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MĀRKETINGA PROGRAMMAS “MEISTARU LĪGA 2019” NOSACĪJUMI UN NOTEIKUMI 
 
1. Ar šo dokumentu tiek noteikti AD Baltic rīkotās mārketinga programmas “Meistaru līga 2019” nosacījumi un noteikumi, 

kas ir spēkā no 2019. g. 1. augusta. 

IZMANTOTĀS DEFINĪCIJAS 

2. AD Baltic – SIA “AD Baltic” (Latvijā), kopā ar UAB “AD Baltic” (Lietuvā) un “AD Baltic, AS” (Igaunijā). 
3. Programma – AD Baltic un Piegādātāju organizētā mārketinga programma “Meistaru līga”, kuras dalībnieki, ievērojot 

šajā dokumentā norādītos nosacījumus un noteikumus, var saņemt atlaides AD Baltic pārdotajām precēm un 
pakalpojumiem, kā arī laimēt un saņemt šajā programmā iekļautās Balvas. 

4. Stratēģiskie piegādātāji – trešās personas, kas piegādā AD Baltic pārdodamās Akcijas preces, kas tiek piedāvātas 
Programmā. Daži Stratēģiskie piegādātāji Programmā var iekļaut un iesniegt Balvas. 

5. Pircēja konts – personīgais konts ar pircēja identifikatoru (pircēja numuru), kas AD Baltic elektroniskajā veikalā “ADCat” 
(arī citās AD Baltic sistēmās) tiek izveidots katram partnerim vai partnera pārstāvim, pircējam. Šis konts ir paredzēts 
partnera vai partnera pārstāvja veikto AD Baltic preču pasūtījumu pieņemšanai, izpildei un uzskaitei. AD Baltic partneriem 
var būt vairāk nekā viens Pircēja konts, kuros pasūtījumus veic dažādi tā paša partnera pārstāvji. 

6. Programmas dalībnieks – AD Baltic pēc sava ieskata atlasa partneri (partnerus), kuram Pircēja kontā tiek sniegta 
informācija par iespēju piedalīties Programmā. Programmas dalībniekam Programmas laikā ir ar AD Baltic izveidots 
spēkā esošs tirdzniecības līgums un uz tā pamata viņš no AD Baltic pērk Akcijas preces. Programmā nedrīkst piedalīties 
AD Baltic dalībnieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī partneri, kurus AD Baltic nav atlasījis dalībai. AD Baltic partneris 
uzzināt to, vai viņš ir atlasīts dalībai Programmā, var internetā pieslēdzoties savam Pircēja kontam vai piezvanot uz AD 
Baltic klientu apkalpošanas nodaļu. 

7. Akcijas preces – Stratēģiskajiem piegādātājiem piederošo zīmolu preces, kas AD Baltic elektroniskajā veikalā ir 
marķētas ar speciālu zīmi. Pasūtot preces pa tālruni, AD Baltic klientu apkalpošanas nodaļās vai citos veidos, par Akcijas 
precēm informē apkalpojošais AD Baltic darbinieks. 

8. Meistaru līgas punkti – Programmā izmantotie speciālie lojalitātes punkti, kuru summa ir vienāda ar naudas summu 
(ieskaitot PVN), kas samaksāta par Akcijas precēm. 

9. Uzkrātie (iesaldēti) Meistaru līgas punkti – Meistaru līgas punkti, kas saņemti par Programmas dalībnieka pasūtītajām 
Akcijas precēm, kurām nav pagājis partnerim piemērotais (vai noteiktais 14 dienu) preču atpakaļnodošanas termiņš 
un/vai par kurām vēl nav samaksāts. 

10. Apstiprinātie Meistaru līgas punkti – Meistaru līgas punkti, kas saņemti par Programmas dalībnieka pasūtītajām 
Akcijas precēm, kurām jau pagājis preču atpakaļnodošanas termiņš un par kurām jau ir samaksāts. 

