
 

 

Akcijas norises noteikumi  

 

Vispārēja informācija:  

1. BAYER AAL pārdošanas akcijas “Superbalva-2020” (turpmāk “Akcija”) rīkotājs ir SIA 

“BAYER, kura reģistrācijas adrese ir Skanstes iela 50, Rīga, Latvija,LV-1013 un 

akcijas mērķis ir BAYER AAL pārdošanas veicināšana Latvijas teritorijā.  

2. Akcijā ir aicinātas piedalīties visas Latvijas teritorijā strādājošās zemnieku 

saimniecības, kurās audzē graudaugus, rapsi, pākšaugus, kukurūzu, dārzeņus ( 

turpmāk “Dalībnieks”).  

3. Akcijas norises termiņi ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim-1.līmeņa 

Superbalva,un no 1. janvāra līdz 15. decembrim-2.līmeņa Superbalvas (turpmāk 

“Akcijas periods”). “Akcijas periodā” reģistrētie pirkumi tiks attiecināti uz 2020. gadu 

un “Dalībnieks” varēs izvēlēties balvu atbilstoši iegādāto produktu apjomam no 2020. 

gada balvu piedāvājuma. 

Dalības nosacījumi:  

4. Lai piedalītos “Akcijā”, Dalībniekam jāiegādājas jebkurus BAYER produktus par 

kopsummu, kasne mazāk kā 50 000 EUR (bez PVN) 1.līmeņa Superbalvai vai85 000 

EUR (bez PVN) 2.līmeņa Superbalvai,akcijas kopsummā tiek iekļautas arī BAYER 

DECALB rapša šķirnes. 

4.1. Akcijā nedrīkst piedalīties personas, kas saistītas ar Akcijas rīkotāju. Tāpat 

nedrīkst piedalīties arī fiziskas un juridiskas personas, kas iegādājas produktus 

izplatīšanai un lauksaimnieku kooperatīvi, bet var piedalīties kooperatīvu biedri, 

kuri nepastarpināti, lieto BAYER augu aizsardzības produktus. Dalībniekiem ir 

jāreģistrējas un ir jābūt pirkumu apliecinošam dokumentam (pirkuma čekam vai 

pirkuma rēķinam). 

4.2. Akcija attiecas uz visiem BAYER Latvijā reģistrētajiem AAL. 

4.3. SIA “BAYER” izplatītāji Latvijā:  

LPKS “LATRAPS”  Lietuvas iela 16A, Eleja, Latvija  

SIA “Baltic Agro”  Bauskas iela 58A-13, Rīga, Latvija  

SIA “Elagro Trade”  Rubeņu ceļš 46C, Jelgava, Latvija  

SIA “Linas Agro”  “Baltijas Ceļš”, Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija  

SIA “Agrochema Latvia”  “Agrocentrs”, Dzimtmisa, Iecavas nov., Latvija  

SIA “Scandagra Latvia”  

LPKS “VAKS” 

Vienības gatve 109, Rīga, Latvija  

Mūrmuižas iela 18, Valmiera, Latvija 



 

 

Balvas:  

5. Dalībnieki, kas iegādājušies BAYER produktus, kvalificējas šādām balvām:  

5.1. Par katru 50 000 EUR lielu pirkumu kopsummu:elektriskais velosipēds -atpūtai; 

5.2. Par katru 85 000 EUR lielu pirkumu kopsummu:elektriskais velosipēds- sportam 

un atpūtai. 

6. Dalībnieku pirkumi tiek summēti pēc reģistrēto pirkuma dokumentu kopējās summas. 

Par katru sasniegto robežu (50 000 EUR + PVN vai 85 000 EUR + PVN) dalībnieks 

saņem vienu balvu. 

6.1. Balvu skaitsnav ierobežots. 

6.2. Saņemtā balva netiek apmainīta pret naudas ekvivalentu.  

7. “Dalībniekam”, kurš kvalificējies kādai no balvām, jānodrošina SIA “BAYER” 

vajadzībām sava pārstāvja piekrišana viņa/viņas personas datu apstrādei, lietošanai 

un glabāšanai. SIA “BAYER” neuzņemas atbildību par sniegtās informācijas 

neatbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem.  

8. Lai reģistrētos “Akcijai”, dalībniekiminētajā termiņā iesniedzakcijas pieteikuma 

formu, aizpildot anketu rakstiski, un oriģinālu, līdz minētajam termiņam atsūta uz SIA 

BAYER biroju, Skanstes iela 50, Rīga, LV- 1013, Latvija, vai atsūta parakstītu, 

ieskenētu anketas oriģinālu uz e-pastu: vineta.luka-indane@bayer.com. Pieteikuma 

anketas, kas saņemtas pēc norādītā termiņa, dalībai “Akcijā” netiks izskatītas. 

