
 

"IEPAZĪSTI GRIEĶIJU AR AROMA GOLD" loterijas noteikumi 
 

 

1.Preču izplatītājs:  SIA "DAISENA LATVIA" 
Reģ.nr.: 40003766195 
Jur. adrese: Biksēres iela 6, Rīgā, LV-1073 
Biroja adrese: Biksēres iela 6, Rīgā, LV-1073 

2.Loterijas organizētājs:  SIA "ESTERIA" 
Reģ.nr.: LV40003936991 
Jur. adrese: Ūnijas iela 59-69, Rīga, LV-1039 
Biroja adrese: Garozes iela 1,  Rīga, LV-1004 

3.Loterijas pasūtītājs:  SIA "DAISENA LATVIA" 
Reģ.nr.: 40003766195 
Jur. adrese: Biksēres iela 6, Rīgā, LV-1073 
Biroja adrese: Biksēres iela 6, Rīgā, LV-1073 

 

4. Loterijas norises teritorija:   
 

Jebkura tirdzniecības vieta Latvijā, kurā tiek izplatīta AROMA GOLD zīmola produkcija. 
 
5. Loterijas norises sākuma un beigu datums:   
 
Loterijas sākuma datums ir 2013.gada 1. septembris, loterijas beigu datums ir 2014. gada 4. janvāris. 
 
6. Balvu fonds: 
6.1. 163 (Viens simts sešdesmit trīs) balvas, t.sk.: 

Nr. Preču nosaukums Vienība Daudzums 
Cena, 
LVL Cena, EUR 

Summa 
LVL Summa EUR 

1 

Ceļojums 2 personām uz Grieķiju: Tūre “Antīkā 
Grieķija” ar atbilstošo ekskursiju programmu, 
dzīvošanu (7 naktis), transfēri, lidojumu, 
apdrošināšanu gab 1 498.98 709.99 498.98 709.99 

2 Lietussargs AROMA GOLD gab 54 3.25 4.62 175.5 249.71 

3 Dvielis AROMA GOLD gab 54 4.27 6.08 230.58 328.08 

4 

Iepirkuma soma ar kafiju - 1 gab Dabīgā malta 
kafija AROMA GOLD, 500g; 1 gab Šķīstošā  
granulēta kafija  AROMA GOLD, 200g; 15 gab 
Kafijas dzēriens AROMA GOLD 3in1, 18g) gab 54 5.06 7.20 273.24 388.79 

  
Kopā: 163 Kopā: Kopā: 1178.30 1676.57 

 
6.2. Kopējais balvu fonds – Ls 1178.30 (Viens tūkstotis viens simts septiņdesmit astoņi lati un 30 santīmi); EUR 1676.57 (Viens 

tūkstotis seši simti un septiņdesmit seši eiro, 57 eiro centri) 
 
7. Preču sortiments, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros: 
"AROMA GOLD" zīmola produkti: 

Nr. Nosaukums Apjoms EAN kods 

1 Dabīgā malta kafija AROMA GOLD  80g 4771632086859 

2 Dabīgā malta kafija AROMA GOLD  250g 4771632085333 

3 Dabīgā malta kafija AROMA GOLD  500g 4771632085401 

4 Dabīgā maltā kafija AROMA GOLD IN-CUP  500g 4771632087931 

5 Kafijas pupiņas AROMA GOLD ESPRESSO  1kg 4771632087580 

6 Šķīstošā  granulēta kafija AROMA GOLD  100g 4771632190778 

7 Šķīstošā  granulēta kafija  AROMA GOLD  200g 4771632086002 

8 Šķīstošā  granulēta kafija  AROMA GOLD  140g 4771632087740 

9 Kafijas dzēriens AROMA GOLD 3in1  18g  4771632086248 



Preču daudzums nav ierobežots. 

8. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:  

8.1. Par loterijas dalībnieku kļūst ikviens LR iedzīvotājs (fiziska persona), kurš 

 laika posmā no 2013.gada 1. septembra līdz 2013. gada 31. decembrim vienā pirkumā būs iegādājies vismaz vienu"AROMA 
GOLD" produktu, kas minēts 7. punktā, kā arī produktu kopējā summa nedrīkst būt zemāka par Ls 1.00 (Viens lats, 00 
santīmi - EUR 1.42 Viens eiro un 42 eiro centri) 

 līdz 2014. gada 1. janvārim plkst. 23:59 reģistrēsies par loterijas dalībnieku interneta vietnē www.delfi.lv/aromagold 
(bezmaksas), aizpildot anketu (vārds, uzvārds, telefona numurs, pirkuma čeka numurs, pilsēta) vai nosūtot SMS uz numuru 
144 ar tekstu: AROMAGOLD atstarpe Čeka numurs atstarpe Vārds atstarpe Uzvārds atstarpe Pilsēta (reģistrācijas cena ar 
SMS Ls 0.10 -0.14 EUR). Piemēram, AROMAGOLD 123456 Jānis Ozoliņš Valmiera (Sastādot SMS tekstu, vārdu un uzvārdu 
var norādīt ar mīkstinājumiem un garumzīmēm); 

 var uzrādīt pirkuma čeku. (Pirkuma čeks jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam) 
8.2. Potenciālais loterijas dalībnieks pēc SMS nosūtīšanas saņem atbildes/apstiprinājuma SMS par dalību loterijā: "Pateicamies par 
dalibu. Saglabajiet pirkuma ceku lidz loterijas beigam. Veiksmi izloze! Jusu AROMA GOLD". 
Veiksmīgas reģistrācijas gadījumā interneta vietnē www.delfi.lv/aromagold, uz ekrāna parādās apstiprinājums par to, ka reģistrācija 
ir veiksmīgi notikusi. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr 
reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai loterijā. 
8.3. Viens "AROMA GOLD" zīmola produktu pircējs var reģistrēt neierobežotu pirkuma čeku skaitu. 
8.4. Vienu čeku drīkst reģistrēt tikai vienu reizi. Ja pirkuma čeks tiks reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un loterijā 
piedalīsies tas čeks un čeka iesūtītājs, kas to reģistrējis pirmais.  
8.5. Ja loterijas dalībnieks mēģinās reģistrēt vienu čeku vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, izlozes 
nodrošinātājs SIA "ESTERIA" patur tiesības anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi pēc vienlīdzības un godīgas dalības 
principiem. 
8.6. Ja loterijas dalībnieks reģistrējot čeku, nepilnīgi norāda nepieciešamo informāciju reģistrācijai (saskaņā ar 8.1. apakšpunktā 
atrunātajiem nosacījumiem), SIA "ESTERIA" patur tiesības anulēt šo reģistrāciju. 
8.7. Ikviens "AROMA GOLD" zīmola produktu pircējs kļūst par loterijas dalībnieku automātiski, ja ir izpildīti 8.1. apakšpunktā 
atrunātie nosacījumi. 
8.8. Loterijā nav atļauts piedalīties SIA "DAISENA LATVIA", SIA "ESTERIA" darbiniekiem un to pirmās pakāpes radiniekiem. Balvu 
saņēmējam ir jāapliecina, ka uz to neattiecas šis aizliegums. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks vai 
darbinieka pirmās pakāpes radinieks ir piedalījies loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta. 
8.9. SIA "ESTERIA" sagatavo datu bāzi ar loterijas dalībnieku sarakstu elektroniskā formātā. Datu bāze tiek glabāta SIA "ESTERIA" 
serveros (ESTERIA LVS sistēma). Izlozes notiek, izmantojot SIA "ESTERIA"izstrādātu personas datu apstrādes programmatūru, kura 
uzvarētājus nosaka pēc nejaušības principa. LR Datu valsts inspekcijas 2011.gada 5.augustā izdotā reģistrācijas apliecība – Nr. 
002072. Uzvarētāji tiks noteikti izlozes kārtībā. 
8.10. Izlozes notiek 17 (Septiņpadsmit) reizes. 
 

Izloze 
Izlozes datums Reģistrēšanās periods Izlozētā balva Balvu skaits, 

gab. 

