
2022. GADA 4. CETURKŠŅA LOTERIJU NOTEIKUMI 

 

Žurnāla “Krustvārdu Ķepas” loteriju noteikumi 
2022. gada 4. ceturksnim  

 
1. Loterijas rīkotājs ir SIA „KUMA” (reģ. nr. 50003248591, juridiskā adrese: Rīnūžu iela 22-44, Rīga, 

LV-1015). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

3. Loterijas sākuma un beigu datums  

„Krustvārdu Ķepas 4/2022”  10.10.2022. - 21.11.2022. 

„Krustvārdu Ķepas 5/2022”  07.11.2022. - 23.12.2022. 

„Krustvārdu Ķepas 6/2022”  12.12.2022. - 20.01.2023. 

 

4. Laimestu fonds 4. ceturksnī kopā 678,30 EUR.  

Katra mēneša laimestu fonds ir 226,10 EUR.  

Viena (1) mēneša sadalījums – kopā 13 laimesti:  

 

10 mīklām loterijas balva katrai ir 20,00 EUR, vērtība 10 x 20,00 EUR = 200,00 EUR 

1 balva – gada abonements žurnālam „„Krustvārdu Ķepas”, vērtība 14,40 EUR 

1 balva – 6 mēn. abonements žurnālam „Kūmiņš”, vērtība 7,20 EUR 

1 balva – puzle „Krustvārdu Ķepas”, vērtība 4,50 EUR 

 

5. Žurnālā ir 13 loterijas mīklas. Katras mīklas pareizā atbilde piedalās loterijā. Nav jābūt atminētām 

visām mīklām, lai piedalītos loterijā. Minētājs iesūta tās atbildes, kuras ir atminējis. Ja kāda mīkla nav 

atminēta, šīs mīklas pareizo atbilžu loterijā atbilžu iesūtītājs nepiedalās. 

Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 13/500. 

 

6. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies žurnālu un iesūtījis no žurnāla izgrieztu atbilžu 

talonu/us uz adresi – SIA “KUMA”, p/k 100, Rīga, LV-1015. Loterijā piedalās atbilžu taloni, kas iesūtīti 

žurnālā norādītā laika posmā, bet ne vēlāk par pēdējo iesūtīšanas datumu (pasta zīmogs). 

Loterijā piedalās tie loterijas dalībnieki, kas uz atbilžu talona uzrādījuši savu vārdu, uzvārdu, pilnu adresi 

un personas kodu, un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Ja atbildes rakstītas uz citas papīra lapas, nevis uz žurnālā publicētā talona, tad blakus atbildēm jābūt 

uzlīmētai žurnāla oriģinālemblēmai un uzrakstītai sūtītāja adresei un personas kodam, un apstiprinājums 

ar savu parakstu personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Viens mīklu minētājs var iesūtīt tik atbilžu talonu, cik žurnālus ir iegādājies. Līdz ar to rodas lielāka 

iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Loterijas dalībnieka izdevumi – pasta izdevumi. 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. 

 

8. Atbilžu talonu iesūtīšanas beigu datums: 

„Krustvārdu Ķepas 4/2022”  10.11.2022 

„Krustvārdu Ķepas 5/2022”  14.12.2022 

„Krustvārdu Ķepas 6/2022”  12.01.2023 

 

9. Izlozes norises vieta un laiks – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 11:00. 

Izlozes norises datums: 

„Krustvārdu Ķepas 4/2022”  16.11.2022 

„Krustvārdu Ķepas 5/2022”  21.12.2022 

„Krustvārdu Ķepas 6/2022”  18.01.2023 

 

10. Balvu ieguvēju vārdi un uzvārdi tiek publicēti nākamajā žurnāla numurā, vadoties pēc loterijas 

norises datuma un interneta mājaslapā www.kuma.lv divu darba dienu laikā pēc loterijas norises 

datuma. 

Publikācija drukātajā žurnālā ievietota nākamajā numurā pēc loterijas norises datuma: 



„Krustvārdu Ķepas 4/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 6/2022 numurā 

„Krustvārdu Ķepas 5/2022”laimestu ieguvēji tiek publicēti 1/2023 numurā 

„Krustvārdu Ķepas 6/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 2/2023 numurā 

 

Laimestu ieguvēju publicēšanas datums interneta mājaslapā www.kuma.lv 

„Krustvārdu Ķepas 4/2022”  21.11.2022 

„Krustvārdu Ķepas 5/2022”  23.12.2022 

„Krustvārdu Ķepas 6/2022”  20.01.2023 

 

11. 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. Visas mantiskās balvas SIA “KUMA” nosūta laimētājiem pa pastu. 

Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudu vai mantisko balvu, tā mēnesi 

tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA “KUMA” kontu bankā, bet mantiskā 

balva tiek atgriezta uzņēmumā pēc uzrādītās adreses. Atgrieztā naudas summa un balva tiek nosūtīta 

atkārtoti viena 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 SIA “KUMA” birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 

22-44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņiem 67342879 vai 24118825; kā arī var nosūtīt savu 

pretenziju pa e-pastu kuma@kuma.lv. 

