
 
  



Preču loterijas „Ķekavas avota loterija 2016” noteikumi 

 

1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 

1.1. SIA "SIMEKS", uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003267800, juridiskā adrese: 

Ziemeļu iela 51, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

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

Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija. 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

3.1. Loterija notiek MAXIMA tīkla veikalos visā Latvijas teritorijā. 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

4.1. Loterijas norises laiks ir no 16.05.2016. līdz 15.06.2016. 

 

5. BALVAS: 

5.1. Balvu fonds sastāv no sekojošām balvām: 

5.1.1. 12 (divpadsmit) mazās balvas – 1 (viena) dāvanu karte no interneta veikala 

www.220.lv 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

5.1.2. 8 (astoņas) vidējās balvas – 1 (viena) dāvanu karte no interneta veikala 

www.220.lv 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

5.1.3. 2 (divas) lielās balvas – 1 (viena) dāvanu karte no interneta veikala www.220.lv 

500,00 EUR (pieci simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

5.1.4. 28 (divdesmit astoņas) dienas balvas – 1 (viena) MAXIMA veikalu tīkla dāvanu 

karte 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā. 

5.2. Kopējā balvu fonda vērtība sastāda 2960,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit 

eiro, 00 eiro centi). 

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2016. gada 16. maija līdz 2016. gada 12. jūnijam, 

dalībniekam jebkurā MAXIMA veikalu tīkla veikalā Latvijas teritorijā jāiegādājas vismaz 

1 (viens) no Ķekavas avota produktiem: 

6.1.1. Gāzēta dzeramā ūdens “Ķekavas avots” 2 l tilpuma pudele; 

6.1.2. Negāzēta dzeramā ūdens “Ķekavas avots” 2 l tilpuma pudele; 

6.1.3. Negāzēta dzeramā ūdens “Ķekavas avots” 1 l tilpuma pudele. 

6.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks reģistrējas loterijā vienā no sekojošiem 

veidiem: 

6.2.1. Nosūtot īsziņu uz tālruni 144 šādā formā, ievērojot atstarpi starp vārdiem:  

KEKAVA_VĀRDS_UZVĀRDS_VECUMS_PILSĒTA_ČEKA NUMURS 

Piemērs: KEKAVA JANIS BERZINS 25 RIGA 1234 

Maksa par īsziņas nosūtīšanu līdz 0,14 EUR (nulle eiro, 14 eiro centi). 

6.2.2. Bez maksas mājas lapā www.kekavasavots.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, 

vecumu, dzīves vietas pilsētu, čeka numuru, kontakttālruni un, pēc izvēles, 

augšupielādējot pirkuma čeka attēlu. 

6.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim. 

6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2016. gada 01. jūlijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību 

loterijā, saņemot balvas.  
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6.5. Ja dalībnieks pirkuma čeku ir augšupielādējis reģistrācijas laikā www.kekavasavots.lv, 

tad, saņemot balvu, tas tiks uzskatīts kā pierādījums par pirkuma veikšanu un 

dalībniekam čeka oriģināls nav jāsaglabā. 

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

6.7. Ja reģistrācija ar īsziņas starpniecību ir notikusi veiksmīgi, dalībnieks saņem apstiprinošu 

īsziņu 

6.8. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.  

6.9. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās. 

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

produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku. 

6.11. Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.  

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

6.13. Izlozes nodrošinātājs 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. Akcijas organizators neatbild par: 

6.14.1. dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas 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. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA „SOMESE 

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

 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, kas, izmantojot 6. punktā 

norādītos veidus, reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti: 

7.1.1. 12 (divpadsmit) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) dāvanu karti no interneta 

veikala www.220.lv 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

7.1.2. 8 (astoņi) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) dāvanu karti no interneta veikala 

www.220.lv 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

7.1.3. 2 (divi) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) dāvanu karti no interneta veikala 

www.220.lv 500,00 EUR (pieci simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

7.1.4. 28 (divdesmit astoņi) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) MAXIMA veikalu 

tīkla dāvanu karti 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā. 