11. Meistaru līgas prēmija – atlīdzība, ko var saņemt Programmas ietvaros. Meistaru līgas prēmija tiek piešķirta AD naudā. 
12. AD nauda – lojalitātes punkti, kas var tikt iemainīti pret atlaidēm, pērkot preces no AD Baltic. AD nauda tiek piešķirta par 

Akcijas precēm, ko iegādājies Programmas dalībnieks. AD nauda tiek ieskaitīta Programmas dalībnieka AD naudas 
kontā saskaņā ar Programmas nosacījumiem un noteikumiem. AD nauda tiek apstrādāta un lietota atbilstoši “AD Baltic 
lojalitātes programmas” nosacījumiem un noteikumiem, kas atrodami elektroniskajā veikalā “ADCat” (www.adbaltic.lv). 

13. Balvas – Programmā iekļautas nenaudas balvas, ko var laimēt Programmas dalībnieks, kas, ievērojot Programmas 
nosacījumus, ieguvis tiesības uz Balvu. 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

14. Programmu organizē AD Baltic kopā ar Stratēģiskajiem piegādātājiem. 
15. Programmas ietvaros piešķirtā AD nauda tiek ieskaitīta to pircēju AD naudas kontā, kuri ir pasūtījuši Akcijas preces.  
16. Programmas spēlēs, kurās tiek piedāvāts laimēt Balvas (ceļojumus), piedalās, sacenšas un Balvas laimē Programmas 

dalībnieki – komerciālie uzņēmumi. Ja Programmas dalībniekam ir vairāki Pircēja konti, kas pieder vairākiem partnera 
pārstāvjiem (pircējiem) un/vai AD Baltic sistēmās saistītām (saistītām komerciālās attiecībās) personām, šajā spēlē visi 
šie Pircēju konti piedalās kopā kā viens dalībnieks un visos šajos kontos uzkrātie Meistaru līgas punkti tiek skaitīti kopā. 

17. AD Baltic pilnīgi apmaksā savas iekļautās Balvas, izsniedz tās laimētājiem un par saviem līdzekļiem samaksā valsts 
budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas var tik piemērots, kad Balvu izsniedz fiziskai personai. 

18. Programma notiek no 2019. g. 1. augusta līdz 2019. g. 31. decembrim (ieskaitot). 

AKCIJAS PRECES 

19. Programmā piedalās AD Baltic tīklā pārdodamās SKF, TRW, SACHS, BOSCH, CONTITECH, MANN-FILTER, FILTRON, 
CASTROL, OSRAM, DELPHI, KYB un citu zīmolu preces, kas elektroniskajā veikalā “ADCat” ir marķētas ar speciālu 
akcijas zīmi. 

20. Pēc AD Baltic lēmuma Programmas izpildes laikā dažas Stratēģiskajiem piegādātājiem piederošo zīmolu preces 
elektroniskajā veikalā “ADCat” var nebūt marķētas vai tikt marķētas vēlāk vai arī vēlāk marķējums var tikt noņemts. Visos 
gadījumos tas nozīmē, ka nemarķētā prece nav Akcijas prece, tā Programmā nepiedalās. Programmas dalībniekam, 
kurš vēlas iegādāties Akcijas preci, pirms tās pasūtīšanas jāpārbauda, ka pasūta tieši Akcijas preci – elektroniskajā 
veikalā “ADCat” pārbaudot preces marķējumu vai piezvanot uz AD Baltic Klientu apkalpošanas centru. 

MEISTARU LĪGAS PUNKTI 

21. Ja Programmas dalībnieks iegādājies Akcijas preces, nākamajā dienā viņam automātiski tiek pieskaitīti Meistaru līgas 
punkti. Par katru par Akcijas precēm iztērēto eiro (ar PVN) tiek piešķirts viens Meistaru līgas punkts. Saskaitot piešķirtos 
Meistaru līgas punktus, to summa tiek noapaļota uz zemāko pusi (cipari pēc komata tiek atmesti) un turpmāk Programmā 
tiek lietotas tikai veselas Meistaru līgas punktu summas (cipari pēc komata netiek lietoti). 
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22. Kamēr iegādātās Akcijas preces nav apmaksātas un nav beidzies to derīguma termiņš (14 d.), Meistaru līgas punktiem, 
kas par tām piešķirti, tiek piešķirts statuss Uzkrātie (iesaldēti) Meistaru līgas punkti. Tos apstrādā šādā veidā: 
22.1. Ja Akcijas preces (par kuru iegādi tika piešķirti Meistaru līgas punkti) tiek nodotas atpakaļ, par tādām Akcijas 

precēm piešķirtie Meistaru līgas punkti tiek anulēti un atskaitīti no Uzkrāto (iesaldēto) Meistaru līgas punktu 
summas.  

