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Preču loterijas 

“DANONE ziemas loterija” 

noteikumi 

 

1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 

1.1. SIA “Eugesta un Partneri”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003321238, juridiskā adrese: 

Dzirciema iela 119B, Rīga, LV-1055, 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 internetveikalos un veikalos visā Latvijas teritorijā. 

  

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI: 

4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2023. gada 6. februāra līdz 2023. gada 12. martam. 

4.2. Loterijas laimētāji tiks publicēti www.laimigaloterija.lv 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras 

izlozes. 

4.3. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 16. martā mājas lapā www.laimigaloterija.lv. 

4.4. Loterijas norises laiks ir no 2023. gada 6. februāra līdz 2023. gada 16. martam. 

4.5. Pieteikšanās laimestu saņemšanai ir līdz 2023. gada 31. martam. 

4.6. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2023. gada 7. aprīlim. 

 

5. BALVAS: 

5.1. Balvu fonds sastāv no 36 (trīsdesmit sešām) balvām: 

5.1.1. 35 (trīsdesmit piecām) ikdienas naudas balvām, katras 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 

eiro centi) apmērā. 

5.1.2. 1 (vienas) galvenās naudas balvas 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro, 00 eiro centi) 

apmērā. 

5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 8 500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 eiro centi). 

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Loterijā drīkst piedalīties jebkura Latvijas Republikā dzīvojoša fiziska persona. 

6.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2023. gada 6. februāra līdz 2023. gada 12. 

martam jebkurā internetveikalā vai veikalā Latvijas teritorijā jāiegādājas jebkurš no loterijas 

noteikumu Pielikumā Nr. 1 minētajiem “Danone” zīmolu “ACTIMEL”, ACTIVIA”, 

“ZAKRECONY”, “DANONKI”, “FANTASIA” vai “SMILE” produktiem. 

6.3. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas 

lapā www.laimigaloterija.lv, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkuma apliecinoša 

dokumenta (čeka, pirkuma rēķina vai preču piegādes pavadzīmes) numuru un kontakttālruni. 

6.4. Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma apliecinoša dokumenta 

attēlu ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma apliecinoša dokumenta numuru 

un pirkuma veikšanas datumu. 

6.5. Ja reģistrācijas brīdī tiek ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma apliecinoša dokumenta attēls, 

pirkuma apliecinoša dokumenta 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 apliecinošu dokumentu. 

6.8. Katram loterijas dalībniekam ir iespējams laimēt 1 (vienu) balvu no katras no loterijas 

noteikumos minētajām laimestu grupām. 



6.9. Visi reģistrētie pirkumu apliecinošu dokumentu numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. 

Atkārtoti iesūtītie pirkumu apliecinošu dokumentu 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 pirkumu apliecinošu dokumenta numuru vairākkārt; 

6.10.3. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkumu apliecinošu dokumenta numuru, mainot tajā 

simbolus uz līdzīgiem, papildinot pirkumu apliecinošu dokumenta numuru ar papildus 

simboliem vai mainot simbolu kombināciju; 

6.10.4. ir reģistrējis pirkumu apliecinošu dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas 

norādīts pirkumu apliecinošajā dokumentā. 

6.10.5. reģistrējoties ir ielādējis nekvalitatīvu vai nepilnīgu pirkumu apliecinošu dokumenta 

attēlu, kurā nav iespējams identificēt, vai loterijas pirkums ir veikts atbilstoši loterijas 

noteikumiem; 

6.10.6. uzrāda bojātu pirkumu apliecinošu dokumenta 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 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 4 500 (četri tūkstoši pieci simti) dalībnieku. Tādējādi 1 

(viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 36/4 500. 

  

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic loterijas noteikumiem atbilstošs pirkums, un bez 

maksas jāreģistrējas mājas lapā www.laimigaloterija.lv. 

 

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

9.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām loterijas noteikumiem atbilstošajām 

reģistrācijām, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību. 