 

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas loterijai kādā no 6. punktā norādītajiem 

veidiem: 
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8.1.1. Nosūtot īsziņu vērtībā līdz 0,14 EUR (nulle eiro, 14 eiro centi) uz tālruņa numuru 

144. Īsziņas cena ir atkarīga no dalībnieka izvēlētā operatora pieslēguma veida, bet 

tā nepārsniedz 0,14 EUR (nulle eiro, 14 eiro centi); 

8.1.2. Reģistrējoties www.kekavasavots.lv bez maksas. 

 

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: 

9.1. Dalībnieks, reģistrējot vienu čeku, piedalās attiecīgās dienas izlozē, vienā mazās balvas 

izlozē, vienā vidējās balvas izlozē un vienā lielās balvas izlozē. Ja čeks kādā no izlozēm 

laimē, dalībnieks ar to vairāk loterijā nepiedalās. 

9.2. Dienas balvas tiks izlozētas starp katrā reģistrācijas perioda dienā saņemtajām 

reģistrācijām nosakot 1 (vienu) laimētāju: 

9.2.1. Reģistrējoties 2016. gada 16. maijā, dalībnieks piedalās pirmajā dienas balvas 

izlozē 2016. gada 17. maijā; 

9.2.2. Reģistrējoties 2016. gada 17. maijā, dalībnieks piedalās otrajā dienas balvas 

izlozē 2016. gada 18. maijā; 

9.2.3. Reģistrējoties 2016. gada 18. maijā, dalībnieks piedalās trešajā dienas balvas 

izlozē 2016. gada 19. maijā; 

9.2.4. Reģistrējoties 2016. gada 19. maijā, dalībnieks piedalās ceturtajā dienas balvas 

izlozē 2016. gada 20. maijā; 

9.2.5. Reģistrējoties 2016. gada 20., 21. un 22. maijā, dalībnieks piedalās piektajā dienas 

balvu izlozē 2016. gada 23. maijā, kurā tiks noteikts 1 (viens) laimētājs katrai 

reģistrācijas dienai; 

9.2.6. Reģistrējoties 2016. gada 23. maijā, dalībnieks piedalās sestajā dienas balvas 

izlozē 2016. gada 24. maijā; 

9.2.7. Reģistrējoties 2016. gada 24. maijā, dalībnieks piedalās septītajā dienas balvas 

izlozē 2016. gada 25. maijā; 

9.2.8. Reģistrējoties 2016. gada 25. maijā, dalībnieks piedalās astotajā dienas balvas 

izlozē 2016. gada 26. maijā; 

9.2.9. Reģistrējoties 2016. gada 26. maijā, dalībnieks piedalās devītajā dienas balvas 

izlozē 2016. gada 27. maijā; 

9.2.10. Reģistrējoties 2016. gada 27., 28. un 29. maijā, dalībnieks piedalās desmitajā 

dienas balvu izlozē 2016. gada 30. maijā, kurā tiks noteikts 1 (viens) laimētājs katrai 

reģistrācijas dienai; 

9.2.11. Reģistrējoties 2016. gada 30. maijā, dalībnieks piedalās vienpadsmitajā dienas 

balvas izlozē 2016. gada 31. maijā; 

9.2.12. Reģistrējoties 2016. gada 31. maijā, dalībnieks piedalās divpadsmitajā dienas 

balvas izlozē 2016. gada 01. jūnijā; 

9.2.13. Reģistrējoties 2016. gada 01. jūnijā, dalībnieks piedalās trīspadsmitajā dienas 

balvas izlozē 2016. gada 02. jūnijā; 

9.2.14. Reģistrējoties 2016. gada 02. jūnijā, dalībnieks piedalās četrpadsmitajā dienas 

balvas izlozē 2016. gada 03. jūnijā; 

9.2.15. Reģistrējoties 2016. gada 03., 04. un 05. jūnijā, dalībnieks piedalās 

piecpadsmitajā dienas balvu izlozē 2016. gada 06. jūnijā, kurā tiks noteikts 1 (viens) 

laimētājs katrai reģistrācijas dienai; 

9.2.16. Reģistrējoties 2016. gada 06. jūnijā, dalībnieks piedalās sešpadsmitajā dienas 

balvas izlozē 2016. gada 07. jūnijā; 
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9.2.17. Reģistrējoties 2016. gada 07. jūnijā, dalībnieks piedalās septiņpadsmitajā dienas 

balvas izlozē 2016. gada 08. jūnijā; 