22.2. Ja Akcijas preces (par kuru iegādi tika piešķirti Meistaru līgas punkti) nav laicīgi apmaksātas atbilstoši termiņam, 
kas paredzēts AD Baltic un partnera slēgtajā līgumā (partnerim izveidojas parāds), par tādām Akcijas precēm 
piešķirtie Meistaru līgas punkti var tikt anulēti un atskaitīti no Uzkrāto (iesaldēto) Meistaru līgas punktu summas. Ja 
Programmas dalībnieks nokavē Akcijas preču apmaksu (norēķinās kavējot paredzētos termiņus), atsauktie un 
anulētie Meistaru līgas punkti var netikt atgriezti. 

22.3. Ja nepieciešams, var tikt noteikts negatīvs Uzkrāto (iesaldēto) Meistaru līgas punktu pārpalikums. Tā var notikt, ja 
Uzkrāto (iesaldēto) Meistaru līgas punktu pārpalikums pirms Akcijas preču atpakaļnodošanas operācijas bija 
mazāks nekā punktu summa, kas tiek anulēta Akcijas preču atpakaļnodošanas vai citu objektīvu iemeslu dēļ. Ja 
Programmas dalībniekam ir noteikts negatīvs Uzkrāto (iesaldēto) Meistaru līgas punktu pārpalikums, tiek uzskatīts, 
ka Programmas dalībniekam var tikt piešķirta lielāka atlīdzības vērtība (jebkādā formā), nekā viņam pienākas, tāpēc 
AD Baltic to var kompensēt šajos vai citos iespējamos veidos pēc sava ieskata: 

22.3.1. var tikt samazināts Programmas dalībniekam pieskaitīto Apstiprināto Meistaru līgas punktu pārpalikums, 
atskaitot tādu punktu summu, kas nepieciešama negatīvā Uzkrāto (iesaldēto) Meistaru līgas punktu 
pārpalikuma segšanai (vai samazināšanai), 

22.3.2. attiecīgi var tikt samazināts Programmas dalībniekam pieskaitītās AD naudas pārpalikums, 
22.3.3. var tikt anulēti ar to saistītie Balvu laimesti, izvēloties jaunus laimētājus. 
22.3.4. Citi lēmumi tiek izvēlēti pēc loģiskuma un taisnīguma principiem. 

22.4. Šie Uzkrātie (iesaldētie) Meistaru līgas punkti ir spēkā, līdz tie kļūst par Apstiprinātajiem Meistaru līgas punktiem, 
bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc Programmas beigām. Vēlāk, nākamajā darba dienā, visi atlikušie Uzkrātie (iesaldētie) 
Meistaru līgas punkti tiek atsaukti un anulēti. 

 
23. Pēc Akciju preču atpakaļnodošanas termiņa un ja pircējs laicīgi norēķinās par šīm Akcijas precēm, par tām piešķirtie 

Meistaru līgas punkti tiek apstiprināti un tiem tiek piešķirts statuss Apstiprinātie Meistaru līgas punkti. Šie apstiprinātie 
punkti tiek apstrādāti šādā veidā: 
23.1. Kad tiek pieskaitīti jauni Apstiprinātie Meistaru līgas punkti, jau nākamajā darba dienā attiecīgi tiek piešķirta 

Meistaru līgas prēmija un uz Programmas dalībnieka AD naudas kontu tiek ieskaitīta AD nauda. 
23.2. Šie Apstiprinātie Meistaru līgas punkti tiek lietoti Programmā piešķirto balvu laimētāju noteikšanai. 
23.3. Apstiprinātie Meistaru līgas punkti tiek uzkrāti katru mēnesi atsevišķi par tajā mēnesī nopirktām Akcijas precēm. 

