
RYOBI ONE+ 2022. gada Kausa prognožu spēles noteikumi un nosacījumi (turpmāk „Līgums”) 

1. Rīkotājs 
1.1 RYOBI ONE+ KAUSA PROGNOŽU SPĒLI (turpmāk „Akcija”) rīko uzņēmums Techtronic Industries 

Nordic ApS, juridiskā adrese Techtronic Industries Nordic ApS, Stamholmen 147, 1. DK-2650 
Hvidovre (turpmāk „Rīkotājs”).  

1.2 Dalības pieteikšana šajā Akcijā vienlaicīgi nozīmē šī Līguma noteikumu apstiprināšanu. Uz 
dalībniekiem attiecas RYOBI tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi, ar kuriem var iepazīties šeit: 
https://lv.ryobitools.eu/footer-links-lv/terms-of-use/ 

 
2. DALĪBAS KRITĒRIJI 

2.1 Akcijā drīkst piedalīties Qikviens Latvijas rezidents, kurš dalības pieteikuma brīdī ir sasniedzis 
vismaz 18 gadu vecumu. 

2.2 Akcijā nedrīkst piedalīties uzņēmuma Techtronic Industries Nordic ApS un tā meitasuzņēmumu 
darbinieki, amatpersonas un direktori vai viņu ģimenes locekļi, kā arī jebkura cita persona, kas 
jebkādā veidā ir saistīta ar Akcijas rīkošanu vai ir palīdzējusi īstenot Akciju.  

2.3 Dalībnieku pienākums ir pārliecināties par savu atbilstību dalības kritērijiem, un Rīkotājs var 
pieprasīt atbilstības apstiprinājumu, kā arī atteikt balvas izsniegšanu līdz brīdim, kad pilnībā 
pārliecinās par atbilstību iepriekš minētajiem kritērijiem.  

2.4 Dalība šajā Akcijā ir bez maksas, kā arī dalībai nav nepieciešams veikt nekāda veida pirkumus, taču 
dalībniekam var tikt piemērota interneta pieslēguma nodrošināšanas un mobilo sakaru tarifa 
likme. Akcijas tīmekļa vietnes piekļuves maksu nosaka dalībnieka interneta pieslēguma 
pakalpojumu sniedzējs, un tā ir vienīgi dalībnieka atbildība. Rīkotājs neuzņemas atbildību par 
dalībnieka izmaksām.  

2.5 Uzsākot dalību Akcijā, dalībnieks apstiprina, ka piekrīt ievērot šos noteikumus un nosacījumus.  

 

3. INFORMĀCIJA PAR DALĪBAS PIETEIKŠANU 
3.1 Akcija sākas 11/11/2022 plkst. 00:01 un ilgst līdz 18/12/2022 plkst. 23:59 (turpmāk „Akcijas 

periods”).  
3.2 Informāciju par to, kā piekļūt Akcijai un kā pieteikt savu dalību, skatiet https://win.ryobitools.eu/. 
3.3 Lai pieteiktu dalību Akcijā, dalībniekiem ir jāseko tālāk sniegtajām instrukcijām.  

(i) Visiem dalībniekiem ir jāievada sava e-pasta adrese, kā arī jāsniedz sava piekrišana 
Akcijas noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politikai, noklikšķinot uz 
punktā 3.2. nodrošinātās saites.   

3.4 Lai piedalītos spēlē, Dalībniekiem tiks piedāvāts turnīra raunda spēļu saraksts, kurā būs norādītas 
prognožu veikšanai pieejamās spēles (definētas kā aktuālas pašreizējam prognožu raundam, 
prognožu pieņemšana tiks pārtraukta vienu (1) stundu pirms noteiktā mača sākuma). 

3.4.1 Dalībnieki varēs ievadīt „vietējās” komandas un „viesu” komandas gūto vārtu skaitu. 
3.4.2 Dalībnieki prognozēs katras spēles rezultātu. Dalībnieki neveiks galarezultāta prognozi tiešā 

veidā. Tā vietā galarezultāts tiks izsecināts no lietotāja ievadītā gūto vārtu skaita. Piemēram, 
ja dalībnieks prognozē, ka vietējā komanda gūs 3 vārtus un viesu komanda – 1 vārtus, tad no 
šīs rezultāta prognozes izsecinātais galarezultāts ir uzvara vietējai komandai.   



3.4.3 Dalībnieki drīkstēs labot savu rezultāta prognozi. Labojumu pieņemšana tiks pārtraukta 
vienu (1) stundu pirms attiecīgā mača sākuma. 

3.4.4 Dalībnieki saņems punktus par pareizu galarezultāta prognozi (vietējās komandas uzvara, 
neizšķirts, viesu komandas uzvara), kā arī par pareiza gūto vārtu skaita prognozi. 