9.2.18. Reģistrējoties 2016. gada 08. jūnijā, dalībnieks piedalās astoņpadsmitajā dienas 

balvas izlozē 2016. gada 09. jūnijā; 

9.2.19. Reģistrējoties 2016. gada 09. jūnijā, dalībnieks piedalās deviņpadsmitajā dienas 

balvas izlozē 2016. gada 10. jūnijā; 

9.2.20. Reģistrējoties 2016. gada 10., 11. un 12. jūnijā, dalībnieks piedalās divdesmitajā 

dienas balvu izlozē 2016. gada 13. jūnijā, kurā tiks noteikts 1 (viens) laimētājs katrai 

reģistrācijas dienai. 

9.3. Mazās balvas tiks izlozētas starp dalībniekiem, nosakot 1 (vienu) laimētāju katrā no 

sekojošiem reģistrāciju periodiem: 

9.3.1. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 16. maija līdz 2016. gada 17. maijam, 

dalībnieks piedalās pirmajā mazās balvas izlozē 2016. gada 18. maijā; 

9.3.2. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 18. maija līdz 2016. gada 19. maijam, 

dalībnieks piedalās otrajā mazās balvas izlozē 20. maijā; 

9.3.3. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 20. maija līdz 2016. gada 22. maijam, 

dalībnieks piedalās trešajā mazās balvas izlozē 2016. gada 23. maijā; 

9.3.4. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 23. maija līdz 2016. gada 24. maijam, 

dalībnieks piedalās ceturtajā mazās balvas izlozē 2016. gada 25. maijā; 

9.3.5. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 25. maija līdz 2016. gada 26. maijam, 

dalībnieks piedalās piektajā mazās balvas izlozē 2016. gada 27. maijā; 

9.3.6. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 27. maija līdz 2016. gada 29. maijam, 

dalībnieks piedalās sestajā mazās balvas izlozē 2016. gada 30. maijā; 

9.3.7. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 30. maija līdz 2016. gada 31. maijam, 

dalībnieks piedalās septītajā mazās balvas izlozē 2016. gada 01. jūnijā; 

9.3.8. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 01. jūnija līdz 2016. gada 02. jūnijam, 

dalībnieks piedalās astotajā mazās balvas izlozē 2016. gada 03. jūnijā; 

9.3.9. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 03. jūnija līdz 05. jūnijā, dalībnieks 

piedalās devītajā mazās balvas izlozē 2016. gada 06. jūnijā; 

9.3.10. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 06. jūnija līdz 2016. gada 07. jūnijam, 

dalībnieks piedalās desmitajā mazās balvas izlozē 2016. gada 08. jūnijā; 

9.3.11. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 08. jūnija līdz 2016. gada 09. jūnijam, 

dalībnieks piedalās vienpadsmitajā mazās balvas izlozē 2016. gada 10. jūnijā; 

9.3.12. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 10. jūnija līdz 2016. gada 12. jūnijam, 

dalībnieks piedalās divpadsmitajā mazās balvas izlozē 2016. gada 13. jūnijā. 

9.4. Vidējās balvas tiks izlozētas starp dalībniekiem, nosakot 1 (vienu) laimētāju katrā no 

sekojošiem reģistrāciju periodiem: 

9.4.1. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 16. maija līdz 2016. gada 18. maijam, 

dalībnieks piedalās pirmajā vidējo balvu izlozē 2016. gada 19. maijā; 

9.4.2. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 19. maija līdz 2016. gada 22. maijam, 

dalībnieks piedalās otrajā vidējās balvas izlozē 2016. gada 24. maijā; 

9.4.3. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 23. maija līdz 2016. gada 25. maijam, 

dalībnieks piedalās trešajā vidējās balvas izlozē 2016. gada 26. maijā; 

9.4.4. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 26. maija līdz 2016. gada 29. maijam, 

dalībnieks piedalās ceturtajā vidējās balvas izlozē 2016. gada 31. maijā; 

9.4.5. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 30. maija līdz 2016. gada 01. jūnijam, 

dalībnieks piedalās piektajā vidējās balvas izlozē 2016. gada 02. jūnijā; 



9.4.6. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 02. jūnija līdz 2016. gada 05. jūnijam, 

dalībnieks piedalās sestajā vidējās balvas izlozē 2016. gada 07. jūnijā; 

9.4.7. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 06. jūnija līdz 2016. gada 08. jūnijam, 

dalībnieks piedalās septītajā vidējās balvas izlozē 2016. gada 09. jūnijā; 

9.4.8. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 09. jūnija līdz 2016. gada 12. jūnijam, 

dalībnieks piedalās astotajā vidējās balvas izlozē 2016. gada 13. jūnijā. 