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:  

„Krustvārdu Ķepas 4/2022”  21.12.2022 

„Krustvārdu Ķepas 5/2022”  23.01.2023 

„Krustvārdu Ķepas 6/2022”  20.02.2023 

 

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “KUMA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

 

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

mājaslapā www.kuma.lv. 

  



Žurnāla “Kūmiņš” loteriju noteikumi 
2022. gada 4. ceturksnim  

 
1. Loterijas rīkotājs ir SIA „KUMA” (reģ. nr. 50003248591, juridiskā adrese: Rīnūžu iela 22-44, Rīga, 

LV-1015). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

3. Loterijas sākuma un beigu datums  

„Kūmiņš 10/2022”  10.10.2022. - 21.11.2022. 

„Kūmiņš 11/2022”  07.11.2022. - 23.12.2022. 

„Kūmiņš 12/2022”  12.12.2022. - 20.01.2023. 

 

4. Laimestu fonds 4. ceturksnī kopā 852,60 EUR.  

Katra mēneša laimestu fonds ir 284,20 EUR.  

 

Viena (1) mēneša sadalījums – kopā 22 laimesti:  

 

16 mīklām loterijas balva katrai ir 10,00 EUR, vērtība 16 x 10,00 EUR = 160,00 EUR 

1 balva – 75,00 EUR 

1 balva – krūzīte „Kūmiņš”, vērtība 3,15 EUR 

1 balva – gada abonements žurnālam „Kūmiņš”, vērtība 14,40 EUR 

1 balva – gada abonements žurnālam „Krustvārdu Ķepas”, vērtība 14,40 EUR 

1 balva – puzle „Kūmiņš”, vērtība 4,50 EUR 

1 balva – dvielis „Kūmiņš”, vērtība 12,75 EUR 

 

5. Žurnālā ir 22 loterijas mīklas. Katras mīklas pareizā atbilde piedalās loterijā. Nav jābūt atminētām 

visām mīklām, lai piedalītos loterijā. Minētājs iesūta tās atbildes, kuras ir atminējis. Ja kāda mīkla nav 

atminēta, šīs mīklas pareizo atbilžu loterijā atbilžu iesūtītājs nepiedalās. 

Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 22/730. 

 

6. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies žurnālu un iesūtījis no žurnāla izgrieztu atbilžu 

talonu/us uz adresi – SIA “KUMA”, p/k 100, Rīga, LV 1015. Loterijā piedalās atbilžu taloni, kas iesūtīti 

žurnālā norādītā laika posmā, bet ne vēlāk par pēdējo iesūtīšanas datumu (pasta zīmogs). 

Loterijā piedalās tie loterijas dalībnieki, kas uz atbilžu talona uzrādījuši savu vārdu, uzvārdu, pilnu adresi 

un personas kodu, un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Ja atbildes rakstītas uz citas papīra lapas, nevis uz žurnālā publicētā talona, tad blakus atbildēm jābūt 

uzlīmētai žurnāla oriģinālemblēmai un uzrakstītai sūtītāja adresei un personas kodam, un apstiprinājums 

ar savu parakstu personas datu  izmantošanai loterijas ietvaros. 

Viens mīklu minētājs var iesūtīt tik atbilžu talonu, cik žurnālus ir iegādājies. Līdz ar to rodas lielāka 

iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Loterijas dalībnieka izdevumi – pasta izdevumi. 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. 

 

8. Atbilžu talonu iesūtīšanas beigu datums: 

„Kūmiņš 10/2022”  10.11.2022 

„Kūmiņš 11/2022”  14.12.2022 

„Kūmiņš 12/2022”  12.01.2023 

 

9. Izlozes norises vieta un laiks – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 11:00. 

Izlozes norises datums: 

„Kūmiņš 10/2022”  16.11.2022 

„Kūmiņš 11/2022”  21.12.2022 

„Kūmiņš 12/2022”  18.01.2023 

 



10. Balvu ieguvēju vārdi un uzvārdi tiek publicēti nākamajā žurnāla numurā, vadoties pēc loterijas 

norises datuma un interneta mājaslapā www.kuma.lv divu darba dienu laikā pēc loterijas norises 

datuma. 

Publikācija drukātajā žurnālā ievietota nākamajā numurā pēc loterijas norises datuma: 

„Kūmiņš 10/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 12/2022 numurā 

„Kūmiņš 11/2022”laimestu ieguvēji tiek publicēti 1/2023 numurā 

„Kūmiņš 12/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 2/2023 numurā 

 

Laimestu ieguvēju publicēšanas datums interneta mājaslapā www.kuma.lv 

„Kūmiņš 10/2022”  21.11.2022 

„Kūmiņš 11/2022”  23.12.2022 

„Kūmiņš 12/2022”  20.01.2023 

 

11. 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. Visas mantiskās balvas SIA “KUMA” nosūta laimētājiem pa pastu. 

Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudu vai mantisko balvu, tā mēnesi 

tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA “KUMA” kontu bankā, bet mantiskā 

balva tiek atgriezta uzņēmumā pēc uzrādītās adreses. Atgrieztā naudas summa un balva tiek nosūtīta 

atkārtoti viena 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 SIA “KUMA” birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu 

ielā 22-44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņiem 67342879 vai 24118825; nosūtīt savu 

pretenziju pa e-pastu kuma@kuma.lv. 