Nesalasāmas, daļēji aizpildītas vai labotas pieteikumu veidlapas, kā arī pieteikumu 

veidlapas, kas nav aizpildītas saskaņā ar šiem noteikumiem, nav derīgas. Pirkuma 

apliecinoši dokumenti ir jānosūta skanētā veidā uz SIA Absolutus e-pastu: 

info@absolutus.lv.Par akcijas anketas aizpildīšanu un iesniegšanu pilnībā atbildīgs 

akcijas “Dalībnieks”, nevis izplatītājs, pie kura iegādāti akcijas produkti.  

9. SIA “BAYER” patur tiesības izlases kārtībā izraudzīties “Dalībniekus” un pieprasīt kā 

pierādījumu par “Akcijas” produktu iegādi uzrādīt darījumu apliecinošu 

pavadzīmi/rēķinu, saglabājot “Dalībniekam” tiesības aizsegt cenu informāciju. 

10.Nodevas un nodokļi, kas saistīti ar laimētajām balvām, tiek piemēroti saskaņā ar 

Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

Reģistrēto pirkuma dokumentu iesniegšana 

11. Pirkumus var reģistrēt tūlīt pēc iegādes. 

12. Vienu pirkumu var reģistrēt tikai vienu reizi.  

13. Pirkuma dokumentos norādītie pirkumi tiek summēti pēc kopējās summas par laika 

posmu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 15. decembrim. 

mailto:info@absolutus.lv


 

 

14. Pirkuma dokumentu iesniegšanas termiņš 2020.gada 15.decembris. Pirkuma 

dokumenti, kas tiks iesniegti pēc norādīta termiņa netiks iekļauti kopējā pirkuma 

summā. 

Pirkuma dokumentu kopijām (to foto) noteiktās prasības  

15. Pirkuma dokumentā (*.pdf formātā) vai to apliecinošā fotoattēlā (*.jpg formātā) 

pilnībā jāredz pirkuma dokumenta numurs, preces nosaukums, daudzums, summa, 

personas, kura pārdevusi preci, un personas, kura iegādājusies preci, rekvizīti. 

16. Reģistrējoties un augšupielādējot pirkuma dokumenta kopiju / fotoattēlu, jāievada 

pirkuma dokumenta numurs, pirkuma datums, pirkuma summa, Piegādātāja 

nosaukums, Pircēja kontakti.  

17. Organizators patur tiesības neapstiprināt reģistrāciju, ja tā neatbilst Akcijas 

noteikumiem vai citādi pārkāpj noteikumus, kā arī piešķirto balvu skaita 

ierobežojuma gadījumā.  

Dalībnieku atbildība 

18. Akcijas dalībnieki apstiprina, ka viņu reģistrētie pirkumi ir derīgi, pareizi un tiem ir 

pirkumu apliecinoši dokumentu oriģināli (pirkuma čeks vai pirkuma rēķins). 

19. Dalībniekiem ir stingri aizliegts negodīgi ietekmēt rezultātus. 

20. Ja Pircējs ir valsts iestādes, uzņēmuma vai institūcijas darbinieks vai citādi pārstāv 

vai ir saistīts ar valsts institūcijām, uzņēmumiem un institūcijām, viņam par to 

jāinformē BAYER pārstāvis. 

Citi noteikumi 

21. Akcijas rīkotājs patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt Akciju un mainīt Akcijas 

noteikumus, iepriekš par to informējot vietnē www.cropscience.bayer.lv 

Personas dati:  

22. 13. SIA “BAYER” izmanto jebkurus Dalībnieka sniegtus personas datus tikai 

“Akcijas” vajadzībām un saskaņā ar tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. 

Papildu informācijai skatīt BAYER privātuma politiku vietnē:  

https://www.cropscience.bayer.lv/legal-advice/privacy-statement 

 

 

Dažādi:  

23. Piesakoties “Akcijai”, Dalībnieki pieņem šos noteikumus. SIA “BAYER” patur tiesības 

veikt grozījumus šajos noteikumos, uzņemoties pienākumu informēt par to 

potenciālos dalībniekus un tos, kas jau pieteikušies.  

http://www.cropscience.bayer.lv/
https://www.cropscience.bayer.lv/legal-advice/privacy-statement


 

 

24. SIA “BAYER” neuzņemas saistības par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies 

“Akcijas” rezultātā (izņemot saistības, ko nosaka likums).  

25. Šī “Akcija” nedublējas ar citām SIA “BAYER ” 2020. gadā organizētajām akcijām.  

26. Uz “Akciju” attiecināmi Latvijas Republikā spēkā esošie likumi.  

 
Konkursa organizatora pārstāvis 

SIA Absolutus 

Slