
LOTERIJAS NOTEIKUMI 

1. Loterijas preču izplatītais ir AS Kesko Senukai Latvia , reg.nr. 40003311719, jur. 

adrese Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058.   

2. Loterijas organizētājs ir SIA Mežgaile, Māliņa un Austriņš, reg.nr. 4010387979, jur. 

adrese  Brīvības iela 40-36, Rīga, LV-1050 

3. Loterijas norises teritorija ir AS Kesko Senukai Latvia tirdzniecības centrs K-Senukai, 

Lucavsalas ielā 3. Rīga, LV-1004.  

4. Loterijas norises sākums ir 2016.gada 2.decembris plkst. 14:00 un loterijas beigu 

datums ir 2016.gada 4.decembris plkst.18:00.  

5. Loterijas laimestu fonds sastāv no sešām veikala K-Senukai dāvanu kartēm, kur katra 

ir 100,00 eiro (viens simts eiro un 00 centi) apmērā.  Katru loterijas norises dienu 

2016.gada 2.decembri, 3.decembri un 4. decembri tiek izspēlētas divas veikala dāvanu 

kartes, tādejādi laika periodā no šī gada 2.decembra līdz 4.decembrim tiek izspēlētas 

sešas dāvanu kartes par kopējo vērtību 600 eiro (seši simti eiro un 00 centi).  

6. Kopumā loterijā tiks izspēlētas sešas dāvanu kartes un neteikti seši uzvarētāji uz 

aptuveno dalībnieku skaitu 3000 dalībnieku.  

7. Piedalīties loterijā var visi veikala apmeklētāji, kas laika posmā no 2016.gada 

2.decembra plkst.14:00 - 21.00, 3.decembra plkst. 9.00 - 20.00 un 4.decembra plkst. 

9.00 - 18.00 iegādāsies veikalā kādu preci. Pirkuma summai nav ierobežojumu.  Lai 

piedalītos loterijā, dalībniekiem nepieciešams aizpildīt loterijas veidlapu, tajā norādot 

vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un pirkuma čeka numuru.  

8. Aizpildīt veidlapu un piedalīties loterijā var 2016.gada 2.decembrī no plkst.14:00 līdz 

plkst. 21.00, 3.decembrī  no plkst. 9.00 līdz 20.00 un 4.decembrī no 9.00 līdz 18.00. 

9. Loterijā aizliegt piedalīties un saņemt loterijas balvas AS Kesko Senukai darbiniekiem 

un darbinieku radiniekiem.  

10. Ar vienu pirkuma čeku loterijā drīkst piedalīties tikai vienu reizi.   

11. Dalība loterijā neparedz papildu izdevumus.  

12. Laimējušo personu noteikšana notiks katru loterijas norisies dienu plkst. 20.50 pirms 

tirdzniecības centa slēgšanas brīža. Loterijas uzvarētājs tiks noteikts nejaušības 

gadījumā izvelkot no loterijas urnas vienu aizpildīto veidlapu.  

13. Loterijā laimējusī persona tiks paziņota tirdzniecības centrā, kā arī tiks informēta 

personiski, ar to sazinoties pa noradīto kontakttālruni.  Pilnai laimējušo personu 

saraksts tiks publicēts K Senukai veikala mājaslapā  http://ksenukai.lv 2016.gadā 

6.decembrī. 

14. Laimestu, jeb dāvanu karti varēs saņemt tirdzniecības centrā, Lucavsalas ielā 3, pie 

Informācijas. Lai saņemtu laimestu uzvarētājam nepieciešams uzrādīt personu 

apliecinošu dokumentu un pirkuma čeku.  Laimestu varēs izņemt sākot no  2016.gada 

6.decembra līdz 2016.gada 30.decembrim plkst. 12:00.  

15. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieki var vērstiem K-Senukai tirdzniecības centrā, 

Lucavsalas ielā 3.  Pretenzijas var iesniegt laika posmā no 2016.gada 6.decembra 

plkst.9.00 līdz 2016.gada 30.decembrim plkst. 12:00.  

http://ksenukai.lv/

