, Rīga, LV-1001, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1 SIA “The Link Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.40103629457, juridiskā adrese: Pērnavas
iela 62, Rīga, LV – 1009, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek „Latvijas nafta” degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā – „Latvijas
nafta” DUS) visā Latvijas Republikas teritorijā („Latvijas nafta” DUS sarakstu skatīt
loterijas noteikumu pielikumā Nr.1).
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 11.05.2015. līdz 17.07.2015.
5. BALVAS:
5.1. Galvenās balvas:
5.1.1. 1 (vienas) balva – Cub Cadet mauriņa pļaujmašīna, modelis: CC 53 MO;
5.1.2. 1 (viena) balva - motorzāģis ECHO, modelis: CS420ES/38RD;
5.1.3. 1 (viena) balva - krūmgriezis ECHO, modelis: SRM222ES.
5.1.4. 1 (viena) balva – „Latvijas nafta” DUS degvielas dāvanu karte EUR 100,00 (simts
eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
5.2. Iknedēļas balvas:
5.2.1. 14 (četrpadsmit) balvas - „Latvijas nafta” DUS degvielas dāvanu karte EUR 20,00
(divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā
5.3. Kopējo balvu fonda vērtību sastāda 1038,72 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit astoņi eiro, 72
eiro centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, laikā no 2015. gada 11. maija līdz 2015. gada 12. jūlijam,
dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošiem „Latvijas nafta” DUS jāiegādājas 1
(vienā) pirkumā jebkuri 2 (divi) „Rūjienas saldējums” akcijas produkti:
6.1.1. „Rūjienas saldējums” konusa saldējums ar dzērveņu garšu, 110ml, EAN kods:
4750075132064;
6.1.2. „Lukss” plombīra saldējums vafeļu glāzītē, 125ml, EAN kods: 4750075000059;
6.1.3. „Lukss” šokolādes saldējums vafeļu glāzītē, 125ml, EAN kods: 4750075000066;
6.1.4. „Lukss” rozīņu saldējums vafeļu glāzītē, 125ml, EAN kods: 4750075000257;
6.1. Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no 2015. gada 11. maija līdz 2015. gada 12. jūlija
plkst.23:59 reģistrējas loterijai http://www.rujienassaldejums.lv/ bez maksas, obligāti
norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs, tālrunis.
6.2. 1 (vienu) pirkuma čeku var reģistrēt tikai 1 (vienu) reizi.
6.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.4. 1 (viens) dalībnieks var laimēt tikai 1 (vienu) viena veida balvu.
6.5. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2015. gada 31. jūlijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību
loterijā, saņemot balvas.

6.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.7. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.8. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas
noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.
6.9. Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
6.10. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.10.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt;
6.10.2. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot
čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.10.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka;
6.10.4. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.
6.11. Akcijas organizators neatbild par:
6.11.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai
saņemot balvu;
6.11.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ
radušām neprecizitātēm;
6.11.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta
reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēts:
7.1.1. 1 (viens) laimētājs, kurš saņems balvā 1 (vienu) Cub Cadet mauriņa pļaujmašīnu;
7.1.2. 1 (viens) laimētājs, kurš saņems balvā 1 (vienu) motorzāģi ECHO;
7.1.3. 1 (viens) laimētājs, kurš saņems balvā 1 (vienu) krūmgriezi ECHO;
7.1.4. 1 (viens) laimētājs, kurš saņems balvā 1 (vienu) „Latvijas nafta” DUS degvielas
dāvanu karti EUR 100,00 (simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā;
7.1.5. 14 (četrpadsmit) laimētāji, kuri katrs saņems balvā 1 (vienu) „Latvijas nafta” DUS
degvielas dāvanu kartei EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam
www.rujienassaldejums.lv.
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mājas
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9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2015. gada 11. maija līdz 2015. gada 12. jūlija
plkst.23:59:
9.1.1. Reģistrējoties laika periodā no 2015. gada 11. maija līdz 2015. gada 17. maijam,
dalībnieks piedalās pirmajā izlozē 2015. gada 19. maijā;
9.1.2. Reģistrējoties laika periodā no 2015. gada 18. maija līdz 2015. gada 24. maijam,
dalībnieks piedalās otrajā izlozē 2015. gada 26. maijā;
9.1.3. Reģistrējoties laika periodā no 2015. gada 25. maija līdz 2015. gada 31. maijam,
dalībnieks piedalās trešajā izlozē 2015. gada 02. jūnijā;
9.1.4. Reģistrējoties laika periodā no 2015. gada 01. jūnija līdz 2015. gada 07 jūnijam,
dalībnieks piedalās ceturtajā izlozē 2015. gada 09. jūnijā;
9.1.5. Reģistrējoties laika periodā no 2015. gada 08. jūnija līdz 2015. gada 14. jūnijam,

