
  



 

Preču loterijas 

“Izvelc Lomiņ!” 

noteikumi. 

 

1. PRECES IZPLATĪTĀJS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS: 

1.1. SIA “RIMI LATVIA”, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40003053029, juridiskā adrese: Augusta 

Deglava iela 161, Rīga, LV-1021, Latvija. 

  

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: 

Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija. 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

3.1. Loterija notiek tirdzniecības centrā “Ostmala”, adrese: Liepājā, Kārļa Zāles laukumā 8, LV-

3401 un tirdzniecības centrā “Tobago”, adrese: Ventspilī, Lielajā prospektā 3/5, LV-3601. 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI: 

4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2021. gada 30. augusta līdz 2021. gada 03. oktobrim. 

4.2. Loterijas norises laiks ir no 2021. gada 30. augusta līdz 2021. gada 07. oktobrim. 

4.3. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2021. gada 06., 13., 20., 27. septembrī un 04. oktobrī plkst. 

11:00. 

4.4. Loterijas laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.loterijatev.lv/izvelclomin 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc katras izlozes. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā 2021. gada 

07. oktobrī. 

4.5. Laimētāji var pieteikties balvas saņemšanai līdz 19. oktobrim. 

4.6. Laimētāji var saņemt balvas līdz 2021. gada 22. oktobrim. 

4.7. Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 29. 

oktobrim. 

 

5. BALVAS: 

5.1. Balvu fonds sastāv no 55 (piecdesmit piecām) balvām: 

5.1.1. tirdzniecības centra “Tobago” balvas, kas tiks izlozētas starp tirdzniecības centra 

“Tobago” veiktajiem pirkumiem. Katra dāvanu karte ir derīga 6 (sešus) mēnešus 

sākot no izlozes dienas: 

5.1.1.1. 1 (viena) lielā balva: 

5.1.1.1.1. 1 (viena) veikala “RD Electronics” dāvanu karte 500.00 EUR (pieci simti 

eiro, 00 centi) vērtībā. 

5.1.1.2. 29 (divdesmit deviņas) nedēļas balvas: 

5.1.1.2.1. 2 (divas) veikala “Globuss” dāvanu karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.1.2.2. 1 (viena) veļas tīrīšanas servisa “Irve” dāvanu karte 50.00 EUR 

(piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.3. 2 (divas) veikala “Lauma Lingerie” dāvanu karte 50.00 EUR (piecdesmit 

eiro, 00 centi) vērtībā; 

http://www.loterijatev.lv/izvelclomin


 

5.1.1.2.4. 2 (divas) veikala “Zoo Centrs” dāvanu karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.5. 1 (viena) veikala “Branchess” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts 

eiro, 00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.6. 1 (viena) veikala “Daniele Donati” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts 

eiro, 00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.7. 1 (viena) veikala “Siberika” dāvanu karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.8. 2 (divas) veikala “Tendence Unique” dāvanu karte 50.00 EUR 

(piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.9. 1 (viena) veikala “Drogas” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.10. 1 (viena) veikala “Euroskor” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.11. 1 (viena) veikala “Given” dāvanu karte 200.00 EUR (divi simti eiro, 00 

centi) vērtībā 

5.1.1.2.12. 1 (viena) veikala “Apotheka” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts eiro, 

00 centi) vērtībā. Dāvanu karte nav derīga recepšu zāļu iegādei; 

5.1.1.2.13. 1 (viena) veikala “Gards” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.1.2.14. 1 (viena) veikala “Douglas” dāvanu karte 200.00 EUR (divi simti eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.15. 1 (viena) veikala “Evelatus” dāvanu karte 300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.1.2.16. 1 (viena) veikala “Toys Planet” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts 

eiro, 00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.17. 1 (viena) veikala “NS King” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.18. 1 (viena) veikala “PUS 12” dāvanu karte 200.00 EUR (divi simti eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.1.2.19. 1 (viena) veikala “Jahonts” dāvanu karte 300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.1.2.20. 1 (viena) veikala “Bite” dāvanu karte 400.00 EUR (četri simti eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.1.2.21. 1 (viena) veikala “Euroaptieka” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts 

eiro, 00 centi) vērtībā. Dāvanu karte nav derīga recepšu zāļu iegādei; 

5.1.1.2.22. 1 (viena) veikala “Optika Metropole” dāvanu karte 100.00 EUR (viens 

simts eiro, 00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.23. 1 (viena) veikala “Sportland” dāvanu karte 200.00 EUR (divi simti eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.24. 1 (viena) veikala “TopShop” dāvanu karte 300.00 EUR (trīs simti eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.1.2.25. 1 (viena) veikala “LMT” dāvanu karte 400.00 EUR (četri simti eiro, 00 

centi) vērtībā. 



