
“Dansk Guld pavasara loterija” 

loterijas noteikumi. 

 
1. LOTERIJAS PASŪTĪTĀJS. 

ApS "Merrild Lavazza Danmark” reģ.nr DK36473940, juridiskā adrese Erritsa Mallebanke 

3, DK-7000 Fredencia. 

 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS. 

SIA ‘’SprintLab’’ reģ.nr. 40103364801, juridiskā adrese Rīgas iela 8-9, Carnikava, Ādažu 

novads, LV-2163. 

 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA. 

3.1 Visi veikali un e-veikali Latvijas teritorijā.   

 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS 

4.1. Loterijas norises laiks: 25.04.2022. - 21.06.2022; 

4.2. Loterijas norises sākuma datums, kad loterijas dalībnieki var sākt veikt reģistrāciju 

izlozei vietnē www.merrildloterija.lv, ir noteikts 2022. gada 25. aprīlis, plkst 00:00; 

4.3. Loterija norises beigu datums, pēdējā diena, kad loterijas dalībnieki var veikt reģistrāciju 

izlozei, ir noteikts 2022. gada 20.jūnijs, plkst. 23:59.  

  

5. LAIMESTU FONDS. 

5.1. Loterijas galvenā balva – virtuves pārvērtības dāņu dizaina stilā 5000 EUR vērtībā – 1 gab; 

5.2. Produktu komplekts, kas sastāv no: Merrild “Dansk Guld” kafijas pupiņas 1 kg, Merrild 

“Dansk Guld” maltā kafija bundžā 250 gr un divu kafijas krūzīšu komplekts  – 30 gab; 

5.1 Kopējā laimestu vērtība sastāda EUR 5600,00 vērtībā tai skaitā PVN.  

 

6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS. 

Tiek plānoti aptuveni 4000 loterijas dalībnieki, no kuriem tiks izlozēts 31 laimētājs.  

 

7. PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI. 

7.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2022.gada 25.aprīļa līdz 2022. gada 20.jūnijam, 

dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošajiem veikaliem vai e-veikaliem, jāiegādājas 

Merrild Dansk Guld kafijas produkts. Pēc pirkuma veikšanas, dalībniekam jāreģistrē dalība 

loterijā mājaslapā merrildloterija.lv, kur jānorāda čeka vai e-rēķina numurs, vārds, uzvārds, 

kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese; 

7.2. Merrild Dansk Guld produkti, kurus iegādājoties, iespējams reģistrēties loterijai: 

 

Produkts Produkta EAN kods 

Merrild Dansk Guld 250g maltā kafija bundžā 8000070038967 

Merrild Dansk Guld 400g  maltā kafija 8000070023628 

Merrild Dansk Guld 1kg kafijas pupiņas 8000070046863 

Merrild Dansk Guld 1+1 250g maltās kafijas komplekts 4771459690420 

Merrild Dansk Guld dāvanu kastes komplekts 4771459690918 

 

 

7.3. Pirkuma čeks vai e-rēķins jāsaglabā līdz balvas saņemšanai un tam jābūt skaidri 

salasāmam; 

7.4. Dalība loterijai ir jāreģistrē līdz 2022. gada 20.jūnijam plkst. 23:59:59; 

7.5. Katrs pirkuma čeks vai e-rēķins piedalās izlozē tikai vienu reizi. Ja viens pirkuma čeks vai 

e-rēķins tiks piereģistrēts loterijai vairākas reizes, tad par spēkā esošu reģistrāciju tiek uzskatīta 

tā, kas ir veikta pirmā; 

http://www.merrildloterija.lv/


7.6. Loterijas dalībnieks var piedalīties loterijā neierobežotu reižu skaitu, izdarot atkārtotu 

loterijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu pirkuma čeka vai e-rēķina numuru; 

7.7. Aizpildot pieteikuma anketu un pabeidzot reģistrāciju, loterijas dalībnieks uzņemas pilnu 

atbildību par patiesas un precīzas informācijas norādīšanu, veicot reģistrāciju izlozei.  

 

8. DALĪBNIEKU IZDEVUMI. 

8.1. Dalībnieku ieguldījums, lai piedalītos loterijā, ir jāiegādājas Merrild Dansk Guld kafija 

jebkurā no Latvijas valsts Republikas veikaliem vai e-veikaliem; 

8.2. Izdevumi, kas saistīti ar dalībnieka nokļūšanu pēc laimesta un tā izmantošanu, netiek 

segti; 

8.3. Reģistrācija loterijai ir bezmaksas. 

 

9. LAIMESTU IZLOZĒŠANA. 

9.1. Starp visiem Loterijas dalībniekiem, kas reģistrējušies Loterijas noteikumos paredzētajā 

kārtībā no 2022.gada 25.aprīļa plkst. 00:00:01 līdz 2022. gada 20.jūnijam plkst. 23:59:59, 

loterijas laimestu fonds tiks izlozēts vienā reizē SIA ‘’Visas loterijas’’ telpās Dzirnavu ielā 

37-63, Rīga, Latvija, LV 1010. Izloze notiks 2022.gada 21.jūnijā plkst. 11.00; 

9.2. Katram laimētājam tiks izlozēts 1 (viens) rezervists, kurš var kļūt par laimesta ieguvēju 

tad, ja kāda iemesla dēļ izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu vai atsakās no 

laimesta saņemšanas. 