3.5 Visi punkti tiek aprēķināti, salīdzinot futbola spēles rezultātus ar dalībnieka prognozi. Saņemto 
punktu skaits: 

3.5.1 dalībnieki saņem 0 punktus par nepareizu galarezultāta prognozi un nepareizu gūto vārtu 
skaita prognozi; 

3.5.2 dalībnieki saņem 2 punktus par pareizu galarezultāta prognozi, bet nepareizu gūto vārtu 
skaita prognozi; 

3.5.3 dalībnieki saņem 5 punktus par pareizu galarezultāta prognozi un pareizu gūto vārtu skaita 
prognozi. 

3.6 Rezultāti un punkti tiek apstrādāti katru vakaru. 
3.7 Dalībnieki redzēs savu spēlē gūto punktu skaitu un kopumā vienu (1) augstāko Akcijas punktu 

skaitu pēc spēles noslēgšanās.  
3.8 Netiek pieņemti mazumtirgotāju vai klientu grupu, sindikātu vai līdzīgu apvienību koppieteikumi. 

Mēs neatbalstām nekāda veida krāpšanos, tostarp makro programmu un citu automatizētu dalības 
pieteikšanas līdzekļu izmantošanu, identitātes slēpšanu, manipulējot ar IP adresēm, viltus 
identitātes izmantošanu vai jebkādas citas darbības, kas neatbilst Akcijas būtībai (krāpšanās tiek 
noteikta pilnībā saskaņā ar mūsu ieskatiem). Jebkura krāpšanā pieķerta dalībnieka pieteikums tiks 
anulēts.  

3.9 Rīkotājs neuzņemas atbildību par nesaņemtiem, dzēstiem, mainītiem vai nederīgiem pieteikumiem 
neatkarīgi no iemesliem, kāpēc šādi pieteikumi radušies. 

 
4. BALVAS UN UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA 

4.1 Par uzvarētāju kļūs dalībnieks, kas katrā turnīra raundā būs ieguvis visaugstāko punktu skaitu no 
visām derīgām un atbilstošām prognozēm, kā norādīts tālāk. Par atbilstošu dalībnieku tiek uzskatīta 
persona, kas ir piedalījusies jebkurā pieejamajā raundā un ieguvusi vismaz vienu (1) punktu. Visi 
uzvarētāji tiks noskaidroti un informēti e-pastā vismaz 24 stundas pēc konkrētas futbola spēles 
noslēgšanās.   

4.2 Gadījumos, kad pirmo vietu/augstāko punktu skaitu jebkurā no tālāk norādītajiem raundiem vai 
galvenās balvas izlozē dala vairāki dalībnieki, par uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš savu prognozi ir 
iesniedzis pirmais. To iespējams noteikt, jo visām iesniegtajām prognozēm tiek fiksēts iesniegšanas 
laiks.  

4.3 Grupu raunds sākas 20/11/2022 un ilgst līdz 02/12/2022 (ieskaitot) – kopā trīspadsmit (13) dienas. 
Šajā raundā ietilpst 48 spēles un katru dienu tiek piešķirta viena (1) balva katrā valstī. Balvu veido 
1. pielikuma 1. tabulā uzskaitītais aprīkojums.  

4.4 16 maču raunds sākas 03/12/2022 un ilgst līdz 06/12/2022 (ieskaitot) – kopā četras (4) dienas. Šajā 
raundā ietilpst 8 spēles un katru dienu tiek piešķirta viena (1) balva katrā valstī. Balvu veido 
1. pielikuma 2. tabulā uzskaitītais aprīkojums. 



4.5 Ceturtdaļfināla raunds sākas 09/12/2022 un ilgst līdz 10/12/2022 (ieskaitot) – kopā 2 dienas. Šajā 
raundā ietilpst 4 spēles, un visā raundā tiek piešķirta viena (1) balva katrā valstī. Balvu veido 
1. pielikuma 3. tabulā uzskaitītais aprīkojums. 

4.6 Pusfināla raunds sākas 13/12/2022 un ilgst līdz 14/12/2022 (ieskaitot) – kopā 2 dienas. Šajā 
raundā ietilpst 2 spēles, un visā raundā tiek piešķirta viena (1) balva katrā valstī. Balvu veido 
1. pielikuma 4. tabulā uzskaitītais aprīkojums. 

4.7 Fināla raunds sākas un beidzas 18/12/2022. Šajā raundā ietilpst 1 spēle, un visā raundā tiek 
piešķirta viena (1) balva katrā valstī. Balvu veido 1. pielikuma 5. tabulā uzskaitītais aprīkojums. 