1 09.09.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 1.09. - 08.09.2013. 
plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

2 16.09.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 09.09. -15.09.2013., 
plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

3 23.09.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 16.09. - 
22.09.2013., plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

4 30.09.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 23.09. - 
29.09.2013., plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

5 07.10.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 30.09. - 
06.10.2013., plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 
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6 14.10.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 07.10. -13.10.2013., 
plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD kafiju*   3 

7 21.10.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 14.10. - 
20.10.2013., plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD kafiju*   3 

8 28.10.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 21.10. -27.10.2013., 
plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD kafiju*   3 

9 04.11.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 28.10. -03.11.2013., 
plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

10 11.11.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 04.11. - 
10.11.2013., plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

11 19.11.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 11.11. - 
17.11.2013., plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

12 25.11.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 18.11. - 
24.11.2013., plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

13 02.12.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 25.11. - 
01.12.2013., plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

14 09.12.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 02.12. - 
08.12.2013., plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

15 16.12.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 09.12. -15.12.2013., 
plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

16 23.12.2013. plkst. 9:30 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 16.12. -22.12.2013., 
plkst.23:59 

Lietussargs AROMA GOLD 3 

Dvielis AROMA GOLD 3 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   3 

17 02.01.2014. plkst. 10:00 

Izlozē piedalās visi pircēji, 
kuri reģistrējušies laika 

posmā 23.12. -01.01.2014., 
plkst.12:59 

Lietussargs AROMA GOLD 6 

Dvielis AROMA GOLD 6 

Iepirkuma soma arAROMA GOLD  kafiju*   6 

Ceļojums 2 personām uz Grieķiju 1 

 
   

163 

8.11. Katrai balvai tiek izlozēts viens laimētājs, galvenās balvas izlozei – Ceļojums, 2 personām uz Grieķiju – tiek izlozēti papildus trīs 
rezervisti. (Rezervisti tiek izlozēti gadījumam, ja primārie loterijas uzvarētāji nespēs pierādīt dalību loterijā vai viņu reģistrācija nebūs 
atbilstoša šiem loterijas noteikumiem.) 
8.12. Ja primārie noteiktie laimētāji neierodas pēc balvas un loterijas organizētājam neizdodas ar tiem sazināties līdz 2014. gada 17. 
janvārim, tiesības saņemt balvu pāriet izlozes kārtībā noteiktajiem konkrētās balvas rezervistiem. 
8.13. Visi uzvarētāji, kuri ir laimējuši balvu, turpmākajās izlozēs nepiedalās, izņemot galvenās balvas - ceļojums divām personām uz 
Grieķiju izlozē, 02.01.2014.  
 
 
 



9. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: 
9.1. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi ir aprēķināmi saskaņā ar SMS pakalpojumu izcenojumu. Maksa par 
katru dalībnieka reģistrāciju ir Ls 0,10 (0.14 EUR) (norādītājā cenā nav iekļautas izmaksas par mobilā operatora pakalpojumiem: SMS 
nosūtīšanu un/vai wap-trafiku). 
9.2. Reģistrēšanas interneta vietnē www.delfi.lv/aromagold ir bezmaksas 
 
10. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums: 
 
10.1. Izložu vieta – SIA "ESTERIA" birojs, Garozes ielā 1, Rīgā, izložu datumi – saskaņā ar 8.10. punktu.  
Balvu izlozē piedalās visi "AROMA GOLD" pārtikas preču pircēju čeki, kuri tiek reģistrēti atbilstoši loterijas noteikumu 8.1. 
apakšpunktam.  
 
11. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums: 

 
11.1. Katras izlozes uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.delfi.lv/aromagold ne vēlāk kā divas darba dienas pēc izlozes līdz plkst. 
23:59.  
 
12. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz balvu un kādā to izsniedz, kā arī tās saņemšanas papildu izmaksas: 
 
12.1. Balvas loterijai piešķir loterijas pasūtītājs. 
12.2. Izlozes dienā SIA "ESTERIA"atbildīgā persona katram uzvarētājam nosūtīs SMS ar informāciju par uzvaru loterijā. Ja uzvarētājs, 
reģistrējoties internetā www.delfi.lv/aromagold, ir norādījis fiksēta telefona numuru, tad SIA "ESTERIA" atbildīgā persona sazināsies 
ar uzvarētāju individuāli. 
12.3. Balvu saņemšanas kārtība:  
Uzvarētāji varēs pieteikties balvām SIA "ESTERIA" birojā no 2013.gada 16. septembra līdz 2014. gada 24. janvārim: 
 

Balva Balvas izsniegšanas nosacījumi Balvas izsniegšanas vieta 

 Lietussargs AROMA GOLD 

 Dvielis AROMA GOLD 

  Iepirkuma soma ar AROMA 
GOLD kafiju 

 Ceļojums 2 personām uz 
Grieķiju 

Balvas saņemšanas laika un vietas 
saskaņošana ar SIA "ESTERIA"pārstāvi 
pa tālruni 67887002. 
 