Kad ir noteikti Balvu laimētāji, tā perioda punkti tiek anulēti un ar citu periodu punktiem netiek summēti. 

MEISTARU LĪGAS PRĒMIJA (AD NAUDA) 

24. Iegādājoties (un apmaksājot) Akcijas preces, Programmas dalībnieki saņem Meistaru līgas prēmiju – AD naudas summu, 
ko veido 5 procenti no Apstiprināto Meistaru līgas punktu summas. 

25. AD prēmija (Programmas ietvaros piešķirtā AD nauda) tiek aprēķināta un ieskaitīta Programmas dalībnieka AD naudas 
kontā nākamajā darba dienā pēc Meistaru līgas punktu summas apstiprināšanas.  

26. Programmas ietvaros saņemtā AD nauda tiek ieskaitīta AD naudas kontā, kas pieder (ir piešķirts) pircējam (Partnera 
pārstāvim), kas pasūtījis Akcijas preces. 

27. Programmas ietvaros iegūto AD naudu Programmas dalībnieks var izmantot tāpat kā citu mārketinga programmu 
ietvaros iegūto AD naudu – saņemt atlaidi precēm no AD Baltic saskaņā ar “AD Baltic lojalitātes programmas” 
nosacījumiem un noteikumiem, ar kuriem Programmas dalībnieks var iepazīties, pieslēdzoties savam kontam AD Baltic 
elektroniskajā veikalā “ADCat” (www.adbaltic.lv). 

28. Ja kaut kādu iemeslu dēļ Programmas dalībnieka AD naudas kontā tika ieskaitītas pārāk lielas summas, tās var tikt 
atskaitītas no šiem kontiem, attiecīgi samazinot to pārpalikumu. Samazinot pārpalikumu, var tikt noteikts arī negatīvs 
pārpalikums, šajā gadījumā negatīvais pārpalikums netiks anulēts. 

“SVARA KATEGORIJAS” 

29. Tiecoties pēc taisnīguma un vienādām iespējām, AD Baltic visus Programmas dalībniekus ir sadalījis četrās grupās – 
četrās “Svara kategorijās”, kurās arī notiek Programmas ietvaros paredzētās spēles par iekļautajām Balvām: 

 

“Svara kategoriju” grupas Paskaidrojumi 

Vieglā (1/4): Partneri, kuri auto daļas pasūta nelielos apjomos, lielākoties jaunie, mazie 
uzņēmumi u. tml. 

Vidējā (2/4): Partneri, kuri auto daļas pasūta vidējos apjomos. 

Smagā (3/4): Partneri, kuri auto daļas pasūta lielos apjomos. 

Smagākā (4/4): Lielie Partneri, kuri pasūta visvairāk auto daļu. 

 
30. Sadali “Svara kategorijās” AD Baltic veic pēc sava ieskata, bet vadoties pēc loģiskuma un godprātības kritērijiem, 

izvērtējot Programmas dalībnieku individuālo pasūtījumu vēsturi, vajadzības un potenciālu (no pieejamās informācijas), 
sadarbības, partnerības un abpusējās biznesa attīstības centienus. 

31. Programmas dalībnieku sadale “Svara kategorijās” ir veikta līdz Programmas sākumam, atbilstoši tobrīd pieejamai 
informācijai. Tomēr Programmas laikā vai pēc tās beigām AD Baltic, saņemot informāciju, no kuras kļūtu skaidrs, ka 

http://www.adbaltic.lv/
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kādam no Programmas dalībniekiem būtu jābūt citā “Svara kategorijā”, AD Baltic ir tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma 
precizēt sadali – pārcelt Programmas dalībnieku uz piemērotāku grupu. 

32. Jaunus partnerus, kuri ar AD Baltic ir slēguši sadarbības līgumu Programmas laikā, AD Baltic ir tiesības iekļaut vai 
neiekļaut Programmā pēc sava ieskata. Šajā gadījumā partnerim, kurš vēlas kļūt par Programmas dalībnieku, ir jāvēršas 
pie viņu apkalpojošā AD Baltic pārstāvja vai AD Baltic kontaktu centrā. 

OTRĀ SPĒLE “ĀTRĀKAIS LAIMĒ CEĻOJUMU PAR 500 EUR” 

33. Šajā Programmas spēlē iekļautā Balva ir dāvanu kupons “Estravel” pakalpojumiem 500 EUR vērtībā.  
34. Šajā Programmas spēlē iekļauto Balvu daudzums visām valstīm ir 60 gab. Katrai valstij pienākas 20 gab. (5 mēneši 

četrām “Svara kategorijām”). 
35. Šī spēle notiek atsevišķi attiecīgajā “Svara kategorijā”, atsevišķi savās valstīs, tāpēc Latvijā par Balvām sacenšas tikai 

Programmas dalībnieki, kas darbojas Latvijā. 
36. Katrā “Svara kategorijā” ir noteikta kvalifikācijas robeža – Apstiprināto meistaru līgas punktu summa. Kurš mēnesī 

pirmais to sasniedz, arī laimē Balvu. Dalībniekam noteiktā kvalifikācijas robeža tiek paziņota internetā viņa Pircēja 
kontā. 

37. Šī Programmas spēle notiek katru mēnesi Programmas ietvaros. Kad beidzas kalendārais mēnesis, tiek nogaidīts līdz 
nākamā mēneša 15. datumam (ieskaitot), līdz beigsies iepriekšējā (spēles) mēnesī nopirkto Akcijas preču 
atpakaļnodošanas termiņš un šīs preces tiks apmaksātas un par tām piešķirtie Meistaru līgas punkti tiks apstiprināti. Šie 
līdz nākamā mēneša 15. datumam Apstiprinātie Meistaru līgas punkti arī piedalās šajā spēlē.  

38. Meistaru līgas punkti, kas līdz nākamā mēneša 15. datumam netiks apstiprināti, tiks anulēti un šajā spēlē nepiedalīsies. 
Tā var notikt, ja līdz nākamā mēneša 15. datumam netiks apmaksātas Akcijas preces, tiks noteikts garāks (vai 
pagarināts) preču atpakaļnodošanas termiņš vai citu objektīvu iemeslu dēļ. 

39. Ja kādā no grupām kādā mēnesī neviens nesasniegs kvalifikācijas robežu, šī mēneša Balvu laimēs Programmas 
dalībnieks, kas pirmais sasniegs lielāko Apstiprināto Meistaru līgas punktu skaitu. 

TREŠĀ SPĒLE “STIPRĀKAIS LAIMĒ CEĻOJUMU PAR 1 000 EUR” 

40. Šajā Programmas spēlē iekļautā Balva ir dāvanu kupons “Estravel” pakalpojumiem 1 000 EUR vērtībā.  
41. Šajā Programmas spēlē iekļauto Balvu daudzums visām trim valstīm ir 20 gab. (5 mēneši četrām “Svara kategorijām”). 
42. Šī spēle notiek atsevišķi savā “Svara kategorijā”, taču katrā kategorijā nokļūst Programmas dalībnieki no visām trim 

Baltijas valstīm (Lietuvas, Latvijas un Igaunijas), tāpēc laimēt var Programmas dalībnieks no jebkuras valsts. 
43. Šī Programmas spēle notiek katru mēnesi (Programmas laikā) un to laimē dalībnieks, kurš savā “Svara kategorijā” 

mēneša laikā sasniedz visvairāk Apstiprināto Meistaru līgas punktu. 
44. Kad beidzas kalendārais (spēles) mēnesis, tiek nogaidīts līdz nākamā mēneša 15. datumam (ieskaitot), līdz beigsies 

iepriekšējā (spēles) mēnesī nopirkto Akcijas preču atpakaļnodošanas termiņš un šīs preces tiks apmaksātas un par tām 
piešķirtie Meistaru līgas punkti tiks apstiprināti. Šie līdz nākamā mēneša 15. datumam Apstiprinātie Meistaru līgas punkti 
arī piedalās šajā spēlē.  