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:  

„Kūmiņš 10/2022”  21.12.2022 

„Kūmiņš 11/2022”  23.01.2023 

„Kūmiņš 12/2022”  20.02.2023 

 

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “KUMA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

 

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

mājaslapā www.kuma.lv 

 

 

 



Žurnāla “Lielās Rūtis” loterijas noteikumi 

2022. gada 4. ceturksnim  
 

1. Loterijas rīkotājs ir SIA “KUMA”  

(reģ. nr. 50003248591, juridiskā adrese: Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV-1015). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

3. Loterijas sākuma un beigu datums 

„Lielās Rūtis 10/2022”  24.10.2022. - 09.12.2022. 

„Lielās Rūtis 11/2022”  21.11.2022. - 06.01.2023. 

„Lielās Rūtis 12/2022”  23.12.2022. - 03.02.2023. 

 

4. Laimestu fonds pa mēnešiem: katra mēneša laimestu fonds ir 406,70 EUR.  

4. ceturkšņa balvu fonds kopā 1220,10 EUR.  

 

Viena (1) mēneša sadalījums – kopā 22 laimesti:  

18 balvas - katra 10,00 EUR, kopā 18 x 10,00 EUR= 180,00 EUR 

1 balva – 150,00 EUR 

1 balva (ABC mīklas) – 50,00 EUR 

1 balva – gada abonements žurnālam „Lielās Rūtis”, vērtība 18,60 EUR 

1 balva – 6 mēn. abonements žurnālam „Prātnieks”, vērtība 8,10 EUR 

 

5. Žurnālā ir 22 loterijas mīklas. Katras mīklas pareizā atbilde piedalās loterijā. Nav jābūt atminētām 

visām mīklām, lai piedalītos loterijā. Minētājs iesūta tās atbildes, kuras ir atminējis. Ja kāda mīkla nav 

atminēta, šīs mīklas pareizo atbilžu loterijā atbilžu iesūtītājs nepiedalās.  

Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 22/1320. 

 

6. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies žurnālu un iesūtījis no žurnāla izgrieztu atbilžu 

talonu/us uz adresi – SIA “KUMA”, p/k 100, Rīga, LV-1015. Loterijā piedalās atbilžu taloni, kas iesūtīti 

žurnālā norādītā laika posmā, bet ne vēlāk par pēdējo iesūtīšanas datumu (pasta zīmogs). 

Loterijā piedalās tie loterijas dalībnieki, kas uz atbilžu talona uzrādījuši savu vārdu, uzvārdu, pilnu adresi 

un personas kodu, un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Ja atbildes rakstītas uz citas papīra lapas, nevis uz žurnālā publicētā talona, tad blakus atbildēm jābūt 

uzlīmētai emblēmai no žurnāla un uzrakstītai sūtītāja adresei un personas kodam, un apstiprinājums ar 

savu parakstu personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Viens dalībnieks var iesūtīt tik atbilžu talonu, cik žurnālus ir iegādājies. Līdz ar to rodas lielāka iespēja 

laimēt loterijā. 

 

7. Loterijas dalībnieka izdevumi – pasta izdevumi. 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. 

 

8. Atbilžu talonu iesūtīšanas beigu datums: 

„Lielās Rūtis 10/2022”  01.12.2022 

„Lielās Rūtis 11/2022”  28.12.2022 

„Lielās Rūtis 12/2022”  25.01.2023 

 

9. Izlozes norises vieta un laiks – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 11:00. 

Izlozes norises datums: 

„Lielās Rūtis 10/2022”  07.12.2022 

„Lielās Rūtis 11/2022”  04.01.2023 

„Lielās Rūtis 12/2022”  01.02.2023 

 

10. Balvu ieguvēju vārdi un uzvārdi tiek publicēti nākamajā žurnāla numurā, vadoties pēc loterijas 

norises datuma un interneta mājaslapā www.kuma.lv divu darba dienu laikā pēc loterijas norises 

datuma. 

Publikācija drukātajā žurnālā ievietota nākamajā numurā pēc loterijas norises datuma: 

„Lielās Rūtis 10/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 12/2022 numurā 



„Lielās Rūtis 11/2022”laimestu ieguvēji tiek publicēti 1/2023 numurā 

„Lielās Rūtis 12/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 2/2023 numurā 

 

Laimestu ieguvēju publicēšanas datums interneta mājaslapā www.kuma.lv 

„Lielās Rūtis 10/2022”  09.12.2022 

„Lielās Rūtis 11/2022”  06.01.2023 

„Lielās Rūtis 12/2022”  03.02.2023 

 

11. 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. Visas mantiskās balvas SIA “KUMA” nosūta laimētājiem pa pastu. 

Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudu vai mantisko balvu, tā mēnesi 

tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA “KUMA” kontu bankā, bet mantiskā 

balva tiek atgriezta uzņēmumā pēc uzrādītās adreses. Atgrieztā naudas summa un balva tiek nosūtīta 

atkārtoti viena 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 SIA “KUMA” birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 

22-44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņiem 67342879 vai 24118825; nosūtīt savu pretenziju pa 

e-pastu kuma@kuma.lv. 

