
 

 

 

Loterijas rīkotājs: SIA KUMA  
reģ. nr. 50003248591, Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV 1015 

                                      

Loterijas „Žurnāla „Kūmiņš” I pusgada balva” 

izlozes kārtība un piedalīšanās noteikumi 

 
1. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies 2021. gada žurnālus „Kūmiņš” no pirmā līdz 

sestajam (Nr.1-6)  numuram, no katra izgriezis vinjetes un tās atsūtījis uz adresi – SIA KUMA, 

p/k 100, Rīga, LV-1015 līdz norādītajam datumam (pasta zīmogs). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

            Loterijas dalībnieka papildus izdevumi – pasta pakalpojumi. Ja loterijas dalībnieks piedalās 

loterijā arī citā SIA KUMA izdotajā krustvārdu mīklu žurnālā, tad atbildes var sūtīt uz visiem 

žurnāliem vienā aploksnē, tādā veidā ieekonomējot pastmarkas un aploksnes. 

 

3. Izlozes norises vieta – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 16.00. 

 

4. Loterijas sākuma un beigu datums.                   Izlozes norises datums  

04.02.2021. – 23.07.2021.    22.07.2021. 

 

Vinješu iesūtīšanas termiņš  

14.07.2021.  

 

5. Loterijā piedalās tie dalībnieki, kas ir iesūtījuši sešas žurnāla oriģinālvinjetes, uzrādījuši savu 

vārdu, uzvārdu un telefona numuru un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt datu izmantošanai 

loterijas ietvaros.  

 

6. Viens mīklu minētājs var iesūtīt vairākus vinješu komplektus (Nr.1-6). Līdz ar to rodas lielāka 

iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Laimests – naudas balva 300,00  EUR (trīs simti eiro). 

 

8. Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 1/650. 

 

9. Balvas ieguvēja vārds un uzvārds tiek publicēts SIA KUMA interneta mājas lapā www.kuma.lv  

23.07.2021., kā arī nākamajā žurnāla numurā pēc loterijas norises datuma – 2021.g. augusta 

numurā. 

 

10. Naudas balvas SIA KUMA pārskaita uz laimētāja bankas vai Latvijas Pasta norēķinu kontu viena 

kalendārā mēneša laikā pēc izlozes norises datuma. Ja laimētājs balvu vēlas saņemt, izmantojot 

Latvijas Pasta pārvedumus, tad pakalpojuma komisijas maksu apmaksā balvas saņēmējs. Latvijas 

Pastam tiek veikts naudas pārvedums par laimēto summu un iesniegts apstiprināts laimētāju 

saraksts, pēc kura tiek izmaksātas naudas balvas.  

 

11. Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudas balvu, tā mēnesi tiek 

uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA KUMA kontu bankā. Atgrieztā 

naudas summa tiek nosūtīta atkārtoti 1 kalendārā mēneša laikā, ja laimējusī persona ir pieteikusi 

sevi un precizējusi savus personas datus un adresi. Pēc termiņa notecējuma uzņēmumam ir 

tiesības neizmaksāt laimestu atkārtoti. 

 



12. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties firmas birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 22-

44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 24118825 vai  67342879; nosūtīt savu pretenziju pa 

pastu vai uz e-pastu kuma@kuma.lv. 

 

13. Pretenzija tiek izskatīta nekavējoties un sniegta atbilde. Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams 

ilgāks laiks, tad ar pretenzijas sniedzēju vienojas par atbildes sniegšanas laiku un veidu. 

Pretenzijas pieņem līdz 30.09.2021. 

 

14. Ar atbilžu iesūtīšanas un loterijas norises noteikumiem var iepazīties arī SIA KUMA interneta 

mājas lapā www.kuma.lv. 

 

 

Loterijas rīkotājs: SIA KUMA  
reģ. nr. 50003248591, Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV-1015 

 

Loterijas „Žurnāla „Lielās Rūtis” I pusgada balva” 

izlozes kārtība un piedalīšanās noteikumi 
 

1. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies 2021. gada žurnālus „Lielās Rūtis” no pirmā līdz 

sestajam (Nr.1-6), no katra izgriezis vinjeti un atsūtījis uz adresi – SIA KUMA, p/k 100, Rīga, 

LV 1015 līdz norādītajam datumam (pasta zīmogs). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

            Loterijas dalībnieka papildus izdevumi – pasta pakalpojumi. Ja loterijas dalībnieks piedalās 

loterijā arī citā SIA KUMA izdotajā krustvārdu mīklu žurnālā, tad atbildes var sūtīt uz visiem 

žurnāliem vienā aploksnē, tādā veidā ieekonomējot pastmarkas un aploksnes. 