dalībnieks piedalās piektajā izlozē 2015. gada 16. jūnijā;
9.1.6. Reģistrējoties laika periodā no 2015. gada 15. jūnija līdz 2015. gada 21. jūnijam,
dalībnieks piedalās sestajā izlozē 2015. gada 30. jūnijā;
9.1.7. Reģistrējoties laika periodā no 2015. gada 22. jūnija līdz 2015. gada 28. jūnijam,
dalībnieks piedalās septītajā izlozē 2015. gada 30. jūnijā;
9.1.8. Reģistrējoties laika periodā no 2015. gada 29. jūnija līdz 2015. gada 05. jūlijam,
dalībnieks piedalās astotajā izlozē 2015. gada 07. jūlijā;
9.1.9. Reģistrējoties laika periodā no 2015. gada 06. jūlija līdz 2015. gada 12. jūlijam,
dalībnieks piedalās devītajā izlozē 2015. gada 14. jūlijā;
9.2. Visas 9.1. punktā noteiktajā laika periodā veiktās reģistrācijas piedalās galvenās balvas
izlozē 2015. gada 14. jūlijā.
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa,
izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
10.2. Iknedēļas balvu izloze notiks 2015. gada 19., 26. maijā, 02., 09., 16., 30. jūnijā, 07., 14.
jūlijā plkst.17:00 SIA „SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3.
stāvā, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
10.2.1. Iknedēļas balvu izlozēs 19., 26. maijā, 02., 09., 16. jūnijā un 07. jūlijā tiks
noteikts 1 (viens) laimētājs kurš saņems balvā 1 (vienu) „Latvijas nafta” DUS degvielas
dāvanu kartei EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
10.2.2. Izloze 30. jūnijā tiks veikta starp reģistrācijām, kas veiktas punktā 9.1.6. un
9.1.7. norādītajos periodos, starp katra perioda reģistrācijām nosakot 1 (vienu) laimētāju,
kurš saņems balvā 1 (vienu) „Latvijas nafta” DUS degvielas dāvanu kartei EUR 20,00
(divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
10.2.3. Izlozēs 07. un 14. jūlijā tiks noteikti katrā 3 (trīs) laimētāji, kuri katrs saņems
balvā 1 (vienu) „Latvijas nafta” DUS degvielas dāvanu kartei EUR 20,00 (divdesmit eiro,
00 eiro centi) vērtībā.
10.3. Punktā 5.1. norādīto balvu izloze notiks 2015. gada 14. jūlijā plkst.17:30 SIA „SOMESE
Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un
Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
10.4. Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas
atbilst loterijas noteikumiem.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāju vārdi tiks publicēti 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes.
11.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.rujienassaldejums.lv 2015. gada
17. jūlijā.
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Lai saņemtu balvu, laimētājam līdz 2015. gada 31. jūlijam jāierodas SIA “The Link
Baltic” birojā, F.Sadovņikova ielā 39, 6. stāvs, Rīga, LV-1003, Latvija.
12.2. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks un personas
apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte).
12.3. Balvas pēc 2015. gada 17.jūlija vairs netiks izsniegtas.
12.4. Balvas netiks izmaksātas naudā, sūtītas pa pastu vai mainītas pret citu produktu vai balvu.

