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Loterija "Baudi koncertu un laimē!"
1. Pakalpojuma sniedzējs:
Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā, biedrība
Reģ. Nr. 40008261679
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 124, Rīga, LV-1003
2. Loterijas organizētājs:
CDR SIA
Reģ. Nr. 50203006391
Juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 1, Rīga, LV-1046
Biroja adrese: Jūrkalnes iela 1, Rīga, LV-1046
3. Loterijas norises teritorija
3.1. Loterijas norises teritorija – Koncertzāle Lielā Ģilde, Amatu 6, Rīga, LV-1050, Latvija.
4. Loterijas norises sākuma un beigu datums
4.1. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 1. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2017.
gada 1. novembris.
4.2. Periods, kurā iespējams pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2017. gada 1. oktobra plkst. 00.00 līdz
2017. gada 31. oktobra plkst. 23.59.
4.3. Reģistrācija, kura veikta saskaņā ar šo noteikumu 4.2. punktu pirms vai pēc šī laika, tiek uzskatīta
par nederīgu un nepiedalās balvu izlozē.
5. Loterijas prece:
5.1. Biļete vai ielūgums, kas dod tiesības apmeklēt un ieņemt vietu zālē uz sekojošu koncertu
"Mīlestības stāsts" (Anna Ananjina, Aleksejs Jankojtj. Lielā Ģilde, 29.10.2017., plkst.18:00)
5.2.Gadījumā, ja 5.1. apakšpunktā minētais pasākums neparedzētu iemeslu dēļ tiek pārcelts uz citiem
datumiem, biļetes, ielūgumi, kā arī cita cita veida dokumenti, kas dod tiesības apmeklēt un ieņemt
vietu zālē uz sekojošu pasākumu var tikt reģistrēts loterijā, ja minētais pasākums ietilpst loterijas
sākuma un beigu laika intervālā.
5.3. Vietu skaits zālē ir 669.
6. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:
6.1.Par loterijas dalībnieku kļūst ikviena fiziska persona, kura saskaņā ar loterijas noteikumu punktu
4.3. reģistrēsies loterijā, vienā no zemāk norādītajiem veidiem.
6.2.Reģistrācijas veidi:
6.2.1. Interneta vietnē www.loterija.info (bezmaksas), aizpildot reģistrēšanās anketu, norādot tajā
vārdu, uzvārdu, krēsla rindas numuru, krēsla vietas numuru, jāatzīmē Zāle vai Balkons,
telefona numuru.
6.2.1.1. Ja reģistrēšanās notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums.
6.2.1.2. Neveiksmīgas reģistrēšanās gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts un var labot
datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai
Loterijā.
6.2.2. SMS reģistrācija. Nosūtot SMS uz numuru 1881 ar tekstu: ANNA atstarpe Krēsla rindas
numurs atstarpe Krēsla vietas numurs atstarpe Zāle vai Balkons atstarpe Vārds atstarpe Uzvārds
atstarpe 6.2.2.1. reģistrācijas cena ar SMS - 0.05 EUR.
6.2.2.2. Piemēram, ANNA 5 12 zāle Jānis Ozoliņš
6.2.2.3. Sastādot SMS tekstu, vārdu un uzvārdu var norādīt ar mīkstinājumiem un garumzīmēm.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Reģistrējoties loterijā Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas
norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
Var uzrādīt biļeti vai ielūgumu, kas dod tiesības apmeklēt un ieņemt vietu zālē. Biļete jāsaglabā
līdz loterijas noslēgumam.
Viens koncerta apmeklētājs var reģistrēt vairāk par vienu biļeti/ielūgumu.
Vienu biļeti/ielūgumu drīkst reģistrēt tikai vienu reizi. Ja biļete/ielūgums tiks reģistrēts
vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un loterijā piedalīsies tā biļete/ielūgums un iesūtītājs,
kas to reģistrējis pirmais.

7. Loterijas laimestu fonds:
7.1. 15 (Piecpadsmit) balvas, t.sk.:
Nr. Nosaukums

Daudzums

Cena,
EUR

Ceļojumu aģentūras "SIBUS" dāvanu karte vienas dienas
3
20.00
ceļojumam 20.00 EUR vērtībā, derīga līdz 31.10.2018
Fotosalona RILITA dāvanu karte 25.00 EUR vērtībā, derīga līdz
4
25.00
2 31.12.2017
SIBERIKA dāvanu karte 25.00 EUR vērtībā, derīga līdz
7
25.00
3 30.04.2018
Intas Straubergas valodu centra dāvanu karte individuālajām
1
130.00
4 nodarbībām (10 stundas), derīga līdz 31.12.2017
KOPĀ:
15
KOPĀ:
7.2. Kopējais balvu fonds – 465.00 EUR (Četri simti sešdesmit pieci euro un 00 eiro centi).
1

Summa,
EUR
60.00
100.00
175.00
130.00
465.00

8. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
8.1. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi ir aprēķināmi saskaņā ar SMS
pakalpojumu izcenojumu. Maksa par katru dalībnieka reģistrāciju ir 0.05 EUR (ieskaitot PVN)
(norādītājā cenā nav iekļautas izmaksas par mobilā operatora pakalpojumiem: SMS nosūtīšanu un/vai
wap-trafiku).
8.2. Reģistrēšanas interneta vietnē www.loterija.info ir bezmaksas.

