
1 
 

Rimi vīna dārzs meistarklases loterijas noteikumi. 

 

1. PREČU UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS: 

1.1. SIA “Rimi Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese A. Deglava iela 161, 

Rīga, LV-1021. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 

2.1. SIA “Rimi Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese A. Deglava iela 161, 

Rīga, LV-1021. 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 

3.1. Loterija notiek veikalu tīkla Rimi veikalos visā Latvijas teritorijā. 

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 

4.1. Loterijas norises laiks ir no 12.02.2019. līdz 27.02.2019. 

 

5. BALVAS: 

5.1. Balvu fonds sastāv no 15 dalībām divām personām dzirkstošo vīnu un ēdiena saderības 

meistarklasē, kas norisināsies Rimi virtuvē, Brīvības iela 49, 2. stāvā (ieeja no Baznīcas 

ielas), Rīgā, LV–1010, 5.03.2019. no plkst. 18:00 līdz 21:00 un kuru vadīs Rimi Vīna dārzs 

vīnzinis Mārcis Mitrevics un Rimi Gardēdis Normunds Baranovskis. 

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 

6.1. Loterijā var piedalīties persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu. 

6.2. Loterijā var piedalīties persona, kura ir lojalitātes programmas “Mans Rimi” dalībnieks, vai 

par tādu kļūst, līdz 2019. gada 25. februārim. 

6.3. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jābūt reģistrētam, kā “Rimi vīna dārzs” kluba biedram. 

Reģistrāciju var veikt: Rimi kioskā vai mājaslapās www.gardezi.lv/vinadarzs un 

www.mansrimi.lv 

6.4. Lai dalībnieks piedalītos loterijā, laika posmā no 2019. gada 12. februāra līdz 2019. gada 

25. februārim, dalībniekam Rimi kioskā ir jāreģistrējas loterijai.  

6.5. Ja klienta karte loterijas laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad kartes lietotājam jāpiesakās 

jaunai klienta kartei, zvanot 80000180 vai rakstot uz info.lv@rimibaltic.com. Dalība loterijā 

netiek pārnesta uz jauno karti. Šādā gadījumā dalībniekam jāreģistrējas vēlreiz 6. punktā 

minētajā kārtībā. 

6.6. Ja “Mans Rimi” klienta kartes lietotājs ietilpst personu grupā (personu grupu var izveidot 

ikviens mājaslapā www.mansrimi.lv, apvienojot personu grupu līdz 5 (piecām) “Mans 

Rimi” klienta kartēm), tad loterijas nosacījumus katrs personu grupas dalībnieks pilda 

individuāli. Viens loterijas dalībnieks var būt tikai viena persona. 

6.7. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.  

6.8. Nepareizi veiktas reģistrācijas izlozē nepiedalās. 

6.9. Loterijas organizators neatbild par: 

http://www.gardezi.lv/vinadarzs
mailto:info.lv@rimibaltic.com
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6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies piedaloties loterijā 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 dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt, ka uzvaras gadījumā uz “Mans Rimi” 

klienta kartē norādīto kontaktinformāciju tiks nosūtīta informatīva īsziņa un/vai e-pasts. 

Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka loterijas rīkotāji SIA “Rimi Latvia” drīkst 

izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai 2019. gada. 26. februārī un to 

publicēšanai www.rimi.lv 2019. gada 27.  februārī. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt, 

lai loterijas uzvarētāji tiktu noskaidroti efektīvā un labi pārskatāmā veidā. 

 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 

7.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas loterijai 6. punktā norādītajā veidā. 

7.2. Klienta kartes “Mans Rimi” maksa ir EUR 1,00 (1 eiro, nulle eiro centi). 

7.3. Papildu izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav. 

 

8. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: 

8.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai noteikumu 6. punktā norādītajā veidā no 2019. gada 12. 

februāra līdz 2019. gada 25. februārim. 

 

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, 

izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību. 

9.2. Laimētāji tiks noteikti 2019. gada 26. februārī plkst. 13.00 SIA “Rimi Latvia” biroja telpās 

Rīgā, A. Deglava ielā 161. 

9.3. Izlozē tiks noteikti 15 (piecpadsmit) laimētāji un 15 rezerves laimētāji, kas tiks izlozēti 

secīgā kārtībā, t.i. viens pēc otra un tiem secīgi tiks piešķirti kārtas numuri. 

9.4. Izlozē piedalās katrs 8. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas 

atbilst loterijas noteikumiem. 

 

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: 

10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājaslapā www.rimi.lv 2019. gada 27. februārī. 

10.2. Ar visiem laimētājiem “Rimi Latvia” sazināsies personīgi gadījumos, ja pircējs savā “Mans 

Rimi” kontā būs norādījis tālruņa numuru vai e-pasta adresi. 

10.3. Ja laimētājs nav norādījis savā “Mans Rimi” kontā tālruņa numuru, laimētājam jāpiesakās 

balvas saņemšanai pa bezmaksas tālruni + 371 80000180 līdz 28.02.2019. plkst. 17:00. 

10.4. Ja laimētāji nepiesakās balvu saņemšanai līdz 2019. gada 28. februārim, atsakās saņemt 

balvu vai izpildās 12. punktā noteiktie nosacījumi, tiesības iegūt balvu tiek nodotas izlozē 

noteiktajiem rezervistiem rindas kārtībā pēc piešķirtajiem kārtas numuriem, kā noteikts 

9.3.punktā, un balvas izsniegšana norisināsies sekojošā kārtībā: 

10.4.1. Ar rezervistu laimētājiem “Rimi Latvia” sazināsies personīgi gadījumos, ja pircējs 

savā “Mans Rimi” kontā būs norādījis tālruņa numuru vai e-pasta adresi. 
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10.4.2. Ja rezerves laimētājs nav norādījis savā “Mans Rimi” kontā tālruņa numuru, 

laimētājam jāpiesakās balvas saņemšanai pa bezmaksas tālruni + 371 80000180 līdz 

1.03.2017. plkst. 17:00. 

10.5. Balvas netiks izmaksātas skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu, mainītas pret 

citu balvu vai sūtītas pa pastu. 

 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA: 

11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 1. 

martam, iesniedzot SIA “Rimi Latvia”, birojā A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021 

rakstisku iesniegumu.  

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 personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu 

12.2. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Rimi Latvia”, SIA “Rimi Baltic” darbinieki 

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

tiesīga piedalīties izlozē, tiesības iegūt balvu tiek nodotas izlozē noteiktajiem rezervistiem 

noteiktā kārtībā, kas atrunāta punktos 10.4.1. un 10.4.2.  

 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:  

13.1. Loterijas noteikumi atrodami mājaslapā www.gardezi.lv/vinadarzs 

 

 

 

 