 

3. Izlozes norises vieta – Rīnūžu iela 22-44, Rīgā plkst. 16.00. 

 

4. Loterijas sākuma un beigu datums.                   Izlozes norises datums  

04.02.2021. – 23.07.2021.    22.07.2021. 

 

Vinješu iesūtīšanas termiņš  

14.07.2021.  

 

5. Loterijā piedalās tie dalībnieki, kas ir iesūtījuši sešas žurnāla oriģinālvinjetes, uzrādījuši savu 

vārdu, uzvārdu un telefona numuru un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt datu izmantošanai 

loterijas ietvaros.  

 

6. Viens mīklu minētājs var iesūtīt vairākus vinješu komplektus (Nr.1-6). Līdz ar to rodas lielāka 

iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Laimests – naudas balva 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro). 

 

8. Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 1/1300. 

 

9. Balvas ieguvēja vārds un uzvārds tiek publicēts SIA KUMA interneta mājas lapā www.kuma.lv  

23.07.2021., kā arī nākamajā žurnāla numurā pēc loterijas norises datuma – 2021.g. augusta 

numurā. 

 

10. Naudas balvas SIA KUMA pārskaita uz laimētāja bankas vai Latvijas Pasta norēķinu kontu viena 

kalendārā mēneša laikā pēc izlozes norises datuma. Ja laimētājs balvu vēlas saņemt, izmantojot 

Latvijas Pasta pārvedumus, tad pakalpojuma komisijas maksu apmaksā balvas saņēmējs. Latvijas 

Pastam tiek veikts naudas pārvedums par laimēto summu un iesniegts apstiprināts laimētāju 

saraksts, pēc kura tiek izmaksātas naudas balvas.  



 

11. Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudas balvu, tā mēnesi tiek 

uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA KUMA kontu bankā. Atgrieztā 

naudas summa tiek nosūtīta atkārtoti 1 kalendārā mēneša laikā, ja laimējusī persona ir pieteikusi 

sevi un precizējusi savus personas datus un adresi. Pēc termiņa notecējuma uzņēmumam ir tiesības 

neizmaksāt laimestu atkārtoti. 

 

12. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties firmas birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 22-

44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 24118825 vai 67342879; nosūtīt savu pretenziju pa 

pastu vai uz e-pastu kuma@kuma.lv. 

 

13. Pretenzija tiek izskatīta nekavējoties un sniegta atbilde. Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams 

ilgāks laiks, tad ar pretenzijas sniedzēju vienojas par atbildes sniegšanas laiku un veidu. 

Pretenzijas pieņem līdz 30.09.2021. 

 

14. Ar atbilžu iesūtīšanas un loterijas norises noteikumiem var iepazīties arī SIA KUMA interneta 

mājas lapā www.kuma.lv. 

 

 

Loterijas rīkotājs: SIA KUMA  
reģ. nr. 50003248591, Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV 1015  

 

Loterijas „Žurnāla „Maģiskās Rūtis” I pusgada balva” 

izlozes kārtība un piedalīšanās noteikumi 

 
1. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies 2021. gada žurnālus „Maģiskās Rūtis” no pirmā 

līdz sestajam (Nr.1-6)  numuram, no katra izgriezis vinjetes un tās atsūtījis uz adresi – SIA 

KUMA, p/k 100, Rīga, LV 1015 līdz norādītajam datumam (pasta zīmogs). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

            Loterijas dalībnieka papildus izdevumi – pasta pakalpojumi. Ja loterijas dalībnieks piedalās 

loterijā arī citā SIA KUMA izdotajā krustvārdu mīklu žurnālā, tad atbildes var sūtīt uz visiem 

žurnāliem vienā aploksnē, tādā veidā ieekonomējot pastmarkas un aploksnes. 

 

3. Izlozes norises vieta – Rīnūžu iela 22-44, Rīgā plkst. 16.00. 

 

4. Loterijas sākuma un beigu datums.                   Izlozes norises datums 

04.02.2021. – 23.07.2021.    22.07.2021. 

 

Vinješu iesūtīšanas termiņš  

14.07.2021.  