SIA "ESTERIA"birojs Rīgā, Garozes ielā 1, darba 
dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 18:00. Balvu 
saņemšana līdz 24.01.2013. 
2. ar loterijas pasūtītāja aģentu starpniecību (tikai 
mazās balvas un tikai ārpus Rīgas) iepriekš, 
saskaņojot vietu un laiku ar SIA "ESTERIA"– 
pieteikties laimestam līdz 24.01.2014., 
saņemšana līdz 28.02.2014. 

 
12.4. Lai saņemtu balvu, izlozes uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pirkuma čeks. Uzrādītā pirkuma čeka 
numuram jāsakrīt ar tā čeka numuru, kas norādīts laimējušā WEB vai SMS reģistrācijā. Čekam (pirkumu apliecinošajam 
dokumentam) ir jāatbilst loterijas noteikumiem un jāapstiprina "AROMA GOLD" pārtikas preču iegāde. 
12.5. Izlozes nodrošinātājs SIA "ESTERIA" patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks: 
12.5.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt; 
12.5.2. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem 
vai mainot simbolu kombināciju; 
12.5.3. ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā; 
12.6. Loterijas organizatori nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja ar loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no 
loterijas organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ. 
12.7. Ja par balvu saņēmēju piesakās nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņas likumiskais pārstāvis, uzrādot loterijas uzvarētāja 
un savu personu apliecinošu dokumentu. 
12.8. Balvas nevar samainīt pret naudas ekvivalentu. 
12.9. Ja pirkumu apliecinošajos dokumentos nevar identificēt "AROMA GOLD" pārtikas preces pirkumu, balva netiek izsniegta.  
 
13. Termiņš, līdz kuram loterijas laimētāji var pieteikties uz balvu un to saņemt: 
 
13.1. Uzvarētāji var saņemt balvas Rīgā līdz 2013.gada 24. janvārim plkst. 17:00, ārpus Rīgas - līdz 2013. dada 28. februārim, ja 
loterijas uzvarētāji līdz 2013. gada 24.janvārim plkst. 17:00 nav ieradušies pēc laimētajām balvām vai pieteikušies balvas saņemšanai 
ārpus Rīgas, viņi zaudē savu loterijas uzvarētāja statusu, un balvas paliek SIA "DAISENA LATVIA" īpašumā. 
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14. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas: 
14.1. Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski loterijas organizatoram – SIA "ESTERIA" Garozes 1, Rīgā, LV-
1004, līdz 2014. gada 14. martam ar norādi "IEPAZĪSTI GRIEĶIJU AR AROMA GOLD", pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, 
pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijai.  
14.2. Pretenzijas tiks izskatītas 14 dienu laikā pēc iesniegšanas. Ja loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē 
norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas 
tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktajā kārtībā. 

 
15. Cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu darīt zināmu: 
 
15.1. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.delfi.lv/aromagold. Tālrunis jautājumu gadījumā – 67887002 
(darbadienās no plkst. 10:00 līdz 17:00). 
15.2. Datu bāze tiek glabāta SIA "ESTERIA"serveros (ESTERIA LVS sistēma). Informācija un personu dati, ko loterijas dalībnieki būs 
iesnieguši saistībā ar dalību loterijā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo 
aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 
15.3. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai 
telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 
15.4. Balvu ieguvējs piekrīt, ka viņa/as vārds un uzvārds tiks publicēts masu medijos saistībā ar piedalīšanos loterijā "IEPAZĪSTI 
GRIEĶIJU AR AROMA GOLD" kā loterijas laimētājs. 
15.5. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 10000 (Desmit tūkstoši) cilvēki. Iespēja iegūt balvu 
ir 163 (Viens simts sešdesmit trīs) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot – 163 (Viens simts sešdesmit trīs) pret 10000 (Desmit 
tūkstoši). 
 
 
Loterijas atļaujas Nr.: 3347 

 
 

Atbildīgā persona: Svetlana Ozerova 
Mob. tel.: +371  29114162 
E-pasts: svetlana@ESTERIA.lv 
    
____________________________ 

 

http://www.aromagold.lv/

