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Preču loterijas "DADARIK lielā loterija!" noteikumi 

 
 

1. Preču ražotājs/pārdevējs:  Dadarik SIA 

Reģ. Nr. 40203003355 

Juridiskā adrese: Kalēju iela 16A, Jūrmala, LV-2008, Latvija 

2. Loterijas organizētājs:  CDR SIA 

Reģ. Nr. 50203006391 

Juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 1, Rīga, LV-1046 

 

3. Loterijas norises teritorija:   

Portāls www.dadarik.com, Latvijas republika.  

 

4. Loterijas norises sākuma un beigu datums:  

Loterijas sākuma datums ir 2020. gada 14. decembra, loterijas beigu datums ir 2021. gada 27. aprīlim. 

 

5. Balvu fonds:  

5.1. 30 (trīsdesmit) balvas, t.sk.: 

Nr. Preču nosaukums Vienība Daudzums 
Cena par vienību, 

EUR ar PVN 

Summa EUR, 

ar PVN 

1 50.00 EUR naudas balva  gab. 24 50 1200.00 

2 100.00 EUR naudas balva  gab. 6 100 600.00 

  Kopā 30 Kopā 1800.00 

 

5.2. Balvas tiek izlozētas, saskaņā ar 7.6. punktu. 

5.3. Kopējais balvu fonds – EUR 1800.00 (Viens tūkstotis astoņi simti euro un nulle euro centi). 

 

6. Preču sortiments, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros: 

6.1. Jebkuras virtuālās kartiņas Dadarik pirkums, portālā www.dadarik.com 

6.2. Maksimālais preču daudzums katrā preču kategorijā – 10000 gab. 

 

7. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība: 

7.1. Par loterijas dalībnieku kļūst ikviens, kurš: 

Laika posmā no 2020. gada 14. decembra līdz 2021. gada 26. aprīlim, ieskaitot: 

7.1.1. būs iegādājies, vismaz vienu Dadarik produktu, kas atrunāts 6.1.punktā. 

7.1.2. bez maksas reģistrēsies loterijai, portālā www.dadarik.com. norādot vārdu, uzvārdu, apmaksas ID numurs, 

e-pastu un telefona numuru. 

7.2. Vienu pirkumu var reģistrēt tikai vienu reizi. 

7.3. Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē. 

7.4. Loterijā nav atļauts piedalīties darbiniekiem Dadarik SIA un CDR SIA. Balvu saņēmējam ir jāapliecina, ka uz 

to neattiecas šis aizliegums. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies loterijā un 

laimējis, viņam balva netiek izsniegta. 

7.5. Laimesta ieguvēji tiks noteikti izmantojot portāla www.dadarik.com reģistrāciju datus (vārds, uzvārds, 

apmaksas ID numurs, telefons, e-pasts) LR likumdošanā paredzētajā kārtībā. Izloze notiek, izmantojot loterijas 

vadības sistēmu, kura uzvarētājus nosaka pēc nejaušības principa. 
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7.6. Izloze notiek 6 (sešas) reizes. 

Izloze 
Izlozes datums un 

laiks 
Balva Skaits Reģistrēšanās periods 

1 
05.01.2021., plkst. 

10:00 

50.00 EUR naudas 

balva  
4 

14.12.2020.-04.01.2021., līdz 

plkst.23:59. 100.00 EUR naudas 

balva  
1 

2 
01.02.2021., plkst. 

10:00 

50.00 EUR naudas 

balva  
4 

05.01.2021.-31.01.2021., līdz 

plkst.23:59. 100.00 EUR naudas 

balva  
1 

3 
23.02.2021., plkst. 

10:00 

50.00 EUR naudas 

balva  
4 

01.02.2021.-22.02.2021, līdz plkst.23:59. 
100.00 EUR naudas 

balva  
1 

4 
16.03.2021., plkst. 

10:00 

50.00 EUR naudas 

balva  
4 

23.02.2021.-15.03.2021, līdz plkst.23:59. 
100.00 EUR naudas 

balva  
1 

5 
06.04.2021., plkst. 

10:00 

50.00 EUR naudas 

balva  
4 

16.03.2021.-05.04.2021, līdz plkst.23:59. 
100.00 EUR naudas 

balva  
1 

6 
27.04.2021., plkst. 

10:00 

50.00 EUR naudas 

balva  
4 

06.04.2021.-26.04.2021, līdz plkst.23:59. 
100.00 EUR naudas 

balva  
1 
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8. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: 

8.1. Reģistrēšanās loterijā ir bezmaksas. 

8.2. Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav. 

 

9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums: 

9.1. Izložu vieta – CDR SIA birojs, Jūrkalnes iela 1, Rīga, LV-1046, izložu datumi un kārtība – saskaņā ar 7.6 

punktu. Balvu izlozēs piedalās visi pirkumi, kas veikti, atbilstoši loterijas noteikumu 7.1. apakšpunktam.  

 

10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums: 

10.1. Izlozes laimētāju saraksts tiks publicēts portālā www.dadarik.com, izlozes dienā, līdz plkst. 23:59.  

 

11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz balvu un kādā to izsniedz, kā arī tās saņemšanas papildu izmaksas: 

11.1. Ne vēlāk kā trīs darba dienu pēc izlozes CDR SIA atbildīgā persona katram uzvarētājam nosūtīs e-pastu ar 

informāciju par uzvaru loterijā.  

11.3. Balvu saņemšanas kārtība: 

Uzvarētāji varēs saņemt balvas no 2021. gada no 05. janvāra līdz 2021. gada 21. maijam, atsūtot savu konta numuru 

uz e-pastu: info@cdr.lv. 

11.4. Loterijas organizatori nenes atbildību par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja ar loterijas laimētājiem nav 

izdevies sazināties no loterijas organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ. 

11.5. Ja par balvu saņēmēju piesakās nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņas likumiskais pārstāvis, uzrādot 

loterijas uzvarētāja un savu personu apliecinošu dokumentu. 

 

12. Termiņš, līdz kuram loterijas laimētāji var pieteikties uz balvu un to saņemt: 

12.1. Uzvarētāji var saņemt balvas līdz 2021. gada 21. maijam plkst. 17:00, ja loterijas uzvarētāji līdz 2021. gada 
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21. maijam, plkst. 17:00 nav pieteikušies pēc laimētajām balvām, viņi zaudē savu loterijas uzvarētāja statusu, un 

balvas paliek Dadarik SIA īpašumā. 

 

13. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā 

pretenzijas tiek izskatītas: 

13.1. Visas pretenzijas par loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski loterijas organizatoram – CDR SIA 

Jūrkalnes iela 1, Rīga, LV-1046, līdz 2021. gada 31. maijam ar norādi "DADARIK lielā loterija!", pilnībā 

izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijai.  

13.2. Pretenzijas tiks izskatītas 15 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. 

 

14. Cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu darīt zināmu: 

14.1. Ar pilniem loterijas noteikumiem var iepazīties portālā www.dadarik.com. Tālrunis jautājumu gadījumā – 

67566592 (darbadienās no plkst. 09:00 līdz 18:00). 

14.2. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta 

izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 

14.3. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 1000 (Viens tūkstots) cilvēki. 

Iespēja iegūt balvu ir 30 (Trīsdemit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot – 30 (Trīsdemit) pret 1000 (Viens 

tūkstotis ). Maksimālais dalībnieku skaits, katrā produktu grupā – 10000 (Desmit tūkstoši). 

 

 

 

Atbildīgā persona: Alīna Gumeņņikova 

Tel.: +37167566592 

E-pasts: info@cdr.lv  
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