 

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA. 

10.1. Laimētāji tiks publicēti mājaslapā merrildloterija.lv 21.06.2022. līdz dienas beigām, 

norādot laimējušās personas vārdu, uzvārdu un laimējušā pirkuma čeka vai e-rēķina numuru; 

10.2. Loterijas organizētājs 21.06.2022. paziņos laimējušām personām par laimestu, zvanot uz 

loterijas anketā norādīto telefona numuru vai nosūtot e-pastu; 

10.3. Piedaloties loterijā, loterijas dalībnieks apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka 

loterijas rīkotāji SIA ‘’SprintLab’’ un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un 

izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai merrildloterija.lv, kā arī 

laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēja noskaidrošanu un 

balvu izsniegšanu. 

 

11. LAIMESTU SAŅEMŠANA. 

11.1. Laimestus varēs saņemt sākot ar 2022. gada 22.jūniju līdz 2022. gada 21.jūlijam; 

11.2. Neskaidrības gadījumā var griezties pie loterijas organizētāja SIA “Sprintlab”  

tālrunis +371 67 373 390 darba dienās no 09:00 līdz 17:00 SIA ‘’SprintLab’’ birojā Rīgā, 

Hanzas ielā 16; 

11.3 Lai saņemtu balvu, laimējušajai personai jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks vai e-

rēķins, kas atbilst šo noteikumu punktam 7.1. un personu apliecinošs dokuments (pase vai 

personas apliecība); 

11.4. Ja loterijas rīkotāji nevar sazināties ar Laimētāju 3 (trīs) dienu laikā, Laimētājs zaudē 

tiesības iegūt laimestu. Šādā gadījumā tiesības uz laimestu pieder rezerves laimētājam;  

11.5. Ja Laimētājs 3 (trīs) dienu laikā no saziņas ar loterijas rīkotāju nevar uzrādīt derīgu 

pirkuma čeku vai e-rēķinu, kas atbilst šo noteikumu punktam Nr. 7., viņš zaudē tiesības iegūt 

laimestu. Šādā gadījumā tiesības uz laimestu pieder rezerves laimētājam;   

11.6. Saņemot laimestu, laimētājs paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas 

saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie 

loterijas rīkotājiem ar pretenzijām par loterijas laimestu; 

11.7. Balvas netiek izmaksātas naudā; 

11.8. Galvenā balva ietver: 

 Interjera dizainera darbu – projekta izstrādi un realizāciju, izvērtējot kopā ar klientu 

nepieciešamās izmaiņas atbilstoši telpas  izmēram un ļaimētāja vēlmēm/esošajam 

aprīkojumam un nepieciešamajiem uzlabojumiem un nepieciešamo materiālu; 

11.9.Laimētājs ir tiesīgs izvēlēties arī citu telpu savā mājvietā gadījumā, ja virtuvei papildus 

pārvērtības vai papildus tehnikas iegāde nav nepieciešama; 



11.10. Laimētājs ir tiesīgs kopā ar dizaineri izvēlēties arī citu stilistiku pārvērtībām; 

11.11.  Laimētājam ar  dizaineri jāvienojas par projekta izstrādi un termiņiem ne vēlāk kā 1 

mēnesi pēc loterijas noslēguma; 

11.12.  Laimētājam ir tiesības izvēlēties arī tādas mājokļa dizaina pārvērtības, kas pārsniedz 

loterijas galvenās balvas vērtību – 5000,00 eur (pieci tūkstoši eiro, 00 centi) , starpību 

apmaksājot no saviem personīgajiem līdzekļiem. 

 

 

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA. 

12.1. Pretenziju gadījumā loterijas dalībniekam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums SIA 

‘’SprintLab’’ Hanzas ielā 16, Rīgā, LV-1045 līdz 2022.gada 27,jūnijam; 

12.2. Pretenzija tiek izskatīta un atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā; 

12.3. Rīkotājs nav un nebūs atbildīgs par jebkādiem loterijas dalībnieku materiālajiem 

zaudējumiem, kas saistīti ar piedalīšanos loterijā, Laimestu saņemšanu un lietošanu. Ar 

Laimesta saņemšanu saistītie papildu izdevumi, ka piemēram (bet ne tikai) transporta izdevumi 

vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti; 

12.4. Rīkotājs nenes atbildību par loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par Laimesta 

nenodošanu gadījumos, kad nav ievēroti loterijas noteikumi vai loterijas  dalībnieka reģistrācijā 

sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētājiem nav izdevies sazināties no 

rīkotāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

 

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS. 

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties Aps “Merrild Lavazza Danmark” , SIA “SprintLab” un SIA 

“Visas Loterijas” darbinieki; 

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

nav tiesīga piedalīties izlozē, laimests paliek loterijas pasūtītāja ApS "Merrild Lavazza 

Danmark” īpašumā.  

 

 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI. 

14.1. Pilni loterijas noteikumi ir publicēti loterijas mājas lapā merrildloterija.lv; 

14.2 Piedaloties loterijā, laimesta saņēmējs piekrīt loterijas komunikācijai un publicitātei. 

 

SIA SprintLab direktors 

Dainis Kozlovskis 

12.01.2022 

 

 