 

5. Loterijā piedalās tie dalībnieki, kas ir iesūtījuši sešas žurnāla oriģinālvinjetes, uzrādījuši savu 

vārdu, uzvārdu un telefona numuru un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt datu izmantošanai 

loterijas ietvaros.  

 

6. Viens mīklu minētājs var iesūtīt vairākus vinješu komplektus (Nr.1-6). Līdz ar to rodas lielāka 

iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Laimests – naudas balva 350 EUR (trīs simti piecdesmit eiro). 

 

8. Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 1/1070. 

 



9. Balvas ieguvēja vārds un uzvārds tiek publicēts SIA KUMA interneta mājas lapā www.kuma.lv  

23.07.2021., kā arī nākamajā žurnāla numurā pēc loterijas norises datuma – 2021.g. augusta 

numurā. 

 

10. Naudas balvas SIA KUMA pārskaita uz laimētāja bankas vai Latvijas Pasta norēķinu kontu viena 

kalendārā mēneša laikā pēc izlozes norises datuma. Ja laimētājs balvu vēlas saņemt, izmantojot 

Latvijas Pasta pārvedumus, tad pakalpojuma komisijas maksu apmaksā balvas saņēmējs. Latvijas 

Pastam tiek veikts naudas pārvedums par laimēto summu un iesniegts apstiprināts laimētāju 

saraksts, pēc kura tiek izmaksātas naudas balvas.  

 

11. Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudas balvu, tā mēnesi tiek 

uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA KUMA kontu bankā. Atgrieztā 

naudas summa tiek nosūtīta atkārtoti 1 kalendārā mēneša laikā, ja laimējusī persona ir pieteikusi 

sevi un precizējusi savus personas datus un adresi. Pēc termiņa notecējuma uzņēmumam ir 

tiesības neizmaksāt laimestu atkārtoti. 

 

12. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties firmas birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 22-

44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 24118825 vai  67342879; nosūtīt savu pretenziju pa 

pastu vai uz e-pastu kuma@kuma.lv. 

 

13. Pretenzija tiek izskatīta nekavējoties un sniegta atbilde. Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams 

ilgāks laiks, tad ar pretenzijas sniedzēju vienojas par atbildes sniegšanas laiku un veidu. 

Pretenzijas pieņem līdz 30.09.2021. 

 

14. Ar atbilžu iesūtīšanas un loterijas norises noteikumiem var iepazīties arī SIA KUMA interneta 

mājas lapā www.kuma.lv. 

 

 

Loterijas rīkotājs: SIA KUMA  
reģ. nr. 50003248591, Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV 1015 

 

Loterijas „Žurnāla „Prātnieks” I pusgada balva” 

izlozes kārtība un piedalīšanās noteikumi 

 
1. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies 2021. gada žurnālus „Prātnieks” no pirmā līdz 

sestajam (Nr.1-6)  numuram, no katra izgriezis vinjetes un tās atsūtījis uz adresi – SIA KUMA, 

p/k 100, Rīga, LV 1015 līdz norādītajam datumam (pasta zīmogs). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

            Loterijas dalībnieka papildus izdevumi – pasta pakalpojumi. Ja loterijas dalībnieks piedalās 

loterijā arī citā SIA KUMA izdotajā krustvārdu mīklu žurnālā, tad atbildes var sūtīt uz visiem 

žurnāliem vienā aploksnē, tādā veidā ieekonomējot pastmarkas un aploksnes. 

 

3. Izlozes norises vieta – Rīnūžu iela 22-44, Rīgā plkst. 16.00. 

 

4. Loterijas sākuma un beigu datums.                   Izlozes norises datums 

04.02.2021. – 23.07.2021.    22.07.2021. 

 

Vinješu iesūtīšanas termiņš  

14.07.2021.  

 

5. Loterijā piedalās tie dalībnieki, kas ir iesūtījuši sešas žurnāla oriģinālvinjetes, uzrādījuši savu 

vārdu, uzvārdu un telefona numuru un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt datu izmantošanai 

loterijas ietvaros.  



 

6. Viens mīklu minētājs var iesūtīt vairākus vinješu komplektus (Nr.1-6). Līdz ar to rodas lielāka 

iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Laimests – naudas balva 700 EUR (septiņi simti eiro). 

 

8. Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 1/1250. 

 

9. Balvas ieguvēja vārds un uzvārds tiek publicēts SIA KUMA interneta mājas lapā www.kuma.lv  

23.07.2021., kā arī nākamajā žurnāla numurā pēc loterijas norises datuma – 2021.g. augusta 

numurā. 

 

10. Naudas balvas SIA KUMA pārskaita uz laimētāja bankas vai Latvijas Pasta norēķinu kontu viena 

kalendārā mēneša laikā pēc izlozes norises datuma. Ja laimētājs balvu vēlas saņemt, izmantojot 

Latvijas Pasta pārvedumus, tad pakalpojuma komisijas maksu apmaksā balvas saņēmējs.Latvijas 

Pastam tiek veikts naudas pārvedums par laimēto summu un iesniegts apstiprināts laimētāju 

saraksts, pēc kura tiek izmaksātas naudas balvas.  

 

11. Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudas balvu, tā mēnesi tiek 

uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA KUMA kontu bankā. Atgrieztā 

naudas summa tiek nosūtīta atkārtoti 1 kalendārā mēneša laikā, ja laimējusī persona ir pieteikusi 

sevi un precizējusi savus personas datus un adresi. Pēc termiņa notecējuma uzņēmumam ir tiesības 

neizmaksāt laimestu atkārtoti. 

 

12. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties firmas birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 22-

44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 24118825 vai  67342879; nosūtīt savu pretenziju pa 

pastu vai uz e-pastu kuma@kuma.lv. 

 

13. Pretenzija tiek izskatīta nekavējoties un sniegta atbilde. Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams 

ilgāks laiks, tad ar pretenzijas sniedzēju vienojas par atbildes sniegšanas laiku un veidu. 

30.09.2021. 

 

14. Ar atbilžu iesūtīšanas un loterijas norises noteikumiem var iepazīties arī SIA KUMA interneta 

mājas lapā www.kuma.lv. 

 

 

 

Loterijas rīkotājs: SIA KUMA  
reģ. nr. 50003248591, Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV 1015 

 

Loterijas „Žurnāla „Super Kuma” I pusgada balva” 

 izlozes kārtība un piedalīšanās noteikumi 

 
1. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies 2021. gada žurnālus „Super Kuma” no pirmā līdz 

sestajam (Nr.1-6)  numuram, no katra izgriezis vinjetes un tās atsūtījis uz adresi – SIA KUMA, 

p/k 100, Rīga, LV-1015 līdz norādītajam datumam (pasta zīmogs). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

            Loterijas dalībnieka papildus izdevumi – pasta pakalpojumi. Ja loterijas dalībnieks piedalās 

loterijā arī citā SIA KUMA izdotajā krustvārdu mīklu žurnālā, tad atbildes var sūtīt uz visiem 

žurnāliem vienā aploksnē, tādā veidā ieekonomējot pastmarkas un aploksnes. 

 

3. Izlozes norises vieta – Rīnūžu iela 22-44, Rīgā plkst. 16.00. 

 



4. Loterijas sākuma un beigu datums.                   Izlozes norises datums 

04.02.2021. – 23.07.2021.    22.07.2021. 

 

Vinješu iesūtīšanas termiņš                               

14.07.2021.  

 

5. Loterijā piedalās tie dalībnieki, kas ir iesūtījuši sešas žurnāla oriģinālvinjetes, uzrādījuši savu 

vārdu, uzvārdu un telefona numuru un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt datu izmantošanai 

loterijas ietvaros.  

 

6. Viens mīklu minētājs var iesūtīt vairākus vinješu komplektus (Nr.1-6). Līdz ar to rodas lielāka 

iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Laimests – naudas balva 500,00 EUR (pieci simti eiro). 

 

8. Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 1/1390. 

 

9. Balvas ieguvēja vārds un uzvārds tiek publicēts SIA KUMA interneta mājas lapā www.kuma.lv  

23.07.2021., kā arī nākamajā žurnāla numurā pēc loterijas norises datuma – 2021.g. augusta 

numurā. 

 

10. Naudas balvas SIA KUMA pārskaita uz laimētāja bankas vai Latvijas Pasta norēķinu kontu viena 

kalendārā mēneša laikā pēc izlozes norises datuma. Ja laimētājs balvu vēlas saņemt, izmantojot 

Latvijas Pasta pārvedumus, tad pakalpojuma komisijas maksu apmaksā balvas saņēmējs. Latvijas 

Pastam tiek veikts naudas pārvedums par laimēto summu un iesniegts apstiprināts laimētāju 

saraksts, pēc kura tiek izmaksātas naudas balvas.  

 

11. Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudas balvu, tā mēnesi tiek 

uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA KUMA kontu bankā. Atgrieztā 

naudas summa tiek nosūtīta atkārtoti 1 kalendārā mēneša laikā, ja laimējusī persona ir pieteikusi 

sevi un precizējusi savus personas datus un adresi. Pēc termiņa notecējuma uzņēmumam ir tiesības 

neizmaksāt laimestu atkārtoti. 

 

12. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties firmas birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 22-

44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 24118825 vai  67342879; nosūtīt savu pretenziju pa 

pastu vai uz e-pastu kuma@kuma.lv. 

 

13. Pretenzija tiek izskatīta nekavējoties un sniegta atbilde. Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams 

ilgāks laiks, tad ar pretenzijas sniedzēju vienojas par atbildes sniegšanas laiku un veidu. Pretenzijas 

pieņem līdz 30.09.2021. 

 

14. Ar atbilžu iesūtīšanas un loterijas norises noteikumiem var iepazīties arī SIA KUMA interneta 

mājas lapā www.kuma.lv. 

 

 

 

 

 

Loterijas rīkotājs: SIA KUMA  
reģ. nr. 50003248591, Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV 1015 

 

Loterijas „Žurnāla „Vieglās” I pusgada balva” 
 izlozes kārtība un piedalīšanās noteikumi 

 

http://www.kuma.lv/


1. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies 2021. gada žurnālus „Vieglās” ” no pirmā līdz 

sestajam (Nr.1-6)  numuram, no katra izgriezis vinjetes un tās atsūtījis uz adresi – SIA KUMA, 

p/k 100, Rīga, LV 1015 līdz norādītajam datumam (pasta zīmogs). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

            Loterijas dalībnieka papildus izdevumi – pasta pakalpojumi. Ja loterijas dalībnieks piedalās 

loterijā arī citā SIA KUMA izdotajā krustvārdu mīklu žurnālā, tad atbildes var sūtīt uz visiem 

žurnāliem vienā aploksnē, tādā veidā ieekonomējot pastmarkas un aploksnes. 

 

3. Izlozes norises vieta – Rīnūžu iela 22-44, Rīgā plkst. 16.00. 

 

4. Loterijas sākuma un beigu datums.                   Izlozes norises datums 

04.02.2021. – 23.07.2021.    22.07.2021. 

 

Vinješu iesūtīšanas termiņš  

14.07.2021.  

 

5. Loterijā piedalās tie dalībnieki, kas ir iesūtījuši sešas žurnāla oriģinālvinjetes, uzrādījuši savu 

vārdu, uzvārdu un telefona numuru un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt datu izmantošanai 

loterijas ietvaros.  

 

6. Viens mīklu minētājs var iesūtīt vairākus vinješu komplektus (Nr.1-6). Līdz ar to rodas lielāka 

iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Laimests – naudas balva 500 EUR 

 

8. Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 1/1300. 

 

9. Balvas ieguvēja vārds un uzvārds tiek publicēts SIA KUMA interneta mājas lapā www.kuma.lv  

23.07.2021., kā arī nākamajā žurnāla numurā pēc loterijas norises datuma – 2021.g. augusta 

numurā. 

 

10. Naudas balvas SIA KUMA pārskaita uz laimētāja bankas vai Latvijas Pasta norēķinu kontu viena 

kalendārā mēneša laikā pēc izlozes norises datuma. Ja laimētājs balvu vēlas saņemt, izmantojot 

Latvijas Pasta pārvedumus, tad pakalpojuma komisijas maksu apmaksā balvas saņēmējs. Latvijas 

Pastam tiek veikts naudas pārvedums par laimēto summu un iesniegts apstiprināts laimētāju 

saraksts, pēc kura tiek izmaksātas naudas balvas.  

 

11. Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudas balvu, tā mēnesi tiek 

uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA KUMA kontu bankā. Atgrieztā 

naudas summa tiek nosūtīta atkārtoti 1 kalendārā mēneša laikā, ja laimējusī persona ir pieteikusi 

sevi un precizējusi savus personas datus un adresi. Pēc termiņa notecējuma uzņēmumam ir tiesības 

neizmaksāt laimestu atkārtoti. 

 

12. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties firmas birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 22-

44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 24118825 vai  67342879; nosūtīt savu pretenziju pa 

pastu vai uz e-pastu kuma@kuma.lv. 

 

13. Pretenzija tiek izskatīta nekavējoties un sniegta atbilde. Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams 

ilgāks laiks, tad ar pretenzijas sniedzēju vienojas par atbildes sniegšanas laiku un veidu. Pretenzijas 

pieņem līdz 30.09.2021. 

 

14. Ar atbilžu iesūtīšanas un loterijas norises noteikumiem var iepazīties arī SIA KUMA interneta 

mājas lapā www.kuma.lv. 

 

 



 

 

Loterijas rīkotājs: SIA KUMA  
reģ. nr. 50003248591, Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV 1015 

                                      

Loterijas „Žurnāla „Zviedru Rūtis” I pusgada balva” 
izlozes kārtība un piedalīšanās noteikumi 

 
1. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies 2021. gada žurnālus „Zviedru Rūtis” 1., 2. un 3. 

numuru, no katra izgriezis vinjetes un tās atsūtījis uz adresi – SIA KUMA,  p/k 100, Rīga, LV-

1015 līdz norādītajam datumam (pasta zīmogs). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

            Loterijas dalībnieka papildus izdevumi – pasta pakalpojumi. Ja loterijas dalībnieks piedalās 

loterijā arī citā SIA KUMA izdotajā krustvārdu mīklu žurnālā, tad atbildes var sūtīt uz visiem 

žurnāliem vienā aploksnē, tādā veidā ieekonomējot pastmarkas un aploksnes. 

 

3. Izlozes norises vieta – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 16.00. 

 

4. Loterijas sākuma un beigu datums.                   Izlozes norises datums 

04.02.2021. – 23.07.2021.    22.07.2021. 

 

Vinješu iesūtīšanas termiņš  

14.07.2021.  

 

5. Loterijā piedalās tie dalībnieki, kas ir iesūtījuši trīs žurnāla oriģinālvinjetes, uzrādījuši savu vārdu, 

uzvārdu un telefona numuru un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt datu izmantošanai loterijas 

ietvaros.  

 

6. Viens mīklu minētājs var iesūtīt vairākus vinješu komplektus (Nr.1-3). Līdz ar to rodas lielāka 

iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Laimests – 300 EUR. 

 

8. Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 1/850. 

 

9. Balvas ieguvēja vārds un uzvārds tiek publicēts SIA KUMA interneta mājas lapā www.kuma.lv  

23.07.2021., kā arī nākamajā žurnāla numurā pēc loterijas norises datuma – 2021.g. septembra 

numurā. 

 

10. Naudas balvas SIA KUMA pārskaita uz laimētāja bankas vai Latvijas Pasta norēķinu kontu viena 

kalendārā mēneša laikā pēc izlozes norises datuma. Ja laimētājs balvu vēlas saņemt, izmantojot 

Latvijas Pasta pārvedumus, tad pakalpojuma komisijas maksu apmaksā balvas saņēmējs. Latvijas 

Pastam tiek veikts naudas pārvedums par laimēto summu un iesniegts apstiprināts laimētāju 

saraksts, pēc kura tiek izmaksātas naudas balvas.  

 

11. Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudas balvu, tā mēnesi tiek 

uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA KUMA kontu bankā. Atgrieztā 

naudas summa tiek nosūtīta atkārtoti 1 kalendārā mēneša laikā, ja laimējusī persona ir pieteikusi 

sevi un precizējusi savus personas datus un adresi. Pēc termiņa notecējuma uzņēmumam ir tiesības 

neizmaksāt laimestu atkārtoti. 

 

12. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties firmas birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 22-

44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 24118825 vai  67342879; nosūtīt savu pretenziju pa 

pastu vai uz e-pastu kuma@kuma.lv. 



 

13. Pretenzija tiek izskatīta nekavējoties un sniegta atbilde. Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams 

ilgāks laiks, tad ar pretenzijas sniedzēju vienojas par atbildes sniegšanas laiku un veidu. 

Pretenzijas pieņem līdz 30.09.2021. 

 

14. Ar atbilžu iesūtīšanas un loterijas norises noteikumiem var iepazīties arī SIA KUMA interneta 

mājas lapā www.kuma.lv. 

 

26.10.2020. 

Inga Kroiča 

SIA KUMA tirdzniecības vadītāja 

 

 

 

2021. GADA 1. PUSGADA LOTERIJU ATĻAUJAS 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 


