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Sanda Liepiņa

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Preču loterijas
“LEGO dzimšanas dienas loterija”
noteikumi
1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “LEGO System A/S Latvijas filiāle Baltic”, reģistrācijas nr. 40103221375, juridiskā
adrese: Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese:
Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek sekojošos “Toy`s planet”, “Baby City/Toy City” un “Kidz One” veikalos visā
Latvijas teritorijā :
Veikala nosaukums
Toy`s planet
Toy`s planet
Toy`s planet
Toy`s planet
Toy`s planet
Toy`s planet
Toy`s planet
Toy`s planet
Toy`s planet
Toy`s planet
Baby City/Toy City
Baby City/Toy City
Kidz One
Kidz One
Kidz One
Kidz One
Kidz One
Kidz One
Kidz One

Veikala adrese
T/C “Domina Shopping”, Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084
T/C “Solo”, Rīgas iela 9, Daugavpils, LV-5401
T/C “Tobago”, Lielais prospekts 3/5, Ventspils, LV-3601
T/C “Alfa”, Brīvības iela 372, Rīga, LV-1006
T/C “Kurzeme”, Lielā iela 13, Liepāja, LV-3401
T/C “Riga Plaza”, Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004
T/C “Valdeka”, Rīgas iela 11A, Jelgava, LV-3002
T/C “Galleria Riga”, Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011
T/C “Akropole”, Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019
T/C “ORIGO”, Stacijas laukums 4, Rīga, LV-1050
T/C “SĀGA”, Biķeru iela 4, Deiliņi, Stopiņu novads, LV-2130
T/C “Imanta”, Slokas iela 161, Rīga, LV-1067
T/C "Solo", Rīgas iela 9, Daugavpils, LV-5401
T/C “Kurzeme”, Lielā iela 13, Liepāja, LV-3401
T/C “Riga Plaza”, Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004
T/C “Domina Shopping”, Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084
T/C “SPICE”, Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046
T/C “Galleria Riga”, Dzirnavu iela 67, Rīga, LV-1011
T/C “Alfa”, Brīvības iela 372, Rīga, LV-1006

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2022. gada 2. maija līdz 2022. gada 12. jūnijam.
4.2. Loterijas laimētāji tiks publicēti www.kotrynalottery.com 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras
izlozes.
4.3. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2022. gada 16. jūnijā mājas lapā
www.kotrynalottery.com.
4.4. Loterijas norises laiks ir no 2022. gada 2. maija līdz 2022. gada 16. jūnijam.
4.5. Pieteikšanās laimestu piegādei ar piegādi ir līdz 2022. gada 28. jūnijam.
4.6. Loterijas laimestu izsniegšana organizētāja birojā ir līdz 2022. gada 1. jūlijam.
4.7. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2022. gada 8.
jūlijam.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 43 (četrdesmit trīs) balvām:
5.1.1. 1 (vienas) galvenās balvas – ceļojumu aģentūras SIA “Vanilla Travel” dāvanu kartes
2000,00 (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi) vērtībā. Dāvanu karte ir ierobežota ceļojumam uz
atrakciju parku “LEGOLAND®” Dānijā. Dāvanu karte paredzēta lidmašīnas biļešu un
atrakciju parka “LEGOLAND®” ieejas biļešu iegādei, kā arī viesnīcas pakalpojumu
apmaksai. Dāvanu karte ir derīga līdz 2024. gada 16. jūnijam.
5.1.2. 42 (četrdesmit diviem) “LEGO®” konstruktoriem:
• 6 (sešiem) konstruktoriem “LEGO® City, Fire station” (kods 60320);
• 6 (sešiem) konstruktoriem “LEGO® City, Police Mobile Command Truck” (kods 60315);
• 6 (sešiem) konstruktoriem “LEGO® Friends, Street Food Market” (kods 41701);
• 6 (sešiem) konstruktoriem “LEGO® Minecraft, The Jungle Abomination” (kods 21176);
• 6 (sešiem) konstruktoriem “LEGO® Technic, Heavy-Duty Excavator” (kods 42121);
• 6 (sešiem) konstruktoriem “LEGO® Super Heroes, Batmobile™: The Penguin™ Chase”
(kods 76181);
• 6 (sešiem) konstruktoriem “LEGO® Harry Potter, Hogwarts ™ Hospital Wing” (kods
76398).
5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 4 069,58 EUR (četri tūkstoši sešdesmit deviņi eiro, 58 eiro
centi).
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Loterijā drīkst piedalīties jebkura 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi Latvijas
Republikā dzīvojoša fiziska persona.
6.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2022. gada 2. maija līdz 2022. gada 12.
jūnijam jebkurā no šajos loterijas noteikumos atrunātajiem veikaliem vienā pirkumā
jāiegādājas zīmola “LEGO®” konstruktori vismaz 29,00 EUR (divdesmit deviņi eiro, 00 eiro
centi) vērtībā.
6.3. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas reģistrējas
mājas lapā www.kotrynalottery.com, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkuma čeka
numuru un kontakttālruni.
6.4. Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma čeka attēlu ar skaidri
redzamu loterijas produkta pirkumu, čeka numuru un pirkuma veikšanas datumu un vietu.
6.5. Ja reģistrācijas brīdī tiek ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma čeka attēls, pirkuma čeka
oriģināls nav jāsaglabā.
6.6. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem
atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
6.8. Katram loterijas dalībniekam ir iespējams laimēt 1 (vienu) “LEGO®” konstruktoru.
6.9. Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie
pirkumu čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, izlozē nepiedalīsies.
6.10. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.10.1. nav veicis loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu;
6.10.2. ir reģistrējis vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt;
6.10.3. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem,
papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.10.4. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma čekā;
6.10.5. reģistrējoties ir ielādējis nekvalitatīvu vai nepilnīgu pirkuma čeka attēlu, kurā nav
iespējams identificēt, vai loterijas pirkums ir veikts atbilstoši loterijas noteikumiem;
6.10.6. uzrāda bojātu pirkuma čeka orģinālu, kurā nav iespējams identificēt, vai loterijas pirkums
ir veikts atbilstoši loterijas noteikumiem.
6.11. Organizētājs neatbild par:

