
05.08.2019. 

Loterija atļauja nr.5928 

Milupa preču loterijas „Pērc 2 Milupa produktus un laimē!” noteikumi. 

1. PREČU IZPLATĪTĀJS 
SIA „Nutricia”, reģistrācijas nr.: 40103070928, juridiskā adrese: Gustava Zemgala 
gatve 74, Rīga, LV-1039.  

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS 
SIA "33un33", uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103427473, juridiskā adrese: 
Igauņu iela 4, Sigulda, LV  2150. 

3. LOTERIJAS NORISES VIETA 
Loterija notiek SIA „Rimi Latvia” tirdzniecības vietās visā Latvijas Republikas 
teritorijā, kurās tiek izplatītas Akcijas produkti. 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS 
No 2019. gada 24.septembra līdz 2019. gada 22.oktobrim 

5. BALVAS 
• 10 gab. 250 EUR ģimenes atpūtai 
• 10 gab. Milupa produktu komplekts. Komplektā ietilpst: 

Milupa Pilngraudu auzu biezputra ar āboliem, 6m, 210g 
Milupa Tomāti vistas gaļa rīsi, 12+, 250g 
Milupa Tomāti lasis burkāni, 8+, 190g 
Milupa Burkāni teļa gaļa pasta, 8+, 190g 
Milupa Ķirbis truša gaļa burkāni, 4+, 125g 
Milupa Zemenes āboli upenes, 8+, 190g 
Milupa Rīsu biezputra, 4+, 200g 
Milupa augļu smūtijs ar aprikozēm, 4-6m+, 80g 
Milupa augļu smūtijs ar zemenēm, 4-6m+, 80g 
Milupa augļu smūtijs ar mango un kokosriekstu pienu, 6m+, 80g 
Milupa augļu smūtijs ar meža ogām un jogurtu, 6m+, 100g 
Milupa augļu smūtijs ar zemenēm un kivi, 6m+, 100g 
Milupa augļu smūtijs ar apelsīniem un mango, 6m+, 100 

Balvu kopējā vērtība – EUR  2690,-  (ar PVN). 
Laimētā balva pēc dalībnieka pieprasījuma netiek aizvietota ar cita veida balvu un 
tās vērtība netiek kompensēta naudā. 

6. DALĪBNIEKA APTUVENĀS IZREDZES LAIMĒT 
Apmēram 20 no 1200 

7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI 



• Akcijā var piedalīties visas fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Latvijas Republikas teritorijā, izņemot SIA "33un33", SIA „Visas loterijas” un 
SIA "Nutricia" darbiniekus, kā arī šo personu tuvākos ģimenes locekļus. 

• Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika posmā no 2019. gada 24.septembra līdz 
2019. gada 21.oktobrim (ieskaitot) ir jāiegādājas jebkuri divi no Milupa Akcijas 
produktiem (izņemot Milumil 1, no dzimšanas). Akcijas produktu sarakstu skatīt 
pielikumā Nr.1. 

• Pēc Akcijas produktu iegādes dalībniekam, loterijas čeks ir jāreģistrē loterijai līdz 
2019.gada 21.oktobrim plkst. 23.59.59, aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā 
http://loterijas.milupa.lv 

• Reģistrācija ir bez maksas. 
• Anketā jāraksta: dalībnieka vārds_ dalībnieka uzvārds_ loterijas čeka numurs_ 

tālruņa numurs. 
Piemēram: LIGA_LIEPINA_3256_TĀLRUŅA NUMURS 

• Ja loterijas dalībnieks vairākas reizes ir nopircis divus Akcijas produktus, viņš var 
pieteikties loterijai vairāk kārt, reģistrējot čeku ar diviem Akcijas produktiem 
katru atsevišķi.  

• Loterijas čeks ir jāsaglabā līdz 2019. gada 15.novembrim kā pierādījums dalībai 
loterijā un balvas saņemšanai. 

• Ja vienā pirkuma reizē (viens pirkuma čeks) ir iegādāti vairāki akcijas produkti, 
loterijā var reģistrēties tikai vienu reizi. 

• Atkārtoti iesūtītie jau reģistrētie čeki dalībai loterijā būs nederīgi. 
• Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju 

likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek 
izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un 
pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 
5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas 
organizētājs. 

• Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi 
izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas 
laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas 
organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru. 

• Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: milupa@33un33.lv. Uz saņemtajām 
vēstulēm tiks atbildēts ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā. 

8. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA 

•  Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina SIA “Visas Loterijas”.      
Izloze tiks veikta ar SIA “Visas Loterijas” izstrādāto  loterijas programmatūru 
“Sales Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365. 

• Laimesta ieguvējs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības 
principa. 

• Balvu izloze notiks: 22.10.2019. plkst.11:00, loterijas organizētāju pilnvarotās 
puses SIA „Visas loterijas” telpās, Dzirnavu ielā 37-63 (6. stāvs, 6C), Rīgā. 

• Izlozē tiks izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie 
laimētāji nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem 

http://loterijas.milupa.lv
mailto:milupa@33un33.lv


Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks 
izziņoti. 

9. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA 

• Laimestu ieguvēji tiks publicēti mājas lapā http://loterijas.milupa.lv 22.10.2019. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA 
• Akcijas rīkotāji trīs darba dienu laikā pēc katras izlozes sazināsies ar akcijas 

uzvarētājiem, zvanot vai nosūtot viņiem SMS uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru. 
Balvas varēs saņemt SIA „Visas loterijas” telpās, Dzirnavu iela 37-63 (6. stāvs, 
6C), Rīga, darba dienās, no plkst. 10:00 līdz 17:00. Par balvu iegūšanu laimētāji 
var sazināties pa tālruni: 67686540. 

• Saņemot balvu, dalībniekam būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments 
(personas apliecība, pase vai autovadītāja apliecība), kā arī laimējušais čeks. 

• Balvu var saņemt arī laimējušās personas pārstāvis uzrādot visus šajos noteikumos 
minētos laimējušās personas un pirkumu apliecinošos dokumentus. 

• Saņemot balvu laimējušās personas vai to pārstāvji parakstās par tās saņemšanu. 
• Lai saņemtu naudas balvu, uzvarētājam rakstiskā veidā ir jāiesniedz savs konta 

numurs, uz kuru tā tiks pārskaitīta.  
• Balvas, kas netiks izņemtas līdz 2019. gada 15.novembrim (ieskaitot) paliks preču 

izplatītāja SIA „Nutricia” īpašumā. 

11. BALVA NETIEK IZSNIEGTA, JA LOTERIJAS LAIMĒTĀJS: 
• nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai 
šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto 
reģistrāciju, kas ir laimējusi; 

• ir reģistrējis vienu čeka numuru vairāk kārt; 
• ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā; 
• Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem. 

 11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA 

Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. 
gada 15.novembrim, nosū to t raks tveida iesniegumu uz epas tu: 
milupa@33un33.lv. Pretenzijas tiks izskatītas, un 15 kalendāro dienu laikā no 
rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas loterijas dalībniekam tiks sniegta 
atbilde. 
Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu 
uzraudzības inspekcija, ir publicēti akcijas mājas lapā http://loterijas.milupa.lv 

http://loterijas.milupa.lv
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SIA ”33un33” 
Raimonds Janševskis 

Pielikums Nr.1. 