9.2. Ikdienas naudas balvu laimētāji tiks izlozēti 2023. gada 14., 21., 28., februārī, kā arī 7. un 14. 

martā, ievērojot sekojošu principu: 

9.2.1. katra izloze tiks veikta starp reģistrācijām, kas veiktas iepriekšējā nedēļā pirms attiecīgās 

izlozes, laika periodā no pirmdienas (ieskaitot) līdz svētdienai (ieskaitot), laimētājus 

izlozējot pa 1 (vienam) laimētājam no katras nedēļas dienas, tādējādi katrā izlozē kopā 

izlozējot 7 (septiņus) laimētājus. 

9.2.2. ja kādai no izlozē paredzētajām balvām netiks noteikts laimētājs nepietiekamu loterijas  

reģistrāciju skaita dēļ, laimētājs tiks izlozēts no nākamās dienas reģistrācijām pēc 

attiecīgajā dienā paredzētā laimesta izlozes. 

9.2.3. 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. 

9.3. Loterijas galvenā naudas balva tiks izlozēta 2023. gada 14. martā, to izlozējot uzreiz pēc ikdienas 

naudas balvu izlozes starp visām reģistrācijām, kas nav laimējušas ikdienas naudas balvu 

izlozēs. 



9.4. Loterijas galvenās naudas balvas laimētājam tiks izlozēti 2 (divi) rezervisti, kuri var kļūt par 

laimesta ieguvējiem tad, ja kāda iemesla dēļ izlozētais laimestu ieguvējs nav tiesīgs 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 saņemšanai jāpiesakās SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. 

kabinetā, 3. stāvā, nododot laimējušo pirkumu apliecinošu dokumentu (ja loterijas 

noteikumiem atbilstošs pirkumu apliecinošu dokumenta attēls netika ielādēts reģistrējoties), un 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) darba dienās no plkst. 13:00 līdz 

plkst. 17:00. 

10.2. Ja, piesakoties laimesta saņemšanai, laimētājs vēlēsies paturēt pirkumu apliecinoša dokumenta 

oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto pirkumu 

apliecinošo dokumentu. 

10.3. Laimētāji var pieteikties balvas saņemšanai arī elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu 

mājaslapā www.loterijatev.lv sadaļā “Balvas saņemšana”. Ja reģistrējoties netika 

augšupielādēts pirkuma dokumenta attēls, tas jāpievieno ar skaidri redzamu loterijas produkta 

pirkumu, pirkuma datumu un dokumenta numuru. 

10.4. Laimētājiem, kuri būs pieteikušies balvas saņemšanai elektroniski, Organizētājs, pamatojoties 

uz laimētāja norādīto informāciju, sagatavos un uz laimētāja norādīto e-pastu nosūtīs 

pieteikumu balvas saņemšanai. Laimētājam pieteikumā jānorāda savs bankas konts, pieteikums 

jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi info@somese.lv. 

10.5. Ja laimētājs balvas pieteikšanās brīdī ir nepilngadīgs, laimētājam jāpiesakās balvai SIA 

“SOMESE Baltic” biroja telpās kopā ar 1 (vienu) no vecākiem vai vismaz 1 (vienu) aizbildni. 

Naudas summa tiek pārskaitīta uz 1 (vienu) no laimētāja vecāku/aizbildņu kontiem. Balvas 

saņemšanas pieteikumā vecākam/aizbildnim jādod piekrišana, uz kuru no vecāka/aizbildņa 

kontiem naudas balva tiek pārskaitīta. 

10.6. Organizētājs pārskaitīs naudas balvu uz laimētāja norādīto bankas konta numuru 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc parakstīta pieteikuma saņemšanas. 

10.7. Balvas netiks mainītas pret citu balvu vai izmaksātas skaidrā naudā. 

10.8. Balvas, kurām netiks saņemts pieteikums līdz 2023. gada 31. martam, tiks nodotas izlozes 

kārtībā noteiktajiem rezervistiem, kas no tā brīža kļūst par loterijas laimētājiem. Balvas, kuras 

laimētāji neizņem, paliek SIA “Eugesta un Partneri” īpašumā. 

 

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” un SIA “Eugesta un 

Partneri” 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 “Eugesta un Partneri” īpašumā. 

 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:  

13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcija, atrodami mājas lapās www.laimigaloterija.lv.  