 

5.1.2. tirdzniecības centra “Ostmala” balvas, kas tiks izlozētas starp tirdzniecības centra 

“Ostmala” veiktajiem pirkumiem. Katra dāvanu karte ir derīga 6 (sešus) mēnešus 

sākot no izlozes dienas: 

5.1.2.1. 1 (viena) lielā balva: 

5.1.2.1.1. 1 (viena) veikala “LMT” dāvanu karte 500.00 EUR (pieci simti eiro, 00 

centi) vērtībā. 

5.1.2.2. 24 (divdesmit četras) nedēļas balvas: 

5.1.2.2.1. 4 (četras) kafejnīcas “Lotte” dāvanu karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.2.2.2. 2 (divas) veikala “Canella” dāvanu karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.2.2.3. 2 (divas) veikala “Stenders” dāvanu karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.2.2.4. 2 (divas) veikala “Zoo Centrs” dāvanu karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.2.2.5. 1 (viena) veikala “Daniele Donati” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts 

eiro, 00 centi) vērtībā; 

5.1.2.2.6. 1 (viena) veikala “Gabi” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.2.2.7. 1 (viena) veikala “585” dāvanu karte 200.00 EUR (divi simti eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.2.2.8. 1 (viena) veikala “Jānis Roze” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts 

eiro, 00 centi) vērtībā; 

5.1.2.2.9. 1 (viena) veikala “Apotheka” dāvanu karte 200.00 EUR (divi simti eiro, 

00 centi) vērtībā. Dāvanu karte nav derīga recepšu zāļu iegādei; 

5.1.2.2.10. 1 (viena) veikala “Evelatus” dāvanu karte 300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.2.2.11. 1 (viena) veikala “Veļas Pasaule” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts 

eiro, 00 centi) vērtībā; 

5.1.2.2.12. 1 (viena) veikala “NS King” dāvanu karte 200.00 EUR (divi simti eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.2.2.13. 1 (viena) veikala “Given” dāvanu karte 300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.2.2.14. 1 (viena) veikala “Bite” dāvanu karte 400.00 EUR (četri simti eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.2.2.15. 1 (viena) kafejnīcas “Lotte” dāvanu karte 100.00 EUR (viens simts eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.2.2.16. 1 (viena) veikala “OC Vision” dāvanu karte 200.00 EUR (divi simti eiro, 

00 centi) vērtībā; 

5.1.2.2.17. 1 (viena) veikala “Jahonts” dāvanu karte 300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 

centi) vērtībā; 

5.1.2.2.18. 1 (viena) veikala “TopShop” dāvanu karte 400.00 EUR (četri simti eiro, 

00 centi) vērtībā. 

5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 8500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi). 



 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Piedalīties loterijā var jebkura fiziska persona. 

6.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2021. gada 30. augusta līdz 2021. gada 

03. oktobrim jāiegādājas preces vismaz 0.01 EUR (nulle eiro, 01 cents) vērtībā, jebkurā no 

tirdzniecības centra “Tobago” vai tirdzniecības centra “Ostmala” veikaliem, jāsaglabā 

pirkuma dokuments, kurā skaidri saskatāma pirkuma summa, pirkuma pozīcijas, pirkuma 

datums, pirkuma dokumenta numurs un pirkuma veikšanas vieta. 

6.3. Pirkuma summā netiek ieskaitītas preces no šādām kategorijām: alkoholiskie dzērieni (tai 

skaitā alus), tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas 

ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, finanšu darījumi (piemēram, 

rēķinu apmaksa, naudas pārskaitījumi uz savu vai citas personas kontu, u.c.), azartspēles, 

zāles un enerģijas dzērieni. 

6.4. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas 

loterijai mājas lapā www.loterijatev.lv/izvelclomin, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka 

numuru, kontakttālruni un tirdzniecības centru, kurā iegādātas preces vai pakalpojumi. 

6.5. Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma čeka attēlu ar skaidri 

redzamu loterijas produkta pirkumu, čeka numuru, pirkuma veikšanas datumu un vietu. 

