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Preču un pakalpojuma loterijas  
„Izbaudi vasaru” noteikumi. 

Loterijas atļaujas Nr. 7337 

1. TIRDZNIECĪBAS CENTRA MOLS ĪPAŠNIEKS: 
SIA „Tirdzniecības centrs Mols”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003539034, juridiskā 
adrese: Krasta iela 46, Rīga, LV-1003, Latvija. 

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: 
SIA „Tirdzniecības centrs Mols”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003539034, juridiskā 
adrese: Krasta iela 46, Rīga, LV-1003, Latvija. 

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: 
Loterija notiek tirdzniecības centrā Mols, adrese: Krasta iela 46, Rīga, LV-1003. 

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS: 
Loterijas norises laiks ir no 2022. gada 13.jūnija līdz 2022.gada 3.jūlijam. 

 
5. BALVU FONDS: 

5.1. Individuāla golfa spēles iepazīšanās nodarbība golfa klubā Viesturi Golfs 1 personai: 
nodarbības ilgums 1h 45min, inventārs iekļauts. Visaptveroša nodarbība trenera 
pavadībā, kurā ietilpst 1. un 9. bedrītes izspēle, treniņlaukuma sesija un ripināšana uz 
grīna 42,35 EUR vērtībā – 80 gab.  

5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 3388,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti 
astoņdesmit astoņi eiro un 00 centi ), PVN tai skaitā. 
 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 
6.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2022. gada 13.jūnijam līdz 2022. gada 3.jūlijam, 

dalībniekam kādā no tirdzniecības centrs Mols veikaliem, izņemot finanšu iestādēs 
veiktos skaidras vai bezskaidras naudas darījumus (veikalu sarakstu skatīt pielikumā), 
jāveic pirkums, ko apliecina viens pirkuma čeks, vismaz 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 
00 centu) vērtībā vai vairāk.  

6.2. Pirkuma čekā nedrīkst būt iekļautas preces no šādām preču kategorijām:  

6.2.1. Par saņemtiem pakalpojumiem finanšu iestādēs, bet ne par produktu iegādi; 

6.2.2. Iegādājoties alkoholiskos dzērienus (tai skaitā alu), tabakas izstrādājumus, augu 
smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko 
smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, medikamentus un enerģijas dzērienus; 

6.2.3. Par dāvanu karšu iegādi; 

6.2.4. Par rēķinu apmaksu (piem., telekomunikācijas, bet ne tikai); 

6.2.5. Norēķini par Latvijas Pasta pakalpojumiem, bet ne par produktu iegādi; 
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6.2.6. Pirkumi, kurus veikušas juridiskās personas; 

6.2.7. Preces iegāde uz nomaksu. 

6.3. Pēc pirkuma izdarīšanas, dalībnieks dodas uz tirdzniecības centra “Mols” informācijas 
centru, kur uzrāda pirkuma čeku. Informācijas centra darbinieks pārbauda čeku, vai tas 
atbilst loterijas noteikumiem un vai tajā nav iekļautas aizliegtās preces vai pakalpojumi.  

6.3.1. Ja čeks atbilst loterijas noteikumiem, informācijas centra darbinieks apzīmogo 
atbilstošo čeku, un piedāvā dalībniekam izvilkt vienu momentloterijas kartīti no 
loterijas urnas, kas atrodas tirdzniecības centra “Mols” informācijas centrā.  

6.3.2. Ja čeks neatbilst loterijas noteikumiem, informācijas centra darbinieks 
paskaidro personai, kāpēc attiecīgais čeks nevar piedalīties momentloterijā.  

6.4. Par katru pirkuma čeku, kas ir vismaz 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centu) vai vairāk 
dalībnieks var izvilkt vienu momentloterijas kartiņu – piem., viens čeks par summu 
100,00 EUR (viens simts eiro, 00 centu) vai 500,00 (pieci simti eiro, 00 centu) – 
dalībnieks vienalga var izvilkt vienu momentloterijas kartiņu.  

6.5. Viens dalībnieks var piedalīties loterijā vairākkārt izdarot atkārtotu pirkumu vismaz 
50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centu) vērtībā vai vairāk uz viena čeka, atbilstoši 
loterijas noteikumiem. 

6.6. Iegādājoties jebkura tirdzniecības centrā “Mols” darbojošos veikala dāvanu karti, 
pirkuma čeks loterijas reģistrācijai nav derīgs. Drīkst reģistrēt pirkuma čeku par 
loterijas noteikumiem atbilstošiem pirkumiem, ar kuriem loterijas dalībnieks 
norēķinājies, izmantojot dāvanu karti. 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 1 000 (viens tūkstotis) dalībnieku, kas izmantojot 

6. punktā norādīto veidu piedalīsies loterijā, un no kuriem 80 (astoņdesmit) 
dalībniekiem ir iespēja katram saņemt 1 (vienu) no balvām, kas minētas šo noteikumu 
5.1. un 5.2. punktos. 

8. AR PIEDALĪŠANOS LOTERIJĀ SAISTĪTIE LOTERIJAS DALĪBNIEKA IZDEVUMI: 
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas 6. punktā minētajā veidā, veicot 

pirkumu un izvelkot vienu momentloterijas kartīti no loterijas urnas, kas izvietota 
tirdzniecības centra “Mols” informācijas centrā.   

8.2. Dalībniekam nav citu papildus izdevumu, kas saistīti ar dalību loterijā. 

9. LOTERIJAS DALĪBAS TERMIŅŠ: 
9.1. Dalībnieks var piedalīties loterijā 6. punktā norādītajā veidā katru dienu tirdzniecības 

centra “Mols” informācijas centra darba laikā no 10:00 – 21:00 - no 2022. gada 
13.jūnija 10:00 līdz 2022.gada 3.jūlija 21:00. 

