
 

PREČU UN PAKALPOJUMU LOTERIJAS 

“TC OSTMALAS WOW MOMENTLOTERIJA” 

 NOTEIKUMI.  

 

1. PREČU IZPLATĪTĀJS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS: 

SIA “RIMI LATVIA”, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40003053029,  

juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 161, Rīga, LV-1021, Latvija. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

SIA “TRIPLE BOUNCE”, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40003955598,  

juridiskā adrese: Tērbatas 49/51-9, Rīga, LV–1011. 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

Loterija notiek tirdzniecības centrā “Tobago” (turpmāk – “Tobago”) adresē: Ventspilī, Lielais 

prospekts 3/5, LV-3601. 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

Loterijas norises laiks, kad veicami pirkumi ir no 2019. gada 17. maija plkst. 16:00  līdz  17. 

maija plkst. 21:00. 

     

5. BALVU FONDS: 

5.1. Balvu fondā ietilpst kopā 600 (sešsimt) balvas ar kopējo vērtību 2295,00 EUR (divi 

tūkstoši trīs simti eiro un septiņi centi): 
5.1.1. 3 (trīs) balvas- Veikala “Deniels” dāvanu karte 10.00 EUR (desmit eiro, nulle centi) 

vērtībā; 

5.1.2. 10 (desmit) balvas- veikala "Sportland" dāvanu karte 10.00 EUR (desmit eiro, nulle centi) 

vērtībā; 

5.1.3. 3 (trīs) balvas- veikala "Gards" dāvanu karte 20.00 EUR (divdesmit eiro, nulle centi) 

vērtībā; 

5.1.4. 2 (divas) balvas- veikala ""Irve" dāvanu karte apģērbu tīrīšanas un veļas mazgāšanas 

pakalpojuma saņemšanai bez maksas 20.00 EUR (divdesmit eiro, nulle centi) 

vērtībā;  
5.1.5. 3 (trīs) balvas- veikala "Globuss" dāvanu karte 15.00 EUR (piecpadsmit eiro, nulle centi) 

vērtībā; 

5.1.6.  5 (piecas) balvas- veikala "Siberika" dāvanu komplekts 20.00 EUR (divdesmit eiro, nulle 

centi) vērtībā; 

5.1.7. 3 (trīs) balvas- veikals “Dzintars” parfimērijas ūdens Souvenir 7.75 EUR (septiņi eiro, 

septiņdesmit pieci centi) vērtībā; 

5.1.8. 5 (piecas) balvas- veikala "NSKing" lietussargs 3.00 EUR (trīs eiro, nulle centi) vērtībā; 

5.1.9. 10 (desmit) balvas- aptieka "Euroaptieka" ķermeņa krēms Treets Traditions 14.45 EUR 

(četrpadsmit eiro, četrdesmit pieci centi) vērtībā; 

5.1.10. 3 (trīs) balvas- aptieka "Aaptieka" VICHY kosmētikas maciņš ar paraugiem 13.00 EUR 

(trīspadsmit eiro, nulle centi) vērtībā; 

5.1.11. 5 (piecas) balvas- veikals "Grenardi" dāvanu karte 20,00 EUR (divdesmit eiro, nulle 

centi) vērtībā; 

5.1.12. 5 (piecas) balvas- veikals "Branches" dāvanu karte 10,00 EUR (desmit eiro, nulle centi) 

vērtībā; 

5.1.13. 10 (desmit) balvas- veikala "Amoreta" telpaugs 5.00 EUR (pieci eiro, nulle centi) 

vērtībā; 

5.1.14. 10 (desmit) balvas- veikals "Douglas" dušas želeja 2,99 EUR (divi eiro, deviņdesmit 

deviņi centi) vērtībā; 

5.1.15. 30 (trīsdesmit) balvas- tirdzniecības centra “Ostmala” dāvanu karte 20,00 EUR 

(divdesmit eiro, nulle centi) vērtībā; 



 

5.1.16. 70 (septiņdesmit) balvas- tirdzniecības centra “Ostmala” dāvanu karte 10,00 EUR 

(desmit eiro, nulle centi) vērtībā; 

5.1.17. 150 (simtu piecdesmit) balvas- Augļu un riekstu batoniņš RIMI aprikožu/mandeļu 50g 

0,39 EUR (nulle eiro, trīsdesmit deviņi centi) vērtībā; 

5.1.18. 153 (simtu piecdesmit trīs) balvas- Augļu un sēklu batoniņš RIMI 50g 0,35 EUR (nulle 

eiro, trīsdesmit pieci centi) vērtībā; 

5.1.19. 60 (sešdesmit) balvas- Cepumi RIMI ar piena šokolādi 300g 0,53 EUR (nulle eiro, 

piecdesmit trīs centi) vērtībā; 

5.1.20. 60 (sešdesmit) balvas- Cepumi RIMI auzu 300g 0,41 EUR (nulle eiro, četrdesmit viens 

centi) vērtībā; 

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam loterijas norises perioda laikā jāveic pirkums kādā 

no “Tobago” tirdzniecības vietām, 1 (vienā) pirkumā iepērkoties par vismaz 25,00 

EUR (divdesmit pieci eiro, 00 centi), neieskaitot pirkuma summā preces un 

pakalpojumus no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni, 

tabakas izstrādājumi, medikamenti, azartspēles, finanšu darījumi, tai skaitā rēķinu 

apmaksa. 