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:  

„Lielās Rūtis 10/2022”  09.01.2023 

„Lielās Rūtis 11/2022”  06.02.2023 

„Lielās Rūtis 12/2022”  03.03.2023 

 

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “KUMA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

 

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

mājaslapā www.kuma.lv 

 

  



Žurnāla “Maģiskās Rūtis” loteriju noteikumi 

2022. gada 4. ceturksnim  
 

1. Loterijas rīkotājs ir SIA “KUMA” (reģ. nr. 50003248591, juridiskā adrese: Rīnūžu iela 22-44, Rīga, 

LV-1015). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

3. Loterijas sākuma un beigu datums: 

„Maģiskās Rūtis 10/2022”  24.10.2022. - 09.12.2022. 

„Maģiskās Rūtis 11/2022”  21.11.2022. - 06.01.2023. 

„Maģiskās Rūtis 12/2022”  23.12.2022. - 03.02.2023. 

 

4. Laimestu fonds pa mēnešiem: katra mēneša laimestu fonds ir 257,70 EUR.  

4. ceturkšņa balvu fonds kopā 773,10 EUR. 

Viena (1) mēneša sadalījums – kopā 18 laimesti:  

12 balvas – katra 10,00 EUR, kopā 12 x 10,00 EUR = 120,00 EUR 

2 balvas – katra 15,00 EUR = 15,00 EUR x 2 = 30,00 EUR 

1 balva (5 mīklas jeb Maģiskais piecinieks) kopējā balva = 75,00 EUR 

1 balva – pudele-termoss „Maģiskās Rūtis” , vērtība 9,00 EUR 

1 balva – gada abonements žurnālam „Krustvārdu Ķepas”, vērtība 14,40 EUR 

1 balva – 6 mēn. abonements žurnālam „Lielās Rūtis”, vērtība 9,30 EUR 

 

5. Žurnālā ir 18 loterijas mīklas. Katras mīklas pareizā atbilde piedalās loterijā. Nav jābūt atminētām 

visām mīklām, lai piedalītos loterijā. Minētājs iesūta tās atbildes, kuras ir atminējis. Ja kāda mīkla nav 

atminēta, šīs mīklas pareizo atbilžu loterijā atbilžu iesūtītājs nepiedalās.  

Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 18/1070. 

 

6. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies žurnālu un iesūtījis no žurnāla izgrieztu atbilžu 

talonu/us uz adresi – SIA “KUMA”, p/k 100, Rīga, LV 1015. Loterijā piedalās atbilžu taloni, kas iesūtīti 

žurnālā norādītā laika posmā, bet ne vēlāk par pēdējo iesūtīšanas datumu (pasta zīmogs). 

Loterijā piedalās tie loterijas dalībnieki, kas uz atbilžu talona uzrādījuši savu vārdu, uzvārdu, pilnu adresi 

un personas kodu, un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Ja atbildes rakstītas uz citas papīra lapas, nevis uz žurnālā publicētā talona, tad blakus atbildēm jābūt 

uzlīmētai emblēmai no žurnāla un uzrakstītai sūtītāja adresei un personas kodam, un apstiprinājums ar 

savu parakstu personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. Viens dalībnieks var iesūtīt tik atbilžu talonu, 

cik žurnālus ir iegādājies. Līdz ar to rodas lielāka iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Loterijas dalībnieka izdevumi – pasta izdevumi. 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. 

 

8. Atbilžu talonu iesūtīšanas beigu datums: 

„Maģiskās Rūtis 10/2022”  01.12.2022 

„Maģiskās Rūtis 11/2022”  28.12.2022 

„Maģiskās Rūtis 12/2022”  25.01.2023 

 

9. Izlozes norises vieta un laiks – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 11:00. 

Izlozes norises datums: 

„Maģiskās Rūtis 10/2022”  07.12.2022 

„Maģiskās Rūtis 11/2022”  04.01.2023 

„Maģiskās Rūtis 12/2022”  01.02.2023 

 

10. Balvu ieguvēju vārdi un uzvārdi tiek publicēti nākamajā žurnāla numurā, vadoties pēc loterijas 

norises datuma un interneta mājaslapā www.kuma.lv divu darba dienu laikā pēc loterijas norises 

datuma. 

Publikācija drukātajā žurnālā ievietota nākamajā numurā pēc loterijas norises datuma: 

„Maģiskās Rūtis 10/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 12/2022 numurā 

„Maģiskās Rūtis 11/2022”laimestu ieguvēji tiek publicēti 1/2023 numurā 



„Maģiskās Rūtis 12/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 2/2023 numurā 

 

Laimestu ieguvēju publicēšanas datums interneta mājaslapā www.kuma.lv 

„Maģiskās Rūtis 10/2022”  09.12.2022 

„Maģiskās Rūtis 11/2022”  06.01.2023 

„Maģiskās Rūtis 12/2022”  03.02.2023 

 

11. 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. Visas mantiskās balvas SIA “KUMA” nosūta laimētājiem pa pastu. 

Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudu vai mantisko balvu, tā mēnesi 

tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA “KUMA” kontu bankā, bet mantiskā 

balva tiek atgriezta uzņēmumā pēc uzrādītās adreses. Atgrieztā naudas summa un balva tiek nosūtīta 

atkārtoti viena 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 SIA “KUMA” birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 

22-44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņiem 67342879 vai 24118825; nosūtīt savu pretenziju pa 

e-pastu kuma@kuma.lv. 