10.  LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

10.1. Laimesta ieguvēji tiks noteikti 9.1. punktā minētajā periodā loterijas dalībniekam 
izvelkot vienu no 1 000 loterijas kartītēm: 
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10.1.1. Par laimējušu tiks noteikts dalībnieks, kas izvilks vienu no 80 (astoņdesmit) 
loterijas kartītēm ar tekstu: “Apsveicam! Jūs esat laimējis individuālu golfa 
spēles iepazīšanās nodarbību golfa klubā Viesturi Golfs!” 

10.1.2. Par nelaimējušu tiks noteikts dalībnieks, kas izvilks vienu no 920 (deviņi simti 
divdesmit) loterijas kartītēm ar tekstu: “Diemžēl šoreiz nepaveicās. Mēģini vēl!”  

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 
11.1. Klientam, kas izlozē vienu no 80 (astoņdesmit) loterijas kartītēm, kuras balva 

ir individuāla golfa spēles iepazīšanās nodarbība golfa klubā Viesturi Golfs, 
tirdzniecības centra “Mols” informācijas centra darbiniece sastādīs laimesta aktu, kurā 
fiksēs laimējušās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu un izsniegs laimestu - 
individuāla golfa spēles iepazīšanās nodarbība golfa klubā Viesturi Golfs dāvanu karti;  
11.1.1. Ja laimējusī persona ir jaunāka par 16 gadiem, laimesta izsniegšanas brīdī klāt 

ir jābūt personas likumiskajam pārstāvim (vecākam vai aizbildnim), kas var to 
apliecināt ar atbilstošu dokumentu, un parakstās laimesta saņemšanas aktā.  

11.2. Laimējusī persona, pēc dāvanu kartes saņemšanas, sazinās ar Golfs Viesturi 
golfa klubu pa tālr. +371 26 444 390, vienojās par nodarības laiku un noteiktajā laikā 
dodas uz Golfs Viesturi golfa klubu, Mārupes novadā un, apmaiņā pret šo individuāla 
golfa spēles iepazīšanās nodarbība golfa klubā Viesturi Golfs dāvanu karti, izmanto 
individuālo golfa spēles iepazīšanās nodarbību. 

11.3. Akcijā drīkst piedalīties jebkura persona bez vecuma ierobežojuma. 
11.4. Detalizēta informācija par loterijas dalībnieku personas datu apstrādi, tai skaitā 

personas datu glabāšanas termiņiem, ir pieejama Privātuma politikā mājas lapā: 
www.mols.lv   

 
11.5. Balvas netiks izmaksātas naudā. 

11.6. Balvas, kas netiek izlozētas līdz 2022. gada 3. jūlijam ieskaitot, paliek tirdzniecības 
centra “Mols” īpašnieka SIA „Tirdzniecības centrs Mols” īpašumā. 

12. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA: 
12.1. Loterijas dalībniekiem ir tiesības iesniegt pretenziju par loterijas norisi līdz 2022. 

gada 3.augustam. Pretenziju var izteikt rakstiski, iesniedzot to SIA “Tirdzniecības 
centrs “Mols””, Krasta iela 46, Rīga, LV 1003.  

12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 30 
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no rakstiska iesnieguma saņemšanas 
dienas. 

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS: 
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties tirdzniecības centrā “Mols“ administrācijas pārstāvji, 

tirdzniecības centrā atrodošos veikalu darbinieki un TC Mols strādājošie apkalpojošo 
uzņēmumu darbinieki (AS G4S Latvia, SIA BCS, SIA Termex). Ja šis noteikums tiek 
pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties 
izlozē, balva paliek tirdzniecības centra “Mols” īpašnieka SIA „Tirdzniecības centrs 
Mols” īpašumā. 
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14. ĪPAŠAS PIEZĪMES: 
14.1. Piedaloties akcijā, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt savu personas datu 

apstrādei atbilstoši TC Mols Privātuma Politikai, kas pieejama TC Mols interneta mājas 
lapā: www.mols.lv 
 

14.2. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu 
Uzraudzības Inspekcija, tiks publicēti mājas lapā www.mols.lv. 

 
[teksta beigas] 
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1. Pielikums “Tirdzniecības centra “Mols” veikalu saraksts”.  

 
VEIKALA 
NOSAUKUMS 
4hair.lv 
Alan Deko 
Alan Deko outlet 
Anko 
Baltic Data 
Baltzelts 
Bazar’t 
Beates Darbnica 
Camel active 
Coverme 
Daniele Donati 
DenimDreamOutlet 
Dino Zoo 
Douglas 
Drogas 
Ecco 
Ecodumas 
Electrocar.lv 
Elmari 
Emeralda 
Euronics 
Evelatus 
Evermen 
Ēra 
Fissman 
Given 
Golden Saga 
Gourmet Vinothek 
Green clean Plus 
H&M 
Imperio 
Jahonts 
Jānis Roze 
Jysk 
Kondicionieru uzpilde 
“Somer” 
Kolonna 
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Latvijas Pasts 
LMT 
Matraču meistars 
Meta 
Mēness aptieka 
Narvesen 
Optio 
Pepco 
Polaris 
Postcard.lv 
Puma Factory Outlet 
Rimi 
Rimi Pitstop 
Rito 
Sala vitrīna 
Sportland 
Tabakeria 
Tavex 
Triumph 
Vairāk saules 
Verita 
Vision Express 
X Jeans 
Ženēva 

 