6.2. Momentloterijā piedalās visi pirkuma čeki par summu vismaz 25 EUR (divdesmit pieci 

eiro, 00 centi), kas iegūti, iepērkoties tirdzniecības vietās Tobago laika posmā no 2019. 

gada 17. maija plkst. 16:00  līdz  17. maija plkst. 21:00. 

6.3. Pret vienu pirkuma čeku vismaz 25 EUR (divdesmit pieci eiro, 00 centi) vērtībā tiek 

izsniegta viena momentloterijas biļete.  

6.4. Pēc pirkuma veikšanas, loterijas dalībnieki, kuri uzrādīs loterijas noteikumiem 

atbilstošu pirkuma čeku Loterijas stendā, varēs izvēlēties 1 (vienu) momentloterijas 

biļeti, kuru attaisot, norādīta informācija par laimestu sekojošā veidā: 
6.4.1. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts veikala “Deniels” dāvanu karte 10.00 EUR vērtībā, ir 

laimēta veikala “Deniels” dāvanu karte 10.00 EUR (desmit eiro, nulle centi) vērtībā; 

6.4.2. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts veikala "Sportland" dāvanu karte 10.00 EUR vērtībā, 

ir laimēta veikala "Sportland" dāvanu karte 10.00 EUR (desmit eiro, nulle centi) vērtībā; 

6.4.3. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts veikala "Gards" dāvanu karte 20.00 EUR vērtībā, ir 

laimēta veikala "Gards" dāvanu karte 20.00 EUR (divdesmit eiro, nulle centi) vērtībā;  

6.4.4. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts "Irve" dāvanu karte apģērbu tīrīšanas un veļas 

mazgāšanas pakalpojuma saņemšanai bez maksas 20.00 EUR vērtībā, ir laimēts 

veikala "Irve" dāvanu karte apģērbu tīrīšanas un veļas mazgāšanas pakalpojuma 

saņemšanai bez maksas 20.00 EUR (divdesmit eiro, nulle centi) vērtībā; 
6.4.5. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts veikala "Globuss" dāvanu karte 10.00 EUR vērtībā, ir 

laimēta veikala "Globuss" dāvanu karte 15.00 EUR (piecpadsmit eiro, nulle centi) 

vērtībā;  

6.4.6. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts veikala "Siberika" dāvanu komplekts 20.00 EUR 

vērtībā, ir laimēts veikala "Siberika" dāvanu komplekts 20.00 EUR (divdesmit eiro, 

nulle centi) vērtībā;  

6.4.7. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts veikals “Dzintars” parfimērijas ūdens Souvenir 7.75 

EUR vērtībā, ir laimēts veikals “Dzintars” parfimērijas ūdens Souvenir 7.75 EUR 

(septiņi eiro, septiņdesmit pieci centi) vērtībā; 

6.4.8. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts veikala "NSKing" lietussargs 3.00 EUR vērtībā, ir 

laimēts veikala "NSKing" lietussargs 3.00 EUR (trīs eiro, nulle centi) vērtībā; 

6.4.9. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts aptieka "Euroaptieka" ķermeņa krēms Treets 

Traditions 14.45 EUR vērtībā;, ir laimēts aptieka "Euroaptieka" ķermeņa krēms 

Treets Traditions 14.45 EUR (četrpadsmit eiro, četrdesmit pieci centi) vērtībā; 

6.4.10. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts aptieka "Aaptieka" VICHY kosmētikas maciņš ar 

paraugiem 13.00 EUR vērtībā;, ir laimēts aptieka "Aaptieka" VICHY kosmētikas 

maciņš ar paraugiem 13.00 EUR (trīspadsmit eiro, nulle centi) vērtībā; 



 

6.4.11. Ja atverot biļeti, redzams veikals "Grenardi" dāvanu karte 20,00 EUR, ir laimēta veikals 

"Grenardi" dāvanu karte 20,00 EUR (divdesmit eiro, nulle centi) vērtībā; 

6.4.12. Ja atverot biļeti, redzams veikals "Branches" dāvanu karte 10,00 EUR, ir laimēta veikals 

"Branches" dāvanu karte 10,00 EUR (desmit eiro, nulle centi) vērtībā; 

6.4.13. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts veikals "Amoreta" telpaugs 5,00 EUR vērtībā; ir 

laimēts veikala "Amoreta" telpaugs 5,00 EUR (pieci eiro, nulle centi) vērtībā; 

6.4.14. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts veikals "Douglas" dušas želeja 2,99 EUR vērtībā, ir 

laimēts veikals "Douglas" dušas želeja 2,99 EUR (divi eiro, deviņdesmit deviņi centi) 

vērtībā; 