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:  

„Maģiskās Rūtis 10/2022”  09.01.2023 

„Maģiskās Rūtis 11/2022”  06.02.2023 

„Maģiskās Rūtis 12/2022”  03.03.2023 

 

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “KUMA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

 

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

mājaslapā www.kuma.lv 

 
  



Žurnāla “Prātnieks” loterijas noteikumi 

2022. gada 4. ceturksnim  
 

 

1. Loterijas rīkotājs ir SIA “KUMA”  

(reģ. nr. 50003248591, juridiskā adrese: Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV-1015). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

3. Loterijas sākuma un beigu datums:  

„Prātnieks 10/2022”  24.10.2022. - 09.12.2022. 

„Prātnieks 11/2022”  21.11.2022. - 06.01.2023. 

„Prātnieks 12/2022”  23.12.2022. - 03.02.2023. 

 

4. Laimestu fonds pa mēnešiem: katra mēneša laimestu fonds ir 350,50 EUR.  

4. ceturkšņa balvu fonds kopā 1051,50 EUR. 

 

Viena (1) mēneša sadalījums – kopā 18 laimesti:  

9 balvas – katra 10,00 EUR, kopā 9 x 10,00 EUR = 90,00 EUR 

5 balvas – katra 15,00 EUR, kopā 5 x 15,00 EUR = 75,00 EUR 

1 balva – 150,00 EUR 

1 balva – termokrūze “Prātnieks”, vērtība 10,00 EUR 
1 balva – gada abonements žurnālam „Prātnieks”, vērtība 16,20 EUR 

1 balva – 6 mēn. abonements žurnālam „Super Kuma”, vērtība 9,30 EUR 

 

5. Žurnālā ir 18 loterijas mīklas. Katras mīklas pareizā atbilde piedalās loterijā. Nav jābūt atminētām 

visām mīklām, lai piedalītos loterijā. Minētājs iesūta tās atbildes, kuras ir atminējis. Ja kāda mīkla nav 

atminēta, šīs mīklas pareizo atbilžu loterijā atbilžu iesūtītājs nepiedalās.  

Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 18/1210. 

 

6. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies žurnālu un iesūtījis no žurnāla izgrieztu atbilžu 

talonu/us uz adresi – SIA “KUMA”, p/k 100, Rīga, LV-1015. Loterijā piedalās atbilžu taloni, kas iesūtīti 

žurnālā norādītā laika posmā, bet ne vēlāk par pēdējo iesūtīšanas datumu (pasta zīmogs). 

Loterijā piedalās tie loterijas dalībnieki, kas uz atbilžu talona uzrādījuši savu vārdu, uzvārdu, pilnu adresi 

un personas kodu, un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Ja atbildes rakstītas uz citas papīra lapas, nevis uz žurnālā publicētā talona, tad blakus atbildēm jābūt 

uzlīmētai emblēmai no žurnāla un uzrakstītai sūtītāja adresei un personas kodam, un apstiprinājums ar 

savu parakstu personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. Viens dalībnieks var iesūtīt tik atbilžu talonu, 

cik žurnālus ir iegādājies. Līdz ar to rodas lielāka iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Loterijas dalībnieka izdevumi – pasta izdevumi. 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. 

 

8. Atbilžu talonu iesūtīšanas beigu datums: 

„Prātnieks 10/2022”  01.12.2022 

„Prātnieks 11/2022”  28.12.2022 

„Prātnieks 12/2022”  25.01.2023 

 

9. Izlozes norises vieta un laiks – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 11:00. 

Izlozes norises datums: 

„Prātnieks 10/2022”  07.12.2022 

„Prātnieks 11/2022”  04.01.2023 

„Prātnieks 12/2022”  01.02.2023 

 

10. Balvu ieguvēju vārdi un uzvārdi tiek publicēti nākamajā žurnāla numurā, vadoties pēc loterijas 

norises datuma un interneta mājaslapā www.kuma.lv divu darba dienu laikā pēc loterijas norises 

datuma. 

Publikācija drukātajā žurnālā ievietota nākamajā numurā pēc loterijas norises datuma: 



„Prātnieks 10/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 12/2022 numurā 

„Prātnieks 11/2022”laimestu ieguvēji tiek publicēti 1/2023 numurā 

„Prātnieks 12/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 2/2023 numurā 

 

Laimestu ieguvēju publicēšanas datums interneta mājaslapā www.kuma.lv 

„Prātnieks 10/2022”  09.12.2022 

„Prātnieks 11/2022”  06.01.2023 

„Prātnieks 12/2022”  03.02.2023 

 

11. 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. Visas mantiskās balvas SIA “KUMA” nosūta laimētājiem pa pastu. 

Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudu vai mantisko balvu, tā mēnesi 

tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA “KUMA” kontu bankā, bet mantiskā 

balva tiek atgriezta uzņēmumā pēc uzrādītās adreses. Atgrieztā naudas summa un balva tiek nosūtīta 

atkārtoti viena 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 SIA “KUMA” birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 

22-44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņiem 67342879 vai 24118825; nosūtīt savu pretenziju pa 

e-pastu kuma@kuma.lv. 

