
 
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 
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ATĻAUJA 
Nr. 5208 

Izsniegta 

Taffel riekstu iepakojumu pirkuma 

loterijas 

“Taffel Kad rieksti klāt, tad nauda nāk” 

organizēšanai 

Izplatītājs: SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” 

40103217882 

Miera iela 22, Rīga, LV-1001 

Organizētājs: SIA “SOMESE Baltic” 

40103207278 

Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050 

Derīga: no 01.08.2018. 

līdz 03.10.2018. 

Loterijas norises vieta: Latvijas Republika 

28.06.2018. 

Priekšnieka vietnieks Edvīns Priede 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
  



 

Preču loterijas 

“Taffel Kad rieksti klāt, tad nauda nāk” 

noteikumi. 

 

1. PRECES IZPLATĪTĀJS: 

1.1. SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103217882, 

juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001, Latvija. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

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

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

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

3.1. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI: 

4.1. Loterijas norises periods ir no 2018. gada 01. augusta līdz 2018. gada 03. oktobrim. 

4.2. Pirkumu veikšanas un reģistrācijas periods ir no 2018. gada 01. augusta līdz 2018. gada 29. 

septembrim. 

 

5. BALVA: 

5.1. Balvu fondā ietilpst 60 (sešdesmit) dienas naudas balvas – 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi). 

5.2. Balvu fonda kopējā vērtība ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 centi). Visi ar balvām un to 

saņemšanu saistītie nodokļi ir nomaksāti. 

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāiegādājas jebkurš 1 (viens) no sekojošiem Taffel riekstu 

iepakojumiem: 

6.1.1. Taffel Rieksti Spanish Chorizo 100 gr; 

6.1.2. Taffel Rieksti Sundried tomato 100 gr; 

6.1.3. Taffel Rieksti Salted 100 gr; 

6.1.4. Taffel Rieksti Mex Salza 150 gr; 

6.1.5. Taffel Rieksti Chilli 150 gr; 

6.1.6. Taffel Rieksti Country Onion 150 gr; 

6.1.7. Taffel Rieksti Blue Cheese 150 gr.  

6.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā 

www.taffel.lv, obligāti norādot vārdu, uzvārdu, pirkuma čeka numuru, pirkuma datumu un 

kontakttālruni. Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma čeka attēlu 

ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, čeka numuru un pirkuma veikšanas datumu. Ja 

pirkuma čekā nav norādīts loterijas produkta pirkums, nepieciešams uzrādīt un/vai reģistrācijas 

brīdī pievienot stingrās uzskaites kvīti ar atšifrētu loterijas produkta pirkumu. 

6.3. Ja reģistrācijas brīdī tiek ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma čeka attēls, pirkuma čeka 

oriģināls nav jāsaglabā. Ja reģistrācijas brīdī tiek reģistrēts tikai čeka numurs, reģistrētā čeka 

oriģināls vai kopija jāsaglabā līdz 2018. gada 19. oktobrim, kas kalpos kā pierādījums par dalību 

loterijā, saņemot balvas. 

6.4. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Nepareizi veiktas 

reģistrācijas loterijā nepiedalās. 

6.5. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim. 

6.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas produktu pirkumu un 

reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru. 



 

6.7. Visi pieteiktie unikālie pirkumu čeku numuri, kas reģistrēti atbilstoši šajos noteikumos 

minētajiem nosacījumiem, piedalīsies loterijā. 

6.8. Loterijas organizētājs patur tiesības anulēt reģistrācijas vai neizsniegt balvu laimētājam 

gadījumos, ja dalībnieks: 

6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes 

laimēt; 

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

papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju; 

6.8.3. Ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka; 

6.8.4. Ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas/-u prettiesiskumu. 

6.9. Loterijas organizētājs neatbild par: 

6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai 

saņemot balvu; 

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

radītām neprecizitātēm; 

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

reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ. 

6.10. Loterijas ietvaros dalībnieka personas dati pēc datu pārziņa SIA “Orkla Confectionery & Snacks 

Latvija” uzdevuma tiks nodoti apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu 

apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikti laimētājus, 

tos publicēt un izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. 

 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 

7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 8’000 (astoņi tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) 

dalībnieka izredzes laimēt ir 60/8’000. 

.  

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.taffel.lv bez maksas. Ar dalību 

loterijā dalībniekam nav papildus izdevumu.  

 

9. LAIMĒTĀJU 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. Laimētāji tiks izlozēti katru darba dienu no 2018. gada 02. augusta līdz 2018. gada 01. oktobrim 

plkst. 10.30 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinets, 3. stāvs, 

pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi. Izložu grafiku skatīt pielikumā 

nr. 1. 

9.3. Starp katras dienas reģistrācijām tiks izlozēs 1 (viens) laimētājs un 1 (viens) rezervists. Ja kādā 

no reģistrācijas dienām nebūs veikta neviena reģistrācija, tādējādi nebūs iespējams veikt izlozi, 

balva tiks izlozēta nākamajā izlozē saskaņa ar izložu grafiku. 

 

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 

10.1. Laimētāji tiks publicēti mājaslapā www.taffel.lv 2 (divu) dienu laikā pēc katras izlozes. 

10.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājaslapā www.taffel.lv 2018. gada 03. oktobrī.  