6.11.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai
saņemot balvu;
6.11.2. sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās
dalībnieka vainas dēļ;
6.11.3. nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija,
bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.12. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu
bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi saglabāt
reģistrācijas, noteikt laimētājus, tos publicēt un izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas
likumdošanas prasībām.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 2 000 (divi tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena)
dalībnieka izredzes laimēt ir 43/2 000.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic loterijas noteikumiem atbilstošs pirkums, un bez
maksas jāreģistrējas loterijai mājas lapā www.kotrynalottery.com.
9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām korekti veiktajām reģistrācijām,
izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Izlozes tiks veiktas 2022. gada 10., 17., 24., 31. maijā, kā arī 7. un 14. jūnijā, ievērojot sekojošu
principu:
9.2.1. katra izloze tiks veikta starp visām reģistrācijām, kas veiktas no attiecīgās izlozes
iepriekšējās nedēļas pirmdienas (ieskaitot) līdz attiecīgās izlozes iepriekšējās nedēļas
svētdienai (ieskaitot).
9.2.2. katrā izlozē tiks izlozēti 7 (septiņi) laimesti:
• 1 (viens) konstruktors “LEGO® City, Fire station” (kods 60320);
• 1 (viens) konstruktors “LEGO® City, Police Mobile Command Truck” (kods 60315);
• 1 (viens) konstruktors “LEGO® Friends, Street Food Market” (kods 41701);
• 1 (viens) konstruktors “LEGO® Minecraft, The Jungle Abomination” (kods 21176);
• 1 (viens) konstruktors “LEGO® Technic, Heavy-Duty Excavator” (kods 42121);
• 1 (viens) konstruktors “LEGO® Super Heroes, Batmobile™: The Penguin™ Chase” (kods
76181);
• 1 (viens) konstruktors “LEGO® Harry Potter, Hogwarts™ Hospital Wing” (kods 76398).
9.3. Loterijas galvenā balva tiks izlozēta 2022. gada 14. jūnijā uzreiz pēc “LEGO®” konstruktoru
izlozes.
9.4. Katram laimētājam tiks izlozēts 1 (viens) rezervists, kurš var kļūt par laimesta ieguvēju tad, ja
kāda iemesla dēļ izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu vai atsakās no laimesta
saņemšanas.
9.5. Izlozes tiks veiktas plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103.,
4. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas
pārstāvi.
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3.
stāvā, līdzi ņemot laimējušā čeka orģinālu (ja loterijas noteikumiem atbilstošs pirkuma čeka
attēls netika ielādēts reģistrējoties loterijai) un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID
karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.

10.2. Ja saņemot balvu, laimētājs vēlēsies paturēt pirkuma čeka oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes,
kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto pirkuma čeku.
10.3. Ja “LEGO®” konstruktora laimētājs dzīvo ārpus Rīgas teritorijas, laimētājam ir iespēja saņemt
balvu ar piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai mājas lapā
www.loterijatev.lv sadaļā “Pieteikt laimesta piegādi”, aizpildot piegādes anketu.
10.4. Laimētājam jāpiesakās balvas saņemšanai līdz 2022. gada 28. jūnijam vai balva jāizņem
loterijas organizētāja birojā līdz 2022. gada 1. jūlijam. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks
izsniegtas un paliek SIA “LEGO System A/S Latvijas filiāle Baltic” īpašumā.
10.5. Balvas netiks mainītas pret citu balvu vai izmaksātas naudā.
11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA
“SOMESE Baltic” birojā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku
iesniegumu.
11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic, SIA “Triple Bounce”, SIA “LEGO System
A/S Latvijas filiāle Baltic”, kā arī loterijas noteikumos atrunāto “Toy`s planet”, “Baby
City/Toy City” un “Kidz One” veikalu darbinieki.
12.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu
darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst
persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “LEGO System A/S
Latvijas filiāle Baltic” īpašumā.
13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcija, atrodami mājas lapās www.kotrynalottery.com.