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:  

„Prātnieks 10/2022”  09.01.2023 

„Prātnieks 11/2022”  06.02.2023 

„Prātnieks 12/2022”  03.03.2023 

 

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “KUMA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

 

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

mājas lapā www.kuma.lv. 

 

 

  

http://www.kuma.lv/


Žurnāla “Super Kuma” loteriju noteikumi 
2022. gada 4. ceturksnim  

 

1. Loterijas rīkotājs ir SIA “KUMA” 

(reģ. nr. 50003248591, juridiskā adrese: Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV-1015) 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

3. Loterijas sākuma un beigu datums 

„Super Kuma 10/2022”  10.10.2022. - 21.11.2022. 

„Super Kuma 11/2022”  07.11.2022. - 23.12.2022. 

„Super Kuma 12/2022”  12.12.2022. - 20.01.2023. 

   

4. Laimestu fonds pa mēnešiem: katra mēneša laimestu fonds ir EUR 424,80.  

4. ceturkšņa balvu fonds kopā – EUR 1274,40  

 

Viena (1) mēneša sadalījums – kopā 21 laimests:  

16 balvas – katra 15,00 EUR = 16 x 15,00 EUR = 240,00 EUR 

1 balva – 100,00 EUR 

1 balva – 50,00 EUR 

1 balva – gada abonements žurnālam „Super Kuma”, vērtība 18,60 EUR 

1 balva – 6 mēn. abonements žurnālam „Krustvārdu Ķepas”, vērtība 7,20 EUR 

1 balva – pudele-termoss “Super Kuma”, vērtība 9,00 EUR 

5. Žurnālā ir 21 loterijas mīkla. Katras mīklas pareizā atbilde piedalās loterijā. Nav jābūt atminētām 

visām mīklām, lai piedalītos loterijā. Dalībnieks iesūta tās atbildes, kuras ir atminējis. Ja kāda mīkla nav 

atminēta, šīs mīklas pareizo atbilžu loterijā atbilžu iesūtītājs nepiedalās.  

Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 21/1410. 

 

6. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies žurnālu un iesūtījis no žurnāla izgrieztu atbilžu 

talonu/us uz adresi – SIA “KUMA”, p/k 100, Rīga, LV 1015. Loterijā piedalās atbilžu taloni, kas iesūtīti 

žurnālā norādītā laika posmā, bet ne vēlāk par pēdējo iesūtīšanas datumu (pasta zīmogs). 

Loterijā piedalās tie loterijas dalībnieki, kas uz atbilžu talona uzrādījuši savu vārdu, uzvārdu, pilnu adresi 

un personas kodu, un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Ja atbildes rakstītas uz citas papīra lapas, nevis uz žurnālā publicētā talona, tad blakus atbildēm jābūt 

uzlīmētai žurnāla oriģinālemblēmai un uzrakstītai sūtītāja adresei un personas kodam, un apstiprinājums 

ar savu parakstu personas datu  izmantošanai loterijas ietvaros. Viens mīklu minētājs var iesūtīt tik atbilžu 

talonus, cik žurnālus ir iegādājies. Līdz ar to rodas lielāka iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Loterijas dalībnieka izdevumi – pasta izdevumi. 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. 

 

8. Atbilžu talonu iesūtīšanas beigu datums: 

„Super Kuma 10/2022”  10.11.2022 

„Super Kuma 11/2022”  14.12.2022 

„Super Kuma 12/2022”  12.01.2023 

 

9. Izlozes norises vieta un laiks – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 11:00. 

Izlozes norises datums: 

„Super Kuma 10/2022”  16.11.2022 

„Super Kuma 11/2022”  21.12.2022 

„Super Kuma 12/2022”  18.01.2023 

 

10. Balvu ieguvēju vārdi un uzvārdi tiek publicēti nākamajā žurnāla numurā, vadoties pēc loterijas 

norises datuma un interneta mājaslapā www.kuma.lv divu darba dienu laikā pēc loterijas norises 

datuma. 

Publikācija drukātajā žurnālā ievietota nākamajā numurā pēc loterijas norises datuma: 



„Super Kuma 10/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 12/2022 numurā 

„Super Kuma 11/2022”laimestu ieguvēji tiek publicēti 1/2023 numurā 

„Super Kuma 12/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 2/2023 numurā 

 

Laimestu ieguvēju publicēšanas datums interneta mājaslapā www.kuma.lv 

„Super Kuma 10/2022”  21.11.2022 

„Super Kuma 11/2022”  23.12.2022 

„Super Kuma 12/2022”  20.01.2023 

 

11. 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. Visas mantiskās balvas SIA “KUMA” nosūta laimētājiem pa pastu. 

Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudu vai mantisko balvu, tā mēnesi 

tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA “KUMA” kontu bankā, bet mantiskā 

balva tiek atgriezta uzņēmumā pēc uzrādītās adreses. Atgrieztā naudas summa un balva tiek nosūtīta 

atkārtoti viena 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 SIA “KUMA” birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 

22-44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņiem 67342879 vai 24118825; nosūtīt savu pretenziju pa 

e-pastu kuma@kuma.lv. 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:  

„Super Kuma 10/2022”  21.12.2022 

„Super Kuma 11/2022”  23.01.2023 

„Super Kuma 12/2022”  20.02.2023 

 

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “KUMA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

 

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

mājaslapā www.kuma.lv 

 

 



Žurnāla “Vieglās” loteriju noteikumi 
2022. gada 4. ceturksnim  

 

1.Loterijas rīkotājs ir SIA „KUMA” (reģ. nr. 50003248591, juridiskā adrese: Rīnūžu iela 22-44, Rīga, 

LV-1015). 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

3. Loterijas sākuma un beigu datums: 

„Vieglās 10/2022”  10.10.2022. - 21.11.2022. 

„Vieglās 11/2022”  07.11.2022. - 23.12.2022. 

„Vieglās 12/2022”  12.12.2022. - 20.01.2023. 

 

4. Laimestu fonds pa mēnešiem: katra mēneša laimestu fonds ir 316,10 EUR.  

4. ceturkšņa balvu fonds kopā – 948,30 EUR  

Viena (1) mēneša balvu sadalījums – kopā 25 laimesti:  

 

21 balva – katra 10,00 EUR = 21 x 10,00 EUR = 210,00 EUR 

1 balva – 75,00 EUR 

1 balva – gada abonements žurnālam „Vieglās”, vērtība 18,60 EUR 

1 balva – gada abonements žurnālam „Zviedru Rūtis”, vērtība 9,00 EUR 

1 balva – krūze „Vieglās”, vērtība 3,50 EUR 

 

5. Žurnālā ir 25 loterijas mīklas. Katras mīklas pareizā atbilde piedalās loterijā. Nav jābūt atminētām 

visām mīklām, lai piedalītos loterijā. Minētājs iesūta tās atbildes, kuras ir atminējis. Ja kāda mīkla nav 

atminēta, šīs mīklas pareizo atbilžu loterijā atbilžu iesūtītājs nepiedalās. 

Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 25/1340. 

 

6. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies žurnālu un iesūtījis no žurnāla izgrieztu atbilžu 

talonu/us uz adresi – SIA “KUMA”, p/k 100, Rīga, LV 1015. Loterijā piedalās atbilžu taloni, kas iesūtīti 

žurnālā norādītā laika posmā, bet ne vēlāk par pēdējo iesūtīšanas datumu (pasta zīmogs). 

Loterijā piedalās tie loterijas dalībnieki, kas uz atbilžu talona uzrādījuši savu vārdu, uzvārdu, pilnu adresi 

un personas kodu, un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Ja atbildes rakstītas uz citas papīra lapas, nevis uz žurnālā publicētā talona, tad blakus atbildēm jābūt 

uzlīmētai žurnāla oriģinālemblēmai un uzrakstītai sūtītāja adresei un personas kodam, un apstiprinājums 

ar savu parakstu personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. Viens mīklu minētājs var iesūtīt tik atbilžu 

talonu, cik žurnālus ir iegādājies. Līdz ar to rodas lielāka iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Loterijas dalībnieka izdevumi – pasta izdevumi. 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. 

 

8. Atbilžu talonu iesūtīšanas beigu datums: 

„Vieglās 10/2022”  10.11.2022 

„Vieglās 11/2022”  14.12.2022 

„Vieglās 12/2022”  12.01.2023 

 

9. Izlozes norises vieta un laiks – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 11:00. 

Izlozes norises datums: 

„Vieglās 10/2022”  16.11.2022 

„Vieglās 11/2022”  21.12.2022 

„Vieglās 12/2022”  18.01.2023 

 

10. Balvu ieguvēju vārdi un uzvārdi tiek publicēti nākamajā žurnāla numurā, vadoties pēc loterijas 

norises datuma un interneta mājaslapā www.kuma.lv divu darba dienu laikā pēc loterijas norises 

datuma. 

Publikācija drukātajā žurnālā ievietota nākamajā numurā pēc loterijas norises datuma: 

„Vieglās 10/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 12/2022 numurā 

„Vieglās 11/2022”laimestu ieguvēji tiek publicēti 1/2023 numurā 



„Vieglās 12/2022” laimestu ieguvēji tiek publicēti 2/2023 numurā 

 

Laimestu ieguvēju publicēšanas datums interneta mājaslapā www.kuma.lv 

„Vieglās 10/2022”  21.11.2022 

„Vieglās 11/2022”  23.12.2022 

„Vieglās 12/2022”  20.01.2023 

 

11. 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. Visas mantiskās balvas SIA “KUMA” nosūta laimētājiem pa pastu. 

Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudu vai mantisko balvu, tā mēnesi 

tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA “KUMA” kontu bankā, bet mantiskā 

balva tiek atgriezta uzņēmumā pēc uzrādītās adreses. Atgrieztā naudas summa un balva tiek nosūtīta 

atkārtoti viena 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 SIA “KUMA” birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu 

ielā 22-44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņiem 67342879 vai 24118825; nosūtīt savu 

pretenziju pa e-pastu kuma@kuma.lv. 