9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
9.1. Izložu vieta – CDR SIA birojs, Jūrkalnes iela 1, Rīga, LV-1046.
9.2. Izlozes datums: 01.11.2017. plkst. 9:00.
9.3.Izlozes kārtība: CDR SIA sagatavo datu bāzi ar loterijas dalībnieku sarakstu elektroniskā formātā.
Datu bāze tiek glabāta CDR SIA serveros (SIA CDR LVS sistēma). Izlozes notiek, izmantojot
CDR SIA izstrādātu personas datu apstrādes programmatūru, kura uzvarētājus nosaka pēc
nejaušības principa. LR Datu valsts inspekcijas apstrādes izsniegtais reģ. Nr. 004867. Uzvarētāji
tiks noteikti izlozes kārtībā.
10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:
10.1. Izlozes uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.loterija.info 2017. gada 1. novembrī līdz plkst.
23:59.
11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz balvu un kādā to izsniedz, kā arī tās saņemšanas
papildu izmaksas:

11.1. Balvas loterijai piešķir loterijas pakalpojuma sniedzējs.
11.2. Ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc izlozes CDR SIA atbildīgā persona katram uzvarētājam
nosūtīs SMS ar informāciju par uzvaru loterijā. Ja uzvarētājs, reģistrējoties internetā www.loterija.info,
ir norādījis fiksēta telefona numuru, tad CDR SIA atbildīgā persona sazināsies ar uzvarētāju
individuāli.
11.3. Balvu saņemšanas kārtība:
11.3.1 Balvas tiks uzglabātas pie CDR SIA.
11.3.2. Uzvarētāji varēs saņemt balvas no 2017. gada no 2. novembra līdz 2017. gada 30. novembrim,
CDR SIA birojā Jūrkalnes ielā 1, Rīgā, iepriekš saskaņojot saņemšanas laiku, zvanot darba dienās no
plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 pa tālruni 67887000.
11.4. Lai saņemtu balvu, izlozes uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un biļete vai
ielūgums. Uzrādītās biļetes vai ielūguma vietas numuram jāsakrīt ar tās vietas numuru, kas norādīta
laimējušā WEB vai SMS reģistrācijā.
11.5 Uzvarētāji var saņemt balvas līdz 2017. gada 30. novembrim plkst. 17:00, ja loterijas uzvarētāji
līdz 2017. gada 30. novembrim plkst. 17:00 nav ieradušies pēc laimētajām balvām, viņi zaudē savu
loterijas uzvarētāja statusu, un balvas paliek Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā, biedrība īpašumā.
12. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un
termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:
12.1. Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski loterijas organizatoram –
CDR SIA Jūrkalnes iela 1, Rīga, LV-1046, līdz 2017. gada 15. decembrim ar norādi "Baudi
koncertu un laimē!", pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai
to kopijas, uz pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijai.
13. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:
13.1. Loterijā nav atļauts piedalīties CDR SIA darbiniekiem un Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā,
biedrības amatpersonām.
13.2. Balvu saņēmējam ir jāapliecina, ka uz to neattiecas šo noteikumu 12.1. punktā minētais
aizliegums – saņemot balvu, balvas saņēmējs to apliecina, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu,
kurā ir iekļauta atzīme par apliecinājumu, ka konkrētais balvas saņēmējs nav minēto iestāžu
darbinieks. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies loterijā un
laimējis, viņam balva netiek izsniegta.

14. Loterijas dalībnieka aptuvenās izredzes laimēt:
14.1. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 669 (Seši simti
sešdesmit deviņi) cilvēki. Iespēja iegūt balvu ir 15 (piecpadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu,
prognozējot – 15 (piecpadsmit) pret 669 (Seši simti sešdesmit deviņi).

15. Cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu.
15.1. Loterijas organizatori nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja ar loterijas
laimētājiem nav izdevies sazināties no loterijas organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ.
15.2. Ja par balvu saņēmēju piesakās nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņas likumiskais
pārstāvis, uzrādot loterijas uzvarētāja un savu personu apliecinošu dokumentu.
15.3. Balvas nevar samainīt pret naudas ekvivalentu.

15.4. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs,
saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un
ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
15.5. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.loterija.info. E-pasts jautājumu
gadījumā – info@cdr.lv (darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00).
15.6. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram,
transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
15.7. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem loterijas noteikumiem.
15.8. Balvu ieguvējs piekrīt, ka viņa/as vārds un uzvārds tiks publicēts masu medijos saistībā ar
piedalīšanos loterijā "Baudi koncertu un laimē!" kā loterijas laimētājs.
Atbildīgā persona: Alīna Gumeņņikova
Tel.: 67887000
E-pasts: info@cdr.lv