4.8 Katrs dalībnieks krāj prognozes galvenās balvas izlozei, kur tiek aprēķināts visu turnīra prognožu 
kopējais punktu skaits. Par šīs galvenās balvas izlozes uzvarētāju kļūs dalībnieks, kas pēc finālspēles 
būs ieguvis augstāko kopējo punktu skaitu. Galvenās balvas izlozes ietvaros katrā valstī tiks 
piešķirta viena (1) balva, ko veidos 1. pielikuma 6. tabulā uzskaitītais aprīkojums kopumā 1000 eiro 
vērtībā. Galvenās balvas izlozes uzvarētājs tiks paziņots 2022. gada 19. decembrī. 

4.9 Visas balvas tiks piegādātas trīsdesmit (30) darba dienu laikā (neieskaitot svētku dienas) no 
datuma, kad uzvarētājs Rīkotājam sniegs informāciju par savu pasta adresi.  

4.10 Uzvarētājs tiks informēts ar e-pasta starpniecību, kur Rīkotājs lūgs sniegt Latvijas pasta adresi 
balvas piegādei. Ja četrpadsmit (14) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas no uzvarētāja netiek 
saņemta atbilde vai uzvarētājs šajā laika periodā nepiesakās balvas saņemšanai, Rīkotājam ir 
tiesības anulēt uzvarētājam piešķirto balvu un izlozēt citu uzvarētāju. Rīkotājs neuzņemas atbildību 
gadījumā, ja uzvarētājs nesaņem paziņojumu surogātpasta, nevēlama e-pasta vai citu drošības 
iestatījumu dēļ vai ja uzvarētājs ir norādījis nepareizu vai citādi nederīgu kontaktinformāciju. 

4.11 Rīkotājs neuzņemas atbildību gadījumos, kad šajā Akcijā iesaistītas trešās puses jebkuram 
dalībniekam sniedz neprecīzu informāciju par balvām, kā arī balvas netiek mainītas pret līdzvērtīgu 
naudas summu. Balvas nevar nodot citai personai. Balvas tiek nodrošinātas, ja ir pieejamas 
noliktavā, un Rīkotājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma aizstāt jebkuru balvu ar citu 
produktu, kam ir līdzvērtīgas specifikācijas. 

4.12 Rīkotāja lēmumi attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar Akciju, ir galīgi, un Rīkotājs neiesaistās 
nekāda veida pārrunās. 

 
5. DATU AIZSARDZĪBA 

5.1 Dalībnieku personiskie dati tiks izmantoti šīs Akcijas īstenošanai atbilstoši spēkā esošajai VDAR 
likumdošanai un Rīkotāja privātuma politikai, ar kuru var iepazīties https://lv.ryobitools.eu/footer-
links/privacy-policy-3/. Rīkotājam ir tiesības sazināties ar visiem dalībniekiem, lai pārbaudītu to 
personiskos datus. Lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, jebkurš pieteikums, kas veikts Akcijas 
ietvaros, kā norādīts 3. punktā, tiks uzskatīts par atļauju Rīkotājam veikt visu personisko datu 
apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 4. panta 1. punkta prasībām. 

 
6. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

6.1 Rīkotājs patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma atcelt vai mainīt Akcijas norisi un šos 
noteikumus un nosacījumus. Rīkotājs, cik drīz vien iespējams, informēs dalībniekus par jebkurām 
izmaiņām Akcijas norisē.   



6.2 Akciju un šos noteikumus un nosacījumus regulē Latvija likumdošana, un jebkāda veida strīdi tiek 
izskatīti Latvija izņēmuma jurisdikcijas tiesās. 

6.3 Gadījumā, ja kāds no šiem noteikumiem un nosacījumiem saskaņā ar likumdošanu, noteikumu, 
rīkojumu vai jebkuras valdības vai kompetentas jurisdikcijas tiesas galējo spriedumu tiek atzīts par 
spēkā neesošu, šāds atzinums neattiecas uz jebkura cita nosacījuma, kas nav atzīts par spēkā 
neesošu, likumību. 

6.4 Ciktāl to pieļauj likums, Rīkotājs, tā pārstāvji vai meitasuzņēmumi neuzņemas nekāda veida 
atbildību vai pienākumu nodrošināt uzvarētajam kompensāciju par jebkāda veida zaudējumiem, 
bojājumiem, miesas bojājumiem vai nāves gadījumiem, kas radušies balvas saņemšanas gadījumā, 
kā arī neuzņemas atbildību par nosauktajiem negadījumiem, izņemot gadījumus, kad tie radušies 
Rīkotāja, tā pārstāvju vai izplatītāju vai to darbinieku nolaidības dēļ. Jūsu likumā noteiktās tiesības 
netiek ietekmētas. 