45. Meistaru līgas punkti, kas līdz nākamā mēneša 15. datumam paliks neapstiprināti, tiks anulēti un šajā spēlē nepiedalīsies. 

PAPILDU BALVAS 

46. Programmā ir paredzēta iespēja iekļaut un uzdāvināt papildu Balvas – dāvanu kuponus “Estravel” pakalpojumiem 
dažādās vērtībās un citas nenaudas balvas, kas var tikt izsniegtas papildus organizēto mārketinga spēļu laikā.  

47. Visos gadījumos šo papildu spēļu un to Balvu nosacījumi un noteikumi tiks paziņoti atsevišķi. 

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA 

48. Vispārīga informācija par Programmu, Balvām un “Programmas nosacījumiem un noteikumiem” tiek paziņota AD Baltic 
interneta vietnē www.adbaltic.lv. 

49. Vispārīga informācija par “Estravel” dāvanu kuponiem ir atrodama vietnē www.etsravel.lv vai sazinoties ar “Estravel” 
partneru apkalpošanas speciālistiem. 

50. Programmas dalībniekam personīgi adresēta informācija par viņa piedalīšanos Programmā, piešķirto “Svara kategoriju”, 
viņam nostādītajiem mērķiem, viņa uzkrātajiem punktiem, statistika un cita Programmas dalībniekam personīgi adresēta 
informācija tiek sniegta Programmas dalībnieka personīgajā kontā AD Baltic elektroniskajā veikalā “ADCat”. Informācija 
tiek atjaunota vienu reizi diennaktī (naktī). Tāpat Programmas dalībnieks šo informāciju var uzzināt no viņu apkalpojošā 
AD Baltic darbinieka vai pa tālruni, zvanot uz AD Baltic partneru apkalpošanas centru. 

51. Nosakot Balvu laimētājus, AD Baltic pārstāvis (AD Baltic tirdzniecības pārstāvis, kurš strādā ar laimējušo partneri, vai 
Mārketinga nodaļas pārstāvis) 5 darba dienu laikā ar katru laimētāju sazinās pa tālruni un viņu informē par laimestu. AD 
Baltic saziņai izmanto partnera norādīto kontaktinformāciju. Balvas laimētājam tiek zvanīts 3 dienas, 3 reizes katru dienu 
atšķirīgā laikā (darba stundās). Ja neizdodas sazināties pēc visiem atkārtotajiem mēģinājumiem, laimests tiek anulēts, 
bet Balvas tiek automātiski nodotas citiem pēc kārtas turnīrtabulās esošajiem Programmas dalībniekiem zemākās 
pozīcijās. 

52. Sazinoties ar Balvas laimētāju un viņu informējot par laimestu, ar laimētāju sazinās par Balvas saņemšanu un lūdz e-
pastā apstiprināt piekrišanu par laimesta informācijas paziņošanu. Vairāk nekādi personas dati no laimētāja netiek prasīt i. 

LAIMESTU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

53. Programmas ietvaros laimētā AD nauda tiek automātiski ieskaitīta laimējušā Programmas dalībnieka “AD naudas” kontā, 
kas ir viņa personīgajā kontā AD Baltic elektroniskajā veikalā “ADCat”. Laimētās Meistaru līgas prēmijas vērtība tiek 
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norādīta kā eiro summa, par kuru AD prēmijas laimētājs (“AD naudas” turētājs) var saņemt atlaides, pērkot preces no 
AD Baltic. 

54. Citas Balvas – dāvanu kuponi dažādās vērtībās – laimētājiem tiek izsniegti, nododot atbilstošu to apstiprinošu dokumentu 
– dāvanu kuponu, aicinājumu vai citu, – kura turētājs iegūst tiesības uz šiem trešo personu pakalpojumiem. Šos Balvu 
dokumentus – dāvanu kuponu, aicinājumu vai citu dokumentu – AD Baltic nosūta laimētājiem pa e-pastu (PDF formātā) 
vai ar laimējušo partneri strādājošais AD Baltic pārstāvis personīgi izsniedz uz papīra drukātā veidā, kā arī tiek parakstīts 
pieņemšanas un nodošanas akts.  