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:  

„Vieglās 10/2022”  21.12.2022 

„Vieglās 11/2022”  23.01.2023 

„Vieglās 12/2022”  20.02.2023 

 

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “KUMA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

 

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

mājaslapā www.kuma.lv 

  



Žurnāla “Zviedru Rūtis” loterijas noteikumi 
2022. gada 4. ceturksnim  

 

 

1. Loterijas rīkotājs ir SIA KUMA  

(reģ. nr. 50003248591, juridiskā adrese: Rīnūžu iela 22-44, Rīga, LV-1015) 

 

2. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā. 

 

3. Loterijas sākuma un beigu datums   

„Zviedru Rūtis 6/2022”   10.10.2022. - 06.01.2023. 

 

4. Laimestu fonds: viena numura laimestu fonds ir 277,30 EUR.  

4. ceturkšņa balvu fonds kopā 277,30 EUR. 

 

Balvu sadalījums vienā numurā – kopā 22 laimesti:  

18 balvas – katra 10,00 EUR, kopā 18 x 10,00 EUR = 180,00 EUR 

1 balva – 70,00 EUR 

1 balva – gada abonements žurnālam „Zviedru Rūtis”, vērtība 9,00 EUR  

1 balva – 6 mēn. abonements žurnālam „Vieglās”, vērtība 9,30 EUR 

1 balva – pudele-termoss, vērtība 9,00  EUR 

 

5. Žurnālā ir 22 loterijas mīklas. Katras mīklas pareizā atbilde piedalās loterijā. Nav jābūt atminētām 

visām mīklām, lai piedalītos loterijā. Minētājs iesūta tās atbildes, kuras ir atminējis. Ja kāda mīkla nav 

atminēta, šīs mīklas pareizo atbilžu loterijā atbilžu iesūtītājs nepiedalās.  

Loterijas dalībnieka varbūtēja iespēja laimēt ir 22/950. 

 

6. Loterijā var piedalīties ikviens, kas ir iegādājies žurnālu un iesūtījis no žurnāla izgrieztu atbilžu 

talonu/us uz adresi – SIA KUMA, p/k 100, Rīga, LV 1015. Loterijā piedalās atbilžu taloni, kas iesūtīti 

žurnālā norādītā laika posmā, bet ne vēlāk par pēdējo iesūtīšanas datumu (pasta zīmogs). 

Loterijā piedalās tie loterijas dalībnieki, kas uz atbilžu talona uzrādījuši savu vārdu, uzvārdu, pilnu adresi 

un personas kodu, un apstiprina ar savu parakstu, ka piekrīt personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. 

Ja atbildes rakstītas uz citas papīra lapas, nevis uz žurnālā publicētā talona, tad blakus atbildēm jābūt 

uzlīmētai emblēmai no žurnāla un uzrakstītai sūtītāja adresei un personas kodam, un apstiprinājums ar 

savu parakstu personas datu izmantošanai loterijas ietvaros. Viens dalībnieks var iesūtīt tik atbilžu talonu, 

cik žurnālus ir iegādājies. Līdz ar to rodas lielāka iespēja laimēt loterijā. 

 

7. Loterijas dalībnieka izdevumi – pasta izdevumi. 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. 

 

8. Atbilžu talonu iesūtīšanas beigu datums:    

„Zviedru Rūtis 6/2022”  11.12.2022.  

  

9. Izlozes norises vieta un laiks – Rīnūžu iela 22-44, Rīga, plkst. 11:00. 

Izlozes norises datums: 

„Zviedru Rūtis 6/2022”  04.01.2023. 

 

10. Balvu ieguvēju vārdi un uzvārdi tiek publicēti nākamajā žurnāla numurā, vadoties pēc loterijas 

norises datuma un interneta mājaslapā www.kuma.lv divu darba dienu laikā pēc loterijas norises 

datuma. 

Publikācija drukātajā žurnālā ievietota nākamajā numurā pēc loterijas norises datuma: 

„Zviedru Rūtis 6/2022”laimestu ieguvēji tiek publicēti žurnāla 2/2023 numurā 

 

Laimestu ieguvēju publicēšanas datums interneta mājaslapā www.kuma.lv 

„Zviedru Rūtis 6/2022”  06.01.2023. 

 

 

11. 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. Visas mantiskās balvas SIA KUMA nosūta laimētājiem pa pastu. 

Pēc Latvijas Pasta noteikumiem, ja laimētājs neierodas saņemt savu naudu vai mantisko balvu, tā mēnesi 

tiek uzglabāta pasta nodaļā. Pēc tam nauda tiek pārskaitīta uz SIA KUMA kontu bankā, bet mantiskā 

balva tiek atgriezta uzņēmumā pēc uzrādītās adreses. Atgrieztā naudas summa un balva tiek nosūtīta 

atkārtoti viena kalendārā mēneša laikā, ja laimējusī persona ir pieteikusi sevi un precizējusi. 

 

12. Pretenziju gadījumā loterijas dalībnieks var vērsties SIA KUMA birojā personīgi Rīgā, Rīnūžu ielā 

22-44, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņiem 67342879 vai 24118825; nosūtīt savu pretenziju pa 

e-pastu kuma@kuma.lv. 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:  

„Zviedru Rūtis 6/2022”  07.03.2023.  

 

13. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA KUMA darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 

 

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

mājaslapā www.kuma.lv. 

  

 


