
 
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-l050, faktiskā adrese: Brīvības iela 33, Rīga, LV-1010, tālr.67504955, fakss 67504966, 
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ATĻAUJA 
Nr. 5195 

Izsniegta 

MAXIMA veikalos vismaz 10,00 EUR vērtībā pirkuma 

loterijas 

“MAXIMA Ģimenes loterija” 

organizēšanai 

Pārdevējs: SIA “MAXIMA Latvija” 

40003520643 

“Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, 

Ķekavas novads, LV-2111 

Organizētājs: SIA “SOMESE Baltic” 

40103207278 

Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050 

Derīga: no 03.07.2018. 

līdz 02.08.2018. 

Loterijas norises vieta: MAXIMA veikalos visā Latvijas Republikā 

21.06.2018. 

Priekšniece Signe Birne 

 



 
Preču loterijas 

“MAXIMA Ģimenes loterija” 

noteikumi 

 

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI: 

1.1. LOTERIJA – MAXIMA loterija – MAXIMA Ģimenes loterija. 

1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs vai izplatītājs: SIA 

“MAXIMA Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111. 

1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “SOMESE 

Baltic”, reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050. 

1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un 

azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA interneta mājas lapā www.maxima.lv, 

un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem. 

1.5. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: 

“Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111. 

 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA: 

2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos 

visā Latvijas teritorijā. 

 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:  

3.1. LOTERIJAS norises periods: no 2018. gada 03. jūlija līdz 2018. gada 02. augustam. 

3.2. Pirkumu un reģistrācijas veikšanas periods: no 2018. gada 03. jūlija līdz 2018. gada 30. 

jūlijam. 

3.3. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2018. gada 17. augustam. 

 

4. LAIMESTI: 

4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir 28545,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši pieci 

simti četrdesmit pieci eiro, 00 centi), ko veido kopā šādas loterijas balvas: 

4.1.1. 1 (viena) galvenā balva – Sudraba krāsas automašīna “Megane Grandtour” ar aprīkojumu 

pēc komplektācijas ZEN dCi 110 ZS ar 1,5 litru dīzeļa dzinēju un manuālo ātrumkārbu. 

Pilns automašīnas aprīkojums atrodamas loterijas noteikumu Pielikumā Nr. 1;  

4.1.2. 10 (desmit) mazās balvas – Biļešu serviss dāvanu kartes, katra 300,00 EUR (trīs simti eiro, 

00 eiro centi) vērtībā; 

4.1.3. 10 (desmit) mazās balvas – dāvanu kartes no piedzīvojumu parka “Ozolkalns”, katra 

100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

4.1.4. 10 (desmit) mazās balvas – dāvanu kartes no piedzīvojumu parka “Mežakaķis”, katra 

100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

4.1.5. 10 (desmit) mazās balvas – dāvanu kartes no piedzīvojumu parka “Tarzāns”, katra 100,00 

EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

4.1.6. 10 (desmit) mazās balvas – dāvanu kartes no piedzīvojumu parka “Rāmkalni”, katra 100,00 

EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

4.1.7. 10 (desmit) mazās balvas – dāvanu kartes no piedzīvojumu parka “Lemberga hūte”, katra 

100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

4.1.8. 10 (desmit) mazās balvas – 5 (piecu) vienas dienas ieejas biļešu komplekti piedzīvojumu 

parkā “Līvu akvaparks”; 

4.1.9. 10 (desmit) mazās balvas – 10 (desmit) vienas dienas ieejas biļešu komplekti piedzīvojumu 

parkā “Avārijas brigāde”; 

4.1.10. 10 (desmit) mazās balvas – dāvanu kartes kempingā “Klintis” (Salacgrīvas novadā, 

Salacgrīvas pagastā), katra 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 
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4.1.11. 10 (desmit) mazās balvas – dāvanu kartes kempingā “Kalēji” (Pāvilostas novadā, 

Vērgales pagastā), katra 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā. 

   

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

5.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā MAXIMA veikalā jāveic pirkums vismaz 10,00 

EUR (desmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā, neieskaitot pirkuma summā preces no šādām preču 

kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, medikamenti, 

azartspēles, rēķinu apmaksa un finanšu darījumi. 