  



Preču loterijas 

“DANONE ziemas loterija” 

Pielikums Nr. 1 

 

Preču loterijā “DANONE ziemas loterija” piedalās sekojoši “Danone” zīmolu “ACTIMEL”, 

ACTIVIA”, “ZAKRECONY”, “DANONKI”, “FANTASIA” vai “SMILE” produktu pirkumi: 

 

EAN KODS PRODUKTA NOSAUKUMS 

5900643038048 ACTIMEL jogurta dzēriens zemeņu/kazeņu-melleņu, 12*100g 

47500914 ACTIMEL jogurta dzēriens ar meža ogu garšu, 4*100g 

47500891 ACTIMEL jogurta dzēriens ar multiaugļu garšu, 4*100g 

47500884 ACTIMEL jogurta dzēriens ar zemeņu garšu, 4*100g 

59021315 ACTIMEL jogurta dzēriens, 4*100g 

5900643043417 ACTIMEL ābolu, kivi un alvejas jogurta dzēriens, 4x100g 

5900643044438 ACTIMEL granātābolu, melleņu ar Vit C 4x100g 

5900643044452 ACTIMEL ķiršu un acerolas ķiršu jogurta dzēriens, 4x100g 

59070665 ACTIMEL jogurta dzēriens ar meža ogu garšu, 8*100g 

4751008971026 ACTIMEL jogurta dzēriens ar zemeņu garšu, 8*100g 

5997536304601 ACTIMEL melleņu un granātābolu jogurta dzēriens, 8x100g 

5900643038000 ACTIVIA dzeramais jogurts ar ananasu un mango garšu ar linsēklām, 280g 

5900643047088 ACTIVIA dzeramais jogurts bez pievienota cukura ar ķiršiem, āboliem, banāniem, 

270g 

5900643047064 ACTIVIA dzer. jogurts bez pievienota cukura ar persikiem, ananasiem, banāniem, 

270 g 

5900643029831 ACTIVIA dzeramais jogurts ar avenēm, granātābolu un Actiregularis, 300g 

5900643032688 ACTIVIA dzeramais jogurts ar zemenēm, kivi un ActiRegularis, 300g 

4751008970791 ACTIVIA jogurts ar mellenēm un bifido baktērijām ActiRegularis, 4*120g 

4751008970500 ACTIVIA jogurts ar ķiršiem un bifido baktērijām ActiRegularis, 4*120g 

4751008970777 ACTIVIA jogurts ar persikiem un musli ar bifido baktērijām ActiRegularis, 4*120g 

4751008970494 ACTIVIA jogurts ar zemenēm un bifido baktērijām ActiRegularis, 4*120g 

5900643043318 ACTIVIA jogurts ar meža ogām un ActiRegularis, 4x120g 

5900643009710 Zakrecony Mix Jogurts ar vaniļas garšu un šokolādes dražejām, 125g 

5900643012147 DANONKI biezpiena krēms ar melleņu-persiku un bumbieru garšu, 4*90g 

5900643008089 DANONKI biezpiena krēms ar zemeņu-vaniļas un banānu garšu, 4*90g 

59055853 DANONKI Pouch jogurts ar zemeņu garšu, 70g 

59055846 DANONKI pouch jogurts ar vaniļas garšu, 70 g 

59005322 DANONKI Pouch jogurts ar zem.-ban. 70g 

59034643 FANTASIA krēmveida jogurts ar šokolādes bumbiņām, 100g 

5900643047385 FANTASIA krēmveida jogurts ar šokolādes pārslām, 102g 

5900643047347 FANTASIA krēmveida jogurts ar ķiršiem, 118g 

5900643047378 FANTASIA krēmveida jogurts ar zemenēm, 118g 

59094494 FANTASIA piena batoniņš ar karameļu garšu 27g 

59094487 FANTASIA piena batoniņš ar ķiršu garšu 27g 

59004387 FANTASIA Krēmveida jogurts ar sāļās karameles bumbiņām, 99 g 

5900643047309 FANTASIA krēmveida jogurts ar karameļu mērci, 118g 

5900643041147 SMILE Piena deserts ar zemeņu garšu, 65g 

4751008971224 SMILE jogurta deserts ar zemeņu garšu, 370g 

59078708 SMILE jogurta deserts ar zemeņu garšu, 115g 

 