55. Papildu mantiskās Balvas laimētājiem izsniegs AD Baltic pārstāvis, kurš strādā ar konkrētu partneri, parakstot 
pieņemšanas un nodošanas aktu.  

56. Saņemot balvu, kuras vērtība ir lielāka par 200 EUR, jāpiedalās laimētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim, kurš 
paraksta un apstiprina izsniegto Balvu pieņemšanas un nodošanas aktu. 

57. Saņemot balvu, laimētājs var tikt filmēts, fotografēts, un šie attēli un informācija par laimestu (Balvas apraksts) un 
laimētāju (vārds, pilsēta, uzņēmuma nosaukums, fotogrāfijas, preču zīmols) var tikt publicēta. Ja Balvas laimētājs 
atsakās, ka informācija par viņu un viņa laimestu tiktu paziņota publiski, viņa laimests tiek anulēts un šī persona zaudē 
tiesības uz Balvu, šī Balva nokļūst citam laimētājam, kurš tiek atlasīts no jauna. Ja Otrās un Trešās spēles Balvas 
laimests tiek anulēts, par jauno laimētāju tiek uzskatīts nākamais pēc kārtas turnīrtabulās esošais Programmas 
dalībnieks. 

58. Ja laimētāju noteikšanas laikā tiek noteikts laimētājs, kuram ir parādi vai citas kavētas vai neizpildītas saistības, AD Baltic 
ir tiesības anulēt laimestu vai noteikt termiņu (kā arī papildu nosacījumus), uz kuru tiks atlikta Balvas izsniegšana, bet 
pēc termiņa anulēt laimestu, ja parādi netiks atmaksāti un saistības un/vai citi nosacījumi netiks izpildīti. 

59. Nekādi Programmas ietvaros laimētie laimesti un Balvas (AD prēmija, dāvanu kuponi, fiziskās balvas vai citas vērtības) 
netiek mainīti nedz pret naudu, nedz pret jebkādām citām vērtībām. Ja objektīvu iemeslu dēļ AD Baltic nav reālas 
iespējas iegādāties jebkādu laimestu un to izsniegt laimētājam, AD Baltic ir tiesības tādu laimestu pēc sava ieskata 
nomainīt uz citu laimestu vai to neizsniegt.  

60. Programmā iekļautās Balvas tiek izsniegtas tādas, kādas tās ir. AD Baltic, Stratēģiskie piegādātāji un citas personas, 
kas piedalās Programmā, neatbild par Programmā iekļauto balvu darbību, kvalitāti, garantijām, to lietošanas sekām un 
apmierinātību par balvām. Programmas reklāmas līdzekļos izmantotie Balvu attēli un ilustrācijas ir tikai mākslinieciskas 
interpretācijas un var atšķirties no reāli izsniedzamajām vērtībām. Balvas laimētājam ir tiesības atteikties no laimētās 
Balvas un tās pasniegšanas. Izsniedzot Balvas, AD Baltic, Stratēģiskie piegādātāji un citas personas, kas piedalās 
Programmā, neuzņemas nekādu atbildību, jebkādas pretenzijas var tikt adresētas tikai Balvu ražotājiem vai pakalpojumu 
sniedzējiem. 

PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

61. AD Baltic patur tiesības atteikties no Balvas izsniegšanas vai izņemt Programmas dalībnieku no Programmas, ja 
Programmas dalībnieks ir pārkāpis šos noteikumus un/vai piedalījies Programmā, pārkāpjot Latvijas Republikas likumus, 
un/vai veicis darbības, kas var tikt uzskatītas par krāpšanu, apzinātu kaitēšanu AD Baltic, Stratēģiskajiem piegādātājiem 
un citām personām, kas piedalās Programmā. 

62. AD Baltic ir tiesības grozīt Programmas nosacījumus un noteikumus, par izmaiņām paziņojot ne vēlāk kā 3 dienas 
iepriekš tajā pašā veidā, kādā tika paziņots par šiem noteikumiem. 