6.6. Ja reģistrācijas brīdī tiek ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma čeka attēls, pirkuma čeka 

oriģināls nav jāsaglabā.  

6.7. Ja reģistrācijas brīdī tiek reģistrēts tikai čeka numurs, reģistrētā čeka oriģināls ar skaidri 

redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un vietu, un čeka numuru jāsaglabā 

līdz 2021. gada 22. oktobrim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas. 

6.8. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. 

6.9.  Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. 

6.10. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem 

atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku. 

6.11. 1 (viens) dalībnieks var laimēt 1 (vienu) balvu.  

6.12. Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie 

unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti. 

6.13. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks: 

6.13.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt; 

6.13.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, 

papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju; 

6.13.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā. 

6.14. Loterijas organizētājs neatbild par: 

6.14.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas 

produktu vai saņemot balvu; 

6.14.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ 

radušām neprecizitātēm; 

6.14.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta 

reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ. 

6.15. Piesakoties loterijai, loterijas dalībnieks apstiprina, ka piekrīt tā datu apstrādei SIA 

“SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) 

ar mērķi noteikt laimētājus, tos publicēt, kā arī saglabāt reģistrācijas, saskaņā ar Latvijas 
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Republikas likumdošanas prasībām, un nodot datus SIA “Rimi Latvia” ar mērķi izsniegt 

balvas. 

  

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 2000 (divi tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) 

dalībnieka izredzes laimēt ir 55/2000. 

 

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.loterijatev.lv/izvelclomin 

bez maksas.  

 

9. LAIMĒTĀJA NOTEIKŠANA: 

9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām loterijas noteikumiem atbilstošām veiktajām reģistrācijām 

pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību. 

9.2. Izlozes tiks veiktas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. kabinetā, 

3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

9.3. Tirdzniecības centrā “Ostmala” veiktie un reģistrētie pirkumi piedalās tirdzniecības centrs 

“Ostmala” balvu fonda izlozē un tirdzniecības centrā “Tobago” veiktie un reģistrētie pirkumi 

piedalās tirdzniecības centra “Tobago” balvu fonda izlozē, saskaņā ar loterijas noteikumu 

pielikumā Nr.1 pievienoto grafiku. 

 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

10.1. Laimētājiem jāpiesakās balvas saņemšanai, sazinoties ar loterijas organizētāju SIA 

“SOMESE Balti” rakstot uz info@somese.lv vai zvanot uz info tālruni 27274858. Ja 

reģistrācijas brīdī netika ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma dokumenta attēls, 

laimētājam pirkuma dokumenta attēls jānosūta uz info@somese.lv. 

10.2. 3 (trīs) darba dienas pēc pieteikšanās tirdzniecības centra “Tobago” balvas jāsaņem 

tirdzniecības centra “Tobago” veikala Rimi informācijas centrā, Ventspilī, Lielajā 

prospektā 3/5, LV-3601, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 

Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 22.00. Vairāk informācija par 

balvas saņemšanu zvanot uz tālruni 26411204. 

10.3. 3 (trīs) darba dienas pēc pieteikšanās tirdzniecības centra “Ostmala” balvas jāsaņem 

tirdzniecības centra “Ostmala” veikala Rimi informācijas centrā, Liepājā, Kārļa Zāles 

laukumā 8, LV-3401, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 

Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 22.00. Vairāk informācija par 

balvas saņemšanu zvanot uz tālruni 26411204. 

10.4. Balvas netiks izsūtītas pa pastu, izmaksātas naudā, kā arī netiks mainītas pret citu balvu, 

preci vai pakalpojumu. 

10.5. Balvas, kuras laimētāji neizņem, paliek SIA “Rimi Latvia” īpašumā. 

 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA 

“SOMESE Baltic”, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku 

iesniegumu.  
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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 “Rimi Latvia”, SIA “Triple Bounce” un SIA “SOMESE 

Baltic” darbinieki.  

12.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto 

uzņēmumu darbiniekiem. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par izlozes laimētāju kļūst 

persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preču un pakalpojumu izplatītāja 

SIA “Rimi Latvia” īpašumā. 

 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI: 

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

inspekcija, atrodami mājas lapā www.loterijatev.lv/izvelclomin.  
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Pielikums nr. 1.  