6.4.15. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts “TC “Ostmala” dāvanu karte 20.00 EUR vērtībā”, ir 

laimēta TC “Ostmala” dāvanu karte 20.00 EUR (divdesmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

6.4.16. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts “TC “Ostmala” dāvanu karte 10.00 EUR vērtībā”, ir 

laimēta TC “Ostmala” dāvanu karte 10.00 EUR (desmit eiro, 00 centi) vērtībā; 

6.4.17. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts “Pārsteigums no TC “Ostmala””, ir laimēts 1 (viens) 

iepakojums Augļu un riekstu batoniņš RIMI 50g 0,39 EUR (nulle eiro, trīsdesmit deviņi 

centi) vērtībā; 

6.4.18. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts “Pārsteigums no TC “Ostmala””, ir laimēts 1 (viens) 

iepakojums Augļu un sēklu batoniņš RIMI 50g 0,35 EUR (nulle eiro, trīsdesmit pieci 

centi) vērtībā; 

6.4.19. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts “Pārsteigums no TC “Ostmala””, ir laimēts 1 (viens) 

iepakojums Cepumi RIMI ar piena šokolādi 300g 0,53 EUR (nulle eiro, piecdesmit trīs 

centi) vērtībā; 

6.4.20. Ja atverot biļeti, redzams uzraksts “Pārsteigums no TC “Ostmala””, ir laimēts 1 (viens) 

iepakojums Cepumi RIMI auzu 300g 0,41 EUR (nulle eiro, četrdesmit viens centi) 

vērtībā; 

6.5. Uz loterijā izmantotā pirkuma čeka tiks veikta atzīme, kas apliecina, ka tas nav derīgs 

atkārtotai dalībai loterijā. Dalībniekiem, kuri uzrādīs pirkuma čeku ar atzīmi par dalību loterijā, 

momentloterijas biļete netiks izsniegta. 

6.6. Loterijas stends strādā no 2019. gada 17. maija plkst. 16:00  līdz  17. maija plkst. 21:00. 

un tas atrodas “Tobago” 1. stāvā un darbojas, kamēr pieejamas loterijas biļetes. 

6.7. Viens dalībnieks loterijā var piedalīties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas noteikumiem 

atbilstošu pirkumu. 

 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

7.1 Loterijā ir 600 (sešsimt) momentloterijas biļetes, no kurām: 600 (sešsimt) biļetes ir ar 

loterijas laimestu; 

7.2 Loterijas laikā tiek plānoti 600 (sešsimt) dalībnieki, kuri piedalīsies loterijā, attiecīgi 

viena dalībnieka iespēja laimēt ir 600/600. 

 

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāizpilda visi loterijas noteikumos minētie 

nosacījumi. 

8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu. 

 

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

9.1. Laimesta ieguvējs tiks noteikts uzreiz pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma 

izdarīšanas, turpat “Ostmala” loterijas stendā, loterijas dalībniekam izvelkot 1 (vienu) 

momentloterijas biļeti un to atverot.  

9.2. Loterijā piedalās pirmie 600 (piecsimt) loterijas periodā veiktie pirkumi, kas atbilst 

loterijas noteikumiem. 

 

10.  LAIMESTA SAŅEMŠANA: 



 

10.1. Laimējusī persona loterijas laimestu varēs saņemt tur pat “Tobago” esošajā 

loterijas stendā laika periodā no 2019. gada 17. maija plkst. 16:00  līdz  17. maija 

plkst. 21:00. uzrādot laimējušo momentloterijas biļeti un parakstoties par balvas 

saņemšanu, norādot savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. 

10.2. Laimīgās momentloterijas biļetes tiek samainītas pret balvu un netiek atgrieztas. 

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

10.4.  Neizņemtās balvas paliek SIA “RIMI LATVIA” īpašumā. 

 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. 

gada 20. maijam, iesniedzot SIA “Triple Bounce” adresē Tērbatas iela 49/51-9, Rīga, 

LV-1011, rakstisku iesniegumu ar norādi “TC Tobago WOW momentloterija”, pilnībā 

izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz 

kurām ir atsauces pretenzijā. 

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

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

 

12. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “RIMI LATVIA”, SIA “Triple Bounce” un 

“Tobago” veikalu darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, 

brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem). 

12.2. Parakstoties par laimesta saņemšanu, loterijas dalībnieks apliecina, ka nav 

neviena no augstākminēto uzņēmumu darbinieks, kā arī darbinieka ģimenes loceklis. 

12.3. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no loterijas uzvarētājiem kļūst 

persona, kas nav tiesīga piedalīties loterijā, laimests paliek SIA “RIMI LATVIA” 

īpašumā. 

 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI: 

13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu 

Uzraudzības Inspekcija, atrodami “Tobagoa” loterijas stendā un www.rimi.lv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “Triple Bounce” 

Valdes loceklis 

Eduards Dubovickis 

01.04.2019. 

 

http://www.rimi.lv/