5.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībnieks reģistrējas loterijai mājas 

lapā www.maxima.lv bez maksas, obligāti norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, čeka 

numurs, kontakta tālrunis, dzimšanas datums un izvēloties, kuras mazās balvas izlozē vēlas 

piedalīties. 

5.3. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, parādās apstiprinošs teksts monitora ekrānā. 

Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās. 

5.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz laimestu izsniegšanas beigu termiņam, kas kalpos kā pierādījums 

par dalību loterijā, saņemot balvas. 

5.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā 

nepiedalās. 

5.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu 

pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku. 

5.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie 

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

5.8. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim. 

5.9. Loterijas ORGANIZĒTĀJS patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja 

dalībnieks: 

5.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt; 

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

čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju; 

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

5.10. Loterijas ORGANIZĒTĀJS neatbild par: 

5.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu; 

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

radušām neprecizitātēm; 

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

reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ. 

5.11. Loterijas ietvaros pēc datu pārziņa MAXIMA uzdevuma dalībnieka personas dati tiks nodoti 

apstrādei SIA “SOMESE Baltic” ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikt laimētājus, sagatavot 

laimētāju publikāciju sarakstu un izsniegt balvas. 

 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS: 

6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 15000 (piecpadsmit 

tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 101/15000. 

 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

7.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.maxima.lv bez maksas. 

 

8. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: 

8.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2018. gada 03. jūlija līdz 2018. gada 30. jūlija plkst. 

23:59:59: 

8.1.1. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 03. jūlija līdz 2018. gada 09. jūlija plkst. 23:59, 

dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 10. jūlijā; 

http://www.maxima.lv/
http://www.maxima.lv/


 
8.1.2. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 10. jūlija līdz 2018. gada 16. jūlija plkst. 23:59, 

dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 17. jūlijā; 

8.1.3. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 17. jūlija līdz 2018. gada 23. jūlija plkst. 23:59, 

dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 24. jūlijā; 

8.1.4. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 24. jūlija līdz 2018. gada 30. jūlija plkst. 23:59, 

dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 31. jūlijā. 

8.2. Visas loterijas ietvaros veiktās reģistrācijas, kas nebūs laimējušas nevienā no iknedēļas 

izlozēm, piedalīsies galvenās balvas izlozē 2018. gada 31. jūlijā. 

 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA: 

9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām un loterijas noteikumiem atbilstošām 

reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību. 

9.2. Mazo balvu laimētāji tiks noteikti iknedēļas izlozēs 2018. gada 10., 17., 24. un 31. jūlijā plkst. 

15:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā pieaicinot 

Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi. 

9.3. Iknedēļas izlozēs 2018. gada 10., 17. un 24. jūlijā tiks noteikti 2 (divi) laimētāji un 2 (divi) 

rezervisti katrai no punktā 4.1.2. līdz 4.1.11. minētajai mazajai balvai. 

9.4. Iknedēļas izlozē 2018. gada 31. jūlijā tiks noteikti 4 (četri) laimētāji un 4 (rezervisti) rezervisti 

katrai no punktā 4.1.2. līdz 4.1.11. minētajai mazajai balvai. 

9.5. 1 (viens) galvenās balvas laimētājs un 2 (divi) rezervisti tiks noteikti 2018. gada 31. jūlijā 

uzreiz pēc iknedēļas izlozes “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 

3. stāvā pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi. 

  

10. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA: 

10.1. Laimestu ieguvēji tiks publicēti mājas lapā www.maxima.lv 2 (divu) darba dienu laikā pēc 

katras izlozes. 

10.2. Pilns saraksts ar visiem LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un čeku 

numuriem tiks publicēts interneta mājas lapā www.maxima.lv 2018. gada 02. augustā. 

 

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

11.1. Balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, 

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

Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00. 

11.2. Laimētājam jāpiesakās balvas saņemšanai līdz 2018. gada 17. augustam. Balvas, kas netiek 

izņemtas norādītajā termiņā, paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā. 