9.5. Lielās balvas tiks izlozētas starp dalībniekiem, nosakot 1 (vienu) laimētāju katrā no 

sekojošiem reģistrāciju periodiem: 

9.5.1. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 16. maija līdz 2016. gada 29. maijam, 

dalībnieks piedalās pirmajā lielās balvas izlozē 2016. gada 30. maijā; 

9.5.2. Reģistrējoties laika periodā no 2016. gada 30. maija līdz 2016. gada 12. jūnijam, 

dalībnieks piedalās otrajā lielās balvas izlozē 2016. gada 13. jūnijā. 

 

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

10.1. Laimestu ieguvēji tiks noteikti no visām 9. punktā norādītajos termiņos saņemtajām 

reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas 

palīdzību. 

10.2. Dienas balvu ieguvēji tiks noteikti 2016. gada 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 26., 27., 

30., 31. maijā, 01., 02., 03., 06., 07., 08., 09., 10. un 13. jūnijā plkst. 13:00 SIA 

„SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūnu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu 

un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

10.3. Dienas balvu izlozēs 2016. gada 23. un 30. maijā, 06. un 13. jūnijā tiks noteikti 3 (trīs) 

laimētāji, pārējās dienas balvu izlozēs tiks noteikts 1 (viens) laimētājs. 

10.4. Mazās balvas ieguvēji tiks noteikti 2016. gada 18., 20., 23., 25., 27., 30. maijā, 01., 03., 

06., 08., 10. un 13. jūnijā uzreiz pēc dienas balvu izlozes SIA „SOMESE Baltic” biroja 

telpās Rīgā, Šķūnu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

10.5. Katrā mazo balvu izlozē tiks noteikts 1 (viens) laimētājs. 

10.6. Vidējās balvas ieguvēji tiks noteikti 2016. gada 19., 24., 26., 31. maijā, 02., 07., 09. 

uzreiz pēc dienas balvu izlozes un 2016. gada 13. jūnijā uzreiz pēc mazās balvas izlozes 

SIA „SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūnu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

10.7. Katrā vidējo balvu izlozē tiks noteikts 1 (viens) laimētājs. 

10.8. Lielās balvas ieguvēji tiks noteikti 2016. gada 30. maijā uzreiz pēc dienas balvas izlozes 

un 2016. gada 13. jūnijā uzreiz pēc vidējās balvas izlozesSIA „SOMESE Baltic” biroja 

telpās Rīgā, Šķūnu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

10.9. Katrā lielo balvu izlozē tiks noteikts 1 (viens) laimētājs. 

10.10. Izlozēs piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, 

kas atbilst loterijas noteikumiem. 

 

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 

11.1. Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.kekavasavots.lv 2 (divas) darba dienas pēc 

katras izlozes. 

11.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.kekavasavots.lv 2016. gada 15. 

jūnijā.  
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12. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

12.1. Lai saņemtu balvu, laimētājam darba dienās no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 līdz 2016. 

gada 01. jūlijam jāierodas „Dialogu darbnīca” biroja telpās Smilšu iela 16, Rīgā, līdzi 

ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 

12.1.1. Ja dalībnieks pirkuma čeku ir augšupielādējis reģistrācijas laikā 

www.kekavasavots.lv, tad, saņemot balvu, tas tiks uzskatīts kā pierādījums par 

pirkuma veikšanu un pirkuma veikšanas čeka oriģināls nebūs jāuzrāda. 

12.2. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu. 

12.3. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2016. gada 01. jūlijam, paliek SIA "SIMEKS” īpašumā. 

 

 

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2016. gada 

15. jūlijam, iesniedzot SIA „SOMESE Baltic” birojā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, 

Rīgā, LV-1050 rakstisku iesniegumu.  

13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties 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 SIA “SIMEKS” īpašumā. 

 

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:  

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

inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.kekavasavots.lv.   
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