Akcijas produktu saraksts 

EAN Produkta nosaukums

5900852032660
Milupa Sleep Well rīsu biezputra ar zemenēm un pienu, 6+m, 
225g

4008976072430
Milupa Kukurūzas - rīsu  biezputra ar augļiem un pienu, 6+m, 
250g

4008976071440
Milupa Sleep Well Pilngraudu biezputra ar augļiem un pienu, 
6+m, 250g

4008976072546
Milupa Rīsu biezputra ar augļiem, pienu un vaniļas garšu, 8+m, 
250g

5900852007460 Milupa Griķu biezputra ar pienu, 4-6m, 225g

4008976072423 Milupa Biezputra ar bumbieriem, sausiņiem un pienu, 6m, 250g

4008976040170 Milupa Bio rīsu biezputra, no 4 mēn., 250g

4008976050131 Milupa Bio 7 graudubiezputra, no 6 mēn., 250g

5900852036620 Milupa Bio 7 graudubiezputra, no 6 mēn., 250g

4008976072416 Milupa 7 graudu piena biezputra ar cepumiem, 6m, 250g

4008976071433
Milupa Sleep Well Rīsu un kukurūzas biezputra ar banāniem un 
pienu, 4m, 250g

5900852035890 Milupa Rīsu biezputra ar avenēm, 4m, 210g

5900852035906 Milupa Pilngraudu auzu biezputra ar āboliem, 6m, 210g

5900852035913 Milupa 7-graudu biezputra ar plūmēm un āboliem, 6m 180g

5900852032677 Milupa 4-graudu biezputra ar upenēm, 8m, 225g

5900852032691 Milupa Sleep Well kviešu-rudzu pilngraudu biezputr

4008976072515 Milupa Straciatella, biezputra ar šokolādi un pienu, 8m, 250g



4008976071457
Milupa Sleep Well Pilngraudu auzu putra ar āboliem un pienu, 
8m, 250g

4008976072553
Milupa Pilngraudu piena biezputra ar augļu gabaliņiem, 10+m, 
250g

4008976593386 Milupa augļu tējas dzēriens, no 4 mēn., 200g

5997672302530 Milupa aveņu tēja, no 4 mēn., 200g

8591119755964 Milupa Āboli, ķirbis 4-6m, 125g

8591119755902 Milupa Āboli 4-6m, 125g

8591119000125 Milupa Banāni 4-6m, 125g

8591119001245 Milupa Žāvētas plūmes 4-6m, 125g

5900852930331 Milupa ķirbis 4-6m, 125g

4752047000098 Milupa Mango āboli, 4+, 125g

8591119000279 Milupa Mellenes, āboli, bumbieri 4-6m, 190g

5900852034800 Milupa Rīsu biezputra, 4+, 200g

5900852930287 Milupa Burkāni, teļa gaļa, kartupeļi 4-6m, 125g

5900852930249 Milupa Brokoļi, tītara gaļa 4-6m, 125g

5900852993800 Milupa Puķkāposti 4-6m, 125g

5900852034428 Milupa Ķirbis truša gaļa burkāni, 4+, 125g

8591119002921 Milupa Āboli, cepumi 6m, 190g

5900852993886 Milupa Rīsu biezputra ar pienu un banāniem 6m, 200g

5900852930317 Milupa Ķirbis, vistas krūtiņa, burkāni 6m, 125g

5900852007194 Milupa Burkāni, jēra gaļa, kartupeļi, zirņi, prosas milti 6m, 125g

5900852930348 Milupa Tomāti, liellopa gaļa, kartupeļi, burkāni 6m, 190g

5900852940736 Milupa Spināti, baltā zivs, burkāni, pastinaks 6m, 200g

5900852940736 Milupa Spināti, baltā zivs, burkāni, pastinaks 6m, 200g

5900852930362 Milupa Puķkāposti, siers, rīsi 6m, 200g

5900852993862 Milupa Burkāni, liellopa gaļa, tomāti 6m, 200g

5900852034381 Milupa Ķirbis, lasis, kabači, 6+, 200g

6438091409138 MILUPA augļu smūtijs ar zemenēm un kivi

6438091409114 MILUPA augļu smūtijs ar apelsīniem un mango



SIA ”33un33” 
Raimonds Janševskis

6438091409121 MILUPA augļu smūtijs ar meža ogām un jogurtu

8591119000668 Milupa Āboli, banāni, auzas 8m, 190g

8591119000132 Milupa Mellenes, āboli, banāni, jogurts 8m, 190g

8591119000149 Milupa Bumbieri, āboli, mirabelle plūmes, aprikozes 8m, 190g

5900852993893 Milupa Banāni, āboli, cepumi 8m, 190g

4752047000081 Milupa Zemenes āboli upenes, 8+, 190g

5900852034398 Milupa Tomāti lasis burkāni, 8+, 190g

5900852034404 Milupa Burkāni teļa gaļa pasta, 8+, 190g

5900852930294 Milupa Puķkāposti, šķiņķis, kartupeļi 8m, 200g

5900852930294 Milupa Puķkāposti, šķiņķis, kartupeļi 8m, 200g

5900852994234 Milupa Burkāni, vistas gaļa, kartupeļi, tomāti 8m, 200g

5900852930324 Milupa Tomāti, vistas gaļa, makaroni, ķirbis 8m, 200g

5900852930256 Milupa Brokoļi, tītara gaļa, kabači 12m, 250g

5900852930270 Milupa Burkāni, teļa gaļa, kartupeļi 12m, 250g

5900852930355 Milupa Tomāti, tuncis, kabacis, makaroni 12m, 250g

5900852004919 Milupa Spināti, vistas gaļa, kartupeļi 12m, 250g

5900852034411 Milupa Tomāti vistas gaļa rīsi, 12+, 250g

9001375002256 Milupa Safaris cepumi, no 6 mēn., 180g

9001375002386 Milupa cepumi, no 6 mēn., 180g

5900852007118 Milumil 2, no 6 mēn., 350 g

5900852007125 Milumil 3, no 10. mēn., 350 g

5900852007132 Milumil 4 Kindermilch, 350 g

5900852007316 Milumil 5 Kindermilch, 350g


