
Loterijas noteikumi 

Preču loterijas “Bauda iepirkties! 3 pirkumu loterija 2019” noteikumi  

1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS UN PREČU IZPLATĪTĀJS:  

o SIA “DECCO CENTRS”, reģistrācijas Nr. 40103974701, juridiskā adrese: 

Katlakalna iela 6D, Rīga, LV - 1073, Latvija. 

2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:  

o Loterija notiek interjera un dizaina kvartāla “DECCO CENTRS” teritorijā, 

Katlaklana ielā 6D, Rīgā, LV-1073.  

3. LOTERIJAS NORISES LAIKS:  

o Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 21. jūlija līdz 2020. gada 3. janvārim. 

o Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 21. jūlija līdz 2019. gada 31. 

decembrim. 

4. BALVAS:  

o Balvu fondu veido kopā 3 (trīs) balvas:  

▪ 3 (trīs) balvas – Atpūtas mājas “Vanadziņš” dāvanu kartes, katra 75,00 EUR 

(septiņdesmit piecit eiro, 00 eiro centi) vērtībā; 

o Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 225,00 EUR (divi simti divdesmit pieci eiro, 00 

eiro centi) bez PVN.                

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:  

o Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāiepērkas jebkuros 3 salonveikalos, kas atrodas 

interjera un dizaina kvartālā “DECCO CENTRS” (Pilnu salonveikalu sarakstu 

skatīt loterijas noteikumu Pielikumā Nr.1.)  

o Pie pirmā pirkuma veikšanas dalībnieks saņems kuponu, uz kura nepieciešams 

aizpildīt laukus par dalībnieku. Dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu, e-pasta 

adresi. 

o Uz kupona dalībniekam ir jāsavāc 3 salonveikalu zīmogi, kuri tiek piešķirti par 

katra pirkuma izdarīšanu.  

o Lai reģistrētos loterijai, kupons ar trīs zīmogiem jāatstāj salonveikalā, kurā ir 

izdarīts pēdējais pirkums.  

o Viens dalībnieks loterijā var piedalīties vairākkārt, tikai izdarot atkārtoti loterijas 

noteikumiem atbilstošus pirkumus un aizpildot kuponu ar jauniem salonveikalu 

zīmogiem.   

o Pirkumiem ir jābūt izdarītiem loterijas reģistrācijas perioda laikā. 

o Visi aizpildītie kuponi, kuri tiks nodoti salonveikaliem, automātiski piedalīsies 

izlozē. 

o Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja 

dalībnieks:  

▪ Ir iesniedzis kuponu, kas neatbilst loterijas noteikumiem; 

▪ Ir iesniedzis kuponu ar nepietiekamu zīmogu skaitu; 

▪ Ir iesniedzis kuponu, kurā norādīta neprecīza kontaktinformācija. 



o Loterijas organizētājs neatbild par:  

▪ Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu; 

▪ Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka 

vainas dēļ radušām neprecizitātēm. 

o Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “DECCO 

CENTRS” datu bāzē ar mērķi nodrošināt dalībnieku reģistrāciju, saglabāt 

reģistrācijas, noteikt laimētājus, tos publicēt un izsniegt balvas. 

6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:  

o Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 3/450 (četri simti piecdesmit) dalībnieki.  

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:  

o Lai piedalītos loterijā, dalībniekam bez maksas jāaizpilda kupons un jānodod kādā 

no “DECCO CENTRS” salonveikaliem.  

o Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.           

8. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:  

o Laimētāji tiks noteikti no visām veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, 

izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību. 

o Laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 2. septembrī, plkst. 9:30, 2019. gada 4. novembrī, 

plkst. 9:30, 2020.gada 3. Janvārī, plkst. 9:30 interjera un dizaina kvartāla “DECCO 

CENTRS” telpās Rīgā, Katlakalna ielā 6D, kādā no salonveikaliem. 

o Laimētāji tiks izlozēti starp visām reģistrācijām, kas veiktas iepriekšējā dienā pirms 

izlozes.  

o Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem. 

9. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:  

o Laimētājs tiks publicēts interjera un dizaina kvartāla “DECCO CENTRS” 

Facebook lapā ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes.Pēdējā 

publikācija būs 2020.gada 3. janvārī. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:  

o Balvas varēs saņemt interjera un dizaina kvartāla “DECCO CENTRS” salonveikalā 

“Prodex” Rīgā, Katlakalna ielā 6D, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu 

(pasi vai ID karti). 

o Par laimesta saņemšanu uzvarētājiem tiek nosūtīts e-pasts, kurā norādīts kāda balva 

ir laimēta un kur to var saņemt. 

o Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 18:00. 

o Laimētājiem jāizņem balvas līdz 2020. gada 31. janvārim. Balvas pēc 2020. gada 

31. janvāra vairs netiks izsniegtas. 

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

o Ja balva netiek izņemta, tā paliek “DECCO CENTRS” SIA īpašumā. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:  



o Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2020. 

gada 31. janvārim, iesniedzot SIA “DECCO CENTRS” birojā (Katlakalna ielā 6D, 

Rīga, LV – 1073, Latvija) rakstisku iesniegumu. 

o Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 

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

12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:  

o Loterijā nedrīkst piedalīties interjera un dizaina kvartālā “DECCO CENTRS” esošo 

salonveikalu darbinieki. 

o Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst 

persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek 

“DECCO CENTRS” SIA īpašumā.                                            

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:  

o Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu 

Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.decco.lv. 

 

 

  

http://www.domina-shopping.lv/


Pielikums Nr. 1  

 

“DECCO CENTRS” interjera un dizaina kvartāla salonveikalu saraksts 

Nr.  Salonveikala nosaukums  Reģistrācijas Nr.  

1. PRODEX 40003571936 

2. Nakts Mēbeles 43603011849 

3. SONEL 40003154824 

4. Arens 40103642493 

5. Home4You 40103640581 

6. SIENA 40103640844 

7. WENDEN 44103113941 

8. Anitra 50003045201 

9. INNOVATION 40103334436 

10. WATT 40203104493 

11. HL Studija 42103025231 

12. FEIDI 50103212891 

13. Tikkurila Pro Centrs 40003159963 

14. SKANO 40003768270 

15. Nest Studio 50103633401 

16. Lett 40203097859 

17. Mebellinie 40203010677 

18. KORTE 40103251632 

19. Mūzas istaba 40103282168 

20. THOMSON FURNITURE  40003948933 

21. Riviera Maison 40103951357 

22. Laura Ashley 40103951357 

23. Henry Moon 40003330211 

 

 

 

 