Balvu izložu grafiks reģistrācijām, kas veiktas par pirkumiem tirdzniecības centrā “Ostmala” : 

Izlozes 

norises laiks 

Reģistrācijas 

periods 
Izlozes balvas un skaits Rezervisti 

06.09.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

05.09.2021. 

1 (viena) “Lotte” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Canella” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Stenders” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Zoo Centrs” dāvanu karte 

50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Daniele Donati” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā.  

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 

13.09.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

12.09.2021. 

1 (viena) “Lotte” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Canella” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Stenders” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Gabi” dāvanu karte 100.00 

EUR (viens simts eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “585” dāvanu karte 200.00 

EUR (divi simti eiro, 00 centi) vērtībā. 

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 

20.09.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

19.09.2021. 

1 (viena) “Lotte” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Zoo Centrs” dāvanu karte 

50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Jānis Roze” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Apotheka” dāvanu karte 

200.00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Evelatus” dāvanu karte 

300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 centi) 

vērtībā. 

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 

27.09.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

26.09.2021. 

1 (viena) “Lotte” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Veļas Pasaule” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “NS King” dāvanu karte 

200.00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 



 

1 (viena) “Given” dāvanu karte 300.00 

EUR (trīs simti eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Bite” dāvanu karte 400.00 

EUR (četri simti eiro, 00 centi) vērtībā. 

04.10.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

03.10.2021. 

1 (viena) “Lotte” dāvanu karte 100.00 

EUR (viens simts eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “OC Vision” dāvanu karte 

200.00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Jahonts” dāvanu karte 300.00 

EUR (trīs simti eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “TopShop” dāvanu karte 

400.00 EUR (četri simti eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “LMT” dāvanu karte 500.00 

EUR (pieci simti eiro, 00 centi) vērtībā. 

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 

 



 

Balvu izložu grafiks reģistrācijām, kas veiktas par pirkumiem tirdzniecības centrā “Tobago” : 

Izlozes 

norises laiks 

Reģistrācijas 

periods 
Izlozes balvas un skaits Rezervisti 

06.09.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

05.09.2021. 

1 (viena) “Globuss” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Irve” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Lauma Lingerie” dāvanu 

karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 

centi) vērtībā; 

1 (viena) “Zoo Centrs” dāvanu karte 

50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Branchess” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Daniele Donati” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā. 

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 

13.09.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

12.09.2021. 

1 (viena) “Globuss” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Siberika” dāvanu karte 50.00 

EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Tendence Unique” dāvanu 

karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 

centi) vērtībā; 

1 (viena) “Drogas” dāvanu karte 100.00 

EUR (viens simts eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Euroskor” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Given” dāvanu karte 200.00 

EUR (divi simti eiro, 00 centi) vērtībā. 

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 

20.09.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

19.09.2021. 

1 (viena) “Lauma Lingerie” dāvanu 

karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 

centi) vērtībā; 

1 (viena) “Zoo Centrs” dāvanu karte 

50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Apotheka” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Gards” dāvanu karte 100.00 

EUR (viens simts eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Douglas” dāvanu karte 

200.00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 



 

1 (viena) “Evelatus” dāvanu karte 

300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 centi) 

vērtībā. 

27.09.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

26.09.2021. 

1 (viena) “Tendence Unique” dāvanu 

karte 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 

centi) vērtībā; 

1 (viena) “Toys Planet” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “NS King” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “PUS 12” dāvanu karte 200.00 

EUR (divi simti eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Jahonts” dāvanu karte 300.00 

EUR (trīs simti eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “Bite” dāvanu karte 400.00 

EUR (četri simti eiro, 00 centi) vērtībā. 

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 

04.10.2021. 

plkst. 11.00 

30.08.2021. – 

03.10.2021. 

1 (viena) “Euroaptieka” dāvanu karte 

100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “Optika Metropole” dāvanu 

karte 100.00 EUR (viens simts eiro, 00 

centi) vērtībā; 

1 (viena) “Sportland” dāvanu karte 

200.00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “TopShop” dāvanu karte 

300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 centi) 

vērtībā; 

1 (viena) “LMT” dāvanu karte 400.00 

EUR (četri simti eiro, 00 centi) vērtībā; 

1 (viena) “RD Electronics” dāvanu 

karte 500.00 EUR (pieci simti eiro, 00 

centi) vērtībā. 

Katrai dāvanu kartei 3 (trīs) 

rezervisti. 

 

 