 

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 

11.1. Lai pieteiktos balvas saņemšanai, laimētājam darba dienās laikā no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00 

jāierodas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, līdzi 

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

varētu veikt naudas balvas izmaksu, pieteikšanās brīdī laimētājs paraksta balvas saņemšanas 



 

līgumu, tajā norādot savus datus un konta īpašnieka datus, uz kura kontu laimētājs vēlas, lai tiek 

veikts naudas balvas pārskaitījums (vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas konta numuru). 

11.2. Ja reģistrācijas brīdī tika ielādēts noteikumiem atbilstošs pirkuma čeka attēls, pirkuma čeka 

oriģināls nav jāuzrāda, un balvu var saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un nosaucot 

reģistrācijas brīdī norādīto dalībnieka tālruņa numuru. 

11.3. Laimētājiem balvas saņemšanai jāpiesakās līdz 2018. gada 19. oktobrim. 

11.4. Ja laimētājs balvas pieteikšanās brīdī ir nepilngadīgs, laimētājam jāiesakās balvai kopā ar 1 

(vienu) no vecākiem vai vismaz 1 (vienu) aizbildni. Naudas summa tiek pārskaitīta uz 1 (vienu) 

no laimētāja vecāku/aizbildņu kontiem. Balvas saņemšanas līgumā vecākam/aizbildnim jādod 

piekrišana, uz kuru no vecāka/aizbildņa kontiem naudas balva tiek pārskaitīta. 

11.5. Balvas netiek izsniegtas skaidrā naudā, mainītas pret preci vai pakalpojumu. 

11.6. Ja laimētājs neierodas SIA “SOMESE Baltic” birojā, nevar uzrādīt laimējušo pirkuma čeku 

un/vai neparaksta balvas saņemšanas līgumu, balva paliek preču izplatītāja SIA “Orkla 

Confectionery & Snacks Latvija” īpašumā. 

 

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 26. 

oktobrim, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” Šķūņu ielā 6-5, Rīgā, LV-1050 rakstisku 

iesniegumu.  

12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) 

kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, AS “RCL” un SIA 

“SOMESE Baltic” darbinieki.  

13.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga 

piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” 

īpašumā. 

 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI: 

14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības 

Inspekcija, atrodami mājas lapā www.taffel.lv. 

 

  



 

Pielikums nr. 1 

 

Reģistrācijas periodu un izložu grafiks. Visi datumi norādīti 2018. gada ietvaros. 

Reģistrācijas 

periods* 
 01. augusts 02. augusts 03. augusts 04. augusts 05. augusts 06. augusts 07. augusts 

Izlozes 

datums 
 02. augusts 03. augusts 06. augusts 06. augusts 06. augusts 07. augusts 08. augusts 

Reģistrācijas 

periods* 
08. augusts 09. augusts 10. augusts 11. augusts 12. augusts 13. augusts 14. augusts 

Izlozes 

datums 
 09. augusts 10. augusts 13. augusts 13. augusts 13. augusts 14. augusts 15. augusts 

Reģistrācijas 

periods* 
15. augusts 16. augusts 17. augusts 18. augusts 19. augusts 20. augusts 21. augusts 

Izlozes 

datums 
 16. augusts 17. augusts 20. augusts 20. augusts 20. augusts 21. augusts 22. augusts 

Reģistrācijas 

periods* 
22. augusts 23. augusts 24. augusts 25. augusts 26. augusts 27. augusts 28. augusts 

Izlozes 

datums 
 23. augusts 24. augusts 27. augusts 27. augusts 27. augusts 28. augusts 29. augusts 

Reģistrācijas 

periods* 
29. augusts 30. augusts 31. augusts 01. septembris 02. septembris 03. septembris 04. septembris 

Izlozes 

datums 
 30. augusts 31. augusts 03. septembris 03. septembris 03. septembris 04. septembris 05. septembris 

Reģistrācijas 

periods* 
05. septembris 06. septembris 07. septembris 08. septembris 09. septembris 10. septembris 11. septembris 

Izlozes 

datums 
06. septembris 07. septembris 10. septembris 10. septembris 10. septembris 11. septembris 12. septembris 

Reģistrācijas 

periods* 
12. septembris 13. septembris 14. septembris 15. septembris 16. septembris 17. septembris 18. septembris 

Izlozes 

datums 
13. septembris 14. septembris 17. septembris 17. septembris 17. septembris 18. septembris 19. septembris 

Reģistrācijas 

periods* 
19. septembris 20. septembris 21. septembris 22. septembris 23. septembris 24. septembris 25. septembris 

Izlozes 

datums 
20. septembris 21. septembris 24. septembris 24. septembris 24. septembris 25. septembris 26. septembris 

Reģistrācijas 

periods* 
26. septembris 27. septembris 28. septembris 29. septembris 

 

  

Izlozes 

datums 
27. septembris 28. septembris 01. oktobris 01. oktobris   

 

* Periods, starp kurā veiktām reģistrācijām notiek izloze. Reģistrācijas perioda sākuma laiks ir perioda sākuma 

datuma plkst. 00.00.00, savukārt beigu laiks ir perioda beigu datuma plkst. 23.59.59. 

Piemēram, reģistrācijas periods “25. augusts” ir sākot ar 25. augusta plkst. 00.00.00 un beidzot ar 25. augusta plkst. 

23.59.59. 

 