12.5. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2015. gada 17. jūlijam, paliek SIA „NP FOODS”
īpašumā.
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2015. gada 07.
augustam, iesniedzot “The Link Baltic” birojā, F.Sadovņikova ielā 39, 6. stāvs, Rīga,
LV-1003, Latvija rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „The Link Baltic”, SIA „NP FOODS” un SIA „SOMESE
Baltic” darbinieki.
14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav
tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA „NP FOODS”
īpašumā.
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības
Inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.rujienassaldejums.lv

Pielikums nr.1
„Latvijas nafta” DUS saraksts.
Rīga un tās apkārtne
Daugavgrīvas iela 29, LV-1007
Sporta iela 9, LV-1013
Uriekstes iela 3, LV-1005
Vienības gatve 117, LV-1058
Kleistu iela 37, LV-1067
Krustpils iela 1, LV-1073
Jūrmala
Sloka, Talsu šoseja 1, LV-2011
Kauguri, Brikšķu iela 2, LV-2016
Garkalnes novads
Berģi, Rīgas–Siguldas šoseja 4a, LV-2137
Ziemera pagasts, “Ziemeri”, LV – 2157
Babītes novads
Babītes pagasts, „Piņķi”, LV-2101
Ogre
Daugavpils iela 55, LV-5001
Siguldas novads
Sigulda, Vidzemes šoseja 67–71, LV-2150
Lielvārdes novads
Lielvārde, Laimdotas iela 23, LV – 5070
Cēsu novads,
Cēsis, Birzes iela 2, LV-4101
Cēsis, Lapsu iela 36, LV-4101
Rūjienas novads
Rūjiena, Pērnavas iela 23, LV-4240
Pārgaujas novads
Stalbes pagasts, „Baltiņi”, LV-4151
Smiltenes novads
Launkalnes pagasts, Smiltenes pagr., LV-4718
Kocēnu novads
Kocēnu pagasts,"Mežābeles", LV - 4220
Madonas novads
Madona, Saules iela 46, LV – 4801
Bērzaunes pagasts, Sauleskalns, Sauleskalna iela
2, LV – 4853
Valkas novads
Valka, Rūjienas iela 31, LV-4701
Valmieras novads
Valmiera, Cempu iela 4a,LV – 4201
Gulbenes novads
Gulbene, Miera iela 15a, LV-4401

Alūksnes novads
Alsviķu pagasts, “Aizupītes”, LV – 4301
Ērgļu novads
Ērgļi, Piebalgas iela 2, LV – 4840
Strenču novads
Strenči, Rīgas iela 35, LV - 4730
Balvu novads
Balvi, Vidzemes 6, LV - 4501
Rēzeknes novads
Rēzekne, Jupatovkas iela 4, LV-4600
Rēzekne, Rīgas iela 47, LV – 4601
Ludzas novads
Ludza, Latgales iela 255, LV-5701
Dagdas novads
Dagda, Daugavpils iela 18, LV-5674
Līvānu novads
Līvāni, Rīgas iela 1, LV-5316
Krustpils novads
Krustpils pagasts, „Zvidzāni”, LV-5204
Varakļānu novads
Varakļāni, Zemgales iela 35, LV-4838
Daugavpils novads
''Salas'', Nīcgales pagasts, Daugavpils novads,
LV-5463
Liepāja
Brīvības iela 174, LV-3401
Flotes iela 9, LV-3417
Nīcas novads
Nīcas pagasts, Klaipēdas šos. 5. km, LV-3473
Kuldīgas novads
Skrunda, „Grantskalni”, LV-3326
Ventspils
Durbes iela 29, LV-3601
Talsu novads
Valdgales pagasts, Dundagas šoseja, LV-3253