1. pielikums 

1. tabula:  

„Grupu raunda balva” 

Skaits Produkta nosaukums Produkta kods Cena € 

1 

18V ONE+™ 10 cm diametra 
akumulatora ventilators ar 
piestiprināšanas skavu (bez 

akumulatora) 

RCF18-0 31,99  

1 18V ONE+™ 2,5 Ah Lithium+ Compact 
akumulators 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2,0 A akumulatora 
lādētājs 

RC18120 52,99 

 

2. tabula:  

„16 maču raunda balva”  

Skaits Produkta nosaukums Produkta kods Cena  

1 18V ONE+™ akumulatora mazizmēra 
Bluetooth® skanda (bez akumulatora) 

RBTM18-0 54,99 

1 18V ONE+™ 2,5 Ah Lithium+ Compact 
akumulators 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 2,0 A akumulatora 
lādētājs 

RC18120 52,99 

 

3. tabula:  

„Ceturtdaļfināla balva” 

Skaits Produkta nosaukums Produkta kods Cena  

1 18V ONE+™ akumulatora bezsuku R18DD7-0 129,99 



urbjmašīna/skrūvgriezis (bez 
akumulatora) 

1 Triecienizturīgas aizsargbrilles RSG01 11,99 

1 18V ONE+™ 5,0 Ah Lithium+ Compact 
akumulators 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5,0 A Lithium+ 
akumulatora lādētājs 

RC18150 64,99 

1 Ryobi® 22 litru mazā instrumentu 
soma 

RSSSTB1 24,99 

 

4. tabula:  

„Pusfināla balva”  

Skaits Produkta nosaukums Produkta kods Cena  

1 
18V ONE+™ akumulatora bezsuku 

zāles pļāvējs ar 37 cm pļaušanas bloku 
(bez akumulatora) 

RY18LMX37A-0 299,99 

1 Triecienizturīgas aizsargbrilles RSG01 11,99 

1 18V ONE+™ 5,0 Ah Lithium+ Compact 
akumulators 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5,0 A Lithium+ 
akumulatora lādētājs 

RC18150 64,99 

 

5. tabula:  

„Fināla balva”  

Skaits Produkta nosaukums Produkta kods Cena  

1 
18V ONE+™ akumulatora bezsuku 

urbjmašīna/skrūvgriezis (bez 
akumulatora) 

R18DD7-0 129,99 

1 18V ONE+™ akumulatora ekscentra 
slīpmašīna (bez akumulatora) 

RROS18-0 74,99 

1 
18V ONE+™ akumulatora auklas 

trimmeris ar 23 cm pļaušanas platumu 
(bez akumulatora) 

RY18LT23A - 0 54,99 

1 
18V ONE+™ akumulatora kolektora 
motora garkāta putekļsūcējs (bez 

akumulatora) 

RSV18-0 209,99 

1 18V ONE+™ 5,0 Ah Lithium+ Compact 
akumulators 

RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 5,0 A Lithium+ 
akumulatora lādētājs 

RC18150 64,99 

 

6. tabula:  



„Prognožu spēles galvenā balva” 

Skaits Produkta nosaukums Produkta kods Cena  

1 
18V ONE+™ akumulatora kompaktā 

bezsuku urbjmašīna/skrūvgriezis 
(bez akumulatora) R18DD5-0 

129,99 

1 
18V ONE+™ akumulatora 150 mm 

diametra asmens ripzāģis (bez 
akumulatora) 

R18CS-0 
119,99 

1 18V ONE+™ akumulatora portatīvais 
USB lādētājs (bez akumulatora) R18USB-0 31,99 

1 
18V ONE+™ akumulatora augsta 

plūsmas apjoma gaisa sūknis (bez 
akumulatora) 

R18VI-0 
52,99 

1 18V ONE+™ akumulatora līmes 
pistole (bez akumulatora) RGL18-0 52,99 

1 
18V ONE+™ akumulatora kompaktā 
darba zonas apgaismošanas ierīce 

(bez akumulatora) 
RLC18-0 

42,99 

1 
18V ONE+™ akumulatora zāles 

pļāvējs ar 33 cm pļaušanas bloku 
(bez akumulatora) 

OLM1833B 
199,99 

1 
18V ONE+™ akumulatora zāles 

trimmeris ar 25-30 cm pļaušanas 
platumu (bez akumulatora) 

OLT1832 
89,99 

1 18V ONE+™ 5,0 Ah 
Lithium+ Compact akumulators RB1850X 139,99 

1 18V ONE+™ 2,5 Ah 
Lithium+ Compact akumulators 

RB1825C 84,99 

1 18V ONE+™ 5,0 A Lithium+ 
akumulatora lādētājs RC18150 64,99 

1 18V ONE+™ 2,5 Ah Lithium+ 
akumulators RB1825C 84,99 

  

 


