
 
 

TN ”KURZEME” loterijas ”DĀVANAS BŪS TEV UN MAN!” noteikumi 



 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Loterijas organizētājs: SIA “Lielās ielas centrs”, vienotais reģistrācijas numurs 

LV40103836183, Lielā iela 13, Liepāja, LV-3401 
1.2. Loterijas norises teritorija: Tirdzniecības nams (TN) “Kurzeme”, Lielā ielā 13, 

Liepājā, LV-3401 
1.3. Loterijas sākuma datums: 05.12.2016. plkst 9:00, loterijas beigu datums: 

31.12.2016. plkst. 20:00. 
 

2. Laimestu fonds 

Laimests  Skaits Vērtība, 1 gab. EUR Kopā, EUR 

Lidojums ar lidmašīnu virs Rīgas diviem 3 55.30 165.90 

TN “Kurzeme” dāvanu karte, 10 EUR 50 10.00 500.00 

TN “Kurzeme” dāvanu karte, 15 EUR 20 15.00 300.00 

TN “Kurzeme” dāvanu karte, 20 EUR 20 20.00 400.00 

“Maigums” zefīrs šokolādē, 200 g (Laima) 100 1.6819 168.19 

“Stenders” dāvanu komplekts 17 9.9947 169.91 

Spēle “Tvisters” 20 17.9925 359.85 

Tēja “Baltās ziemas burvība”, 70g. 30 4.30 129.00 

„Roma Cafe” dāvanu karte 
(dāvanu karte jebkuru 2 kafiju un 2 kūku 
iegādei) 20 8.00 160.00 

„Upe-le” dāvanu karte 
(dāvanu karte jebkuru 2 kafiju un 2 kūku 
iegādei) 20 6.00 120.00 

KOPĀ 300  2472.85 

Kopējais loterijas laimestu fonds: 300 (trīs simti) laimesti par kopējo summu 2472.85 
EUR (divi tūkstoši četri simti septiņsdemit divi EUR 85 centi), ieskaitot PVN. 

3. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt 

3.1. Momentloterijas kartīšu kopējais skaits – 6 000 (seši tūkstoši). Pilno 
momentloterijas kartīšu skaits – 300 (trīs simti).  

3.2. Izredzes laimēt ir 1:20. 

4. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi 
4.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam no 05.12.2016. plkst. 9:00 līdz 31.12.2016. 

plkst. 20:00 jāiepērkas kādā no TN “Kurzeme” veikaliem vismaz par 20.00 EUR 
(divdesmit euro 00 centi) vērtībā vienā čekā. Pirkums nedrīkst saturēt preces 
no šādām preču kategorijām: alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, 
medikamenti, veikalā „Maxima” veiktie pirkumi. 

4.2. Pēc pirkuma/-u veikšanas, pirmie 6 000 (seši tūkstoši) dalībnieku no 5.12.2016. 
plkst. 9:00 līdz 31.12.2016. plkst. 20:00 tirdzniecības nama „Kurzeme” 
Informācijas centrā, uzrādot pirkuma čeku/-us, kurš/-i atbilst loterijas 
noteikumiem, un, kura/-u kopējā vērtība ir vismaz 20,00 (divdesmit euro 00 
centi), izvēlas 1 (vienu) momentloterijas kartiņu, kurā zem nokasāmā virsslāņa 
ir informācija par iespējamo balvu.  

4.3. Loterijas dalībnieks, uzreiz pēc momentloterijas kartiņas saņemšanas, nokasot 
kartiņas virsslāni, noskaidro, vai ir laimējis kādu no balvām, turpat tirdzniecības 
nama „Kurzeme” Informācijas centrā. 



 
 

4.4. Nokasot loterijas kartītes virsslāni, kļūst redzama informācija par laimestu 
sekojošā veidā:  
4.4.1. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 

zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis 
lidojumu ar lidmašīnu virs Rīgas diviem!”, kopā 3 kartītes; 

4.4.2. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 
zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis TN 
„Kurzeme” dāvanu karti 10 EUR vērtībā!”, kopā 50 kartītes; 

4.4.3. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 
zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis TN 
„Kurzeme” dāvanu karti 15 EUR vērtībā! ”, kopā 20 kartītes; 

4.4.4. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 
zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis TN 
„Kurzeme” dāvanu karti 20 EUR vērtībā! ”, kopā 20 kartītes; 

4.4.5. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 
zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis 
„Maigums” zefīru šokolādē! ”, kopā 100 kartītes; 

4.4.6. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 
zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis  
dāvanu komplektu no „Stenders”! ”, kopā 17 kartītes; 

4.4.7. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 
zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis spēli 
„Tvisters”!”, kopā 20 kartītes; 

4.4.8. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 
zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis tēju 
„Baltās ziemas burvība”!”, kopā 30 kartītes; 

4.4.9. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 
zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis 
dāvanu karti no „Upe-le”!”, kopā 20 kartītes; 

4.4.10. Kartītē, kuras ieguvējs laimējis 1 (vienu) punktā nr. 2 norādīto balvu, 
zem kartītes nokasamā virsslāņa rakstīts: „Apsveicam! Esi laimējis 
dāvanu karti no „Roma Cafe”!”, kopā 20 kartītes. 