11.3. Ja loterijas mazo balvu laimētājam nav iespējams izņemt balvu ORGANIZĒTĀJA birojā, 

laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties 

balvas saņemšanai līdz 2018. gada 17. augustam, nosūtot ORGANIZĒTĀJAM e-pastu uz 

adresi info@somese.lv ar sekojošu saturu: 

11.3.1. Norādot laimētāja vārdu un uzvārdu un brīvā formā izsakot vēlmi loterijas “MAXIMA 

Ģimenes loterija” laimēto balvu saņemt pa pastu; 

11.3.2. Norādot balvas piegādes adresi, kurā laimētājs personīgi būs pieejams darba dienās laikā 

no 9:00 līdz 18:00; 

11.3.3. Pievienojot laimējušā pirkuma čeka attēlu. 

11.4. Balvu izsūtīšana tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā, kopš pilnu laimētāja un piegādes 

informāciju saturoša pieteikuma e-pasta saņemšanas. 

11.5. Balva netiks izsniegta kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

 

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

12.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. 

LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2018. gada 
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21. septembrim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Šķūņu ielā 6-5, 

3. stāvs, Rīga, LV-1050 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu 

nosūtot uz e-pasta adresi info@somese.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu situācijas izklāstu un 

pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa 

saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku. 

12.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 (piecpadsmit) kalendāro 

dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju 

neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

12.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par: 

12.3.1. Dalībnieku izdevumiem un/vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un/vai 

lietošanu; 

12.3.2. Sekām, kas radušās dēļ nepareizas reģistrācijas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ. 

 

13. CITI NOTEIKUMI: 

13.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties uzņēmumu SIA “MAXIMA Latvija” un SIA “SOMESE 

Baltic” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no 

vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar 

savu parakstu uz nodošanas pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek 

pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties 

LOTERIJĀ, laimests tiek nodots izlozes kārtībā noteiktam rezervistam. Ja nav pieejami 

rezervisti balva bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā. 

13.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. 

Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un 

laimestu izsniegšanu. Dalībnieks jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu ORGANIZĒTĀJAM 

var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un, ja dalībnieks pirms 

iesnieguma iesniegšanas nav laimējis šīs LOTERIJAS izlozēs, dalībnieka reģistrācijas un ar 

tām saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ un dzēsti.  

13.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu 

gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA 

pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu 

informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu. 
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Pielikums nr. 1. 

Loterijas “MAXIMA Ģimenes loterija” noteikumiem. 

  

Automašīnas “Megane Grandtour” komplektācijas ZEN dCi 110 ZS  aprīkojums: 

1. Krāsa – titāna pelēka 

2. Degvielas tips – dīzelis 

3. ABS + AFU + ESC 

4. Hill Start Assist (HSA) 

5. Riepu spiediena monitors 

6. 6 drošības spilveni 

7. Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju 

8. 3 punktu drošības jostas priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem 

9. Augstumā regulējami pagalvji priekšā un aizmugurē 

10. Bērnu sēdeklīšu ISOFIX sistēma aizmugurē 

11. Stūres pastiprinātājs 

12. Motora iedarbināšanas sistēma, izmantojot atslēgu 

13. Centrālā durvju bloķēšana 

14. Manuālais gaisa kondicionētājs 

15. Elektriski regulējami sānu spoguļi, manuāli salokāmi un apsildāmi 

16. Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie logi 

17. DAB radio ar Bluetooth®, USB / ligzda, melnbalts displejs 4,2 '' 

18. Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana 

19. Aizmugures sēdekļi daļās 1 / 3-2 / 3 

20. Regulējams stūres augstums un dziļums 

21. Ārējās durvju rokturi un sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā 

22. Dekoratīvas hromētas sloksnes sānu loga apakšās 

23. Dienasgaismas gaismas LED (6 LED) 

24. Aizmugures gaismas LED 3D "Edge Light" (pastāvīgi ieslēgta) 

25. Tekstila apdare 

26. Riepu remonta komplekts 

27. Tērauda diski 16 " 

28. Signalizācijas priekšinstalācija 

29. Centrālā konsole ar regulējamu elkoņa balstu gareniski un glabāšanas nodalījumu roku balstā 

un 2 glāžu turētāji 

30. Aizmugurējie parkošanās sensori 

31. Vadītāja sēdeklis ar augstuma un jostas atbalsta regulējumu 

32. Ādas stūre 

33. Hromētas sānu sānu logu apmales 

34. Miglas lukturi 

35. Jumta sliedes 

36. 16"stilizēti tērauda diski 

37. Rūpnīcas rezerves ritenis 

 

 

 