4.5. Kartiņās, kurās nav balva, zem kartiņas nokasāmā virsslāņa rakstīts: „Diemžēl 
šoreiz neesi laimējis. Paldies, ka piedalījies!” 

4.6. Pēc momentloterijas kartiņas saņemšanas uz pirkuma čeka/-iem tiek uzspiests 
zīmogs, kas apliecina, ka tas/tie vairs nav derīgs/-i šai momentloterijai. 

4.7. Loterijas dalībnieks nelaimējušās momentloterijas kartiņas nav tiesīgs paturēt 
pie sevis.  

4.8. Viens dalībnieks var piedalīties loterijā vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu 
loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu. 

4.9. Pirkuma čeks, kura vērtība vairākkārt pārsniedz 20.00 EUR, nepiešķir 
dalībniekam tiesības vilkt vairāk kā 1 (vienu) momentloterijas kartiņu.  

 

 

 

5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi 



 
 

5.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas 4. punktā minētajā veidā, veicot 
loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu. 

5.2. Ar dalību loterijā nav saistīti papildus izdevumi. 
 

6. Loterijas dalības termiņš  
6.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 4. punktā norādītajā veidā no 2016. gada 5. 

decembra plkst. 9:00 līdz 2016. gada 31. decembrim plkst. 20:00. 

7. Loterijā laimējušo personu noteikšanas un izsludināšanas kārtība, vieta un 
datums 

7.1. Balvu ieguvēji tiks noteikti pēc loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu 
iegādes, tirdzniecības nama „Kurzeme” Informācijas centrā, dalībniekam 
izvelkot 1 (vienu) momentloterijas kartiņu par pirkumu/-iem, kurš/-i atbilst 
loterijas noteikumiem un veido kopējo vērtību vismaz 20,00 EUR (divdesmit 
euro 00 centi), un nokasot momentloterijas kartiņas virsslāni.  

7.2. Loterijā piedalās katrs 6. punktā noteiktajā termiņā veiktais pirkums, kas atbilst 
loterijas noteikumiem. 

8. Laimesta saņemšana 
8.1. Loterijas dalībnieks balvu var izņemt uzreiz pēc momentloterijas kartiņas 

saņemšanas tirdzniecības nama „Kurzeme” Informācijas centrā, samainot 
laimējušo momentloterijas kartiņu pret balvu. 

8.2. Saņemot balvu, laimētājam tirdzniecības nama „Kurzeme” Informācijas centra 
darbiniekam ir jāatdod momentloterijas kartiņa. 

8.3. Nelaimējušās momentloterijas kartiņas dalībnieks nav tiesīgs paturēt pie sevis.  
8.4. Balva netiks izmaksāta naudā vai mainīta pret citu balvu.  
8.5. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2016. gada 31. decembrim plkst. 20:00, paliek 

tirdzniecības nama „Kurzeme” īpašumā. 
8.6. Laimējušās personas, saņemot balvas, paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 
9. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi 
9.1. Jebkuri izdevumi saistībā ar laimesta transportēšanu. 
9.2. Jebkuri izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko lietošanu. 
9.3. Citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas. 

 
10. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 
10.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 

10.01.2017., iesniedzot SIA „Lielās ielas centrs”, Lielā iela 13, Liepāja, LV-3401, 
rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam 
atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska 
iesnieguma saņemšanas dienas. 

11. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā 
11.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „Lielās ielas 

centrs” darbinieki, kā arī TN „Kurzeme” esošo veikalu darbinieki. 
11.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, 

ka uz viņu šis aizliegums neattiecas. 
11.3. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no balvas laimētājiem kļūst persona, 

kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimests paliek tirdzniecības nama „Kurzeme” 
īpašumā. 



 
 

 
12. Citi noteikumi 
12.1. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona. 
12.2. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu 

Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.tnkurzeme.lv  un 
tirdzniecības nama „Kurzeme” Informācijas centrā. 

 

Liepājā,  
2016. gada 17. novembrī 
 
SIA „Lielās ielas centrs” 
valdes loceklis             Nils Andersons 

 

http://www.tnkurzeme.lv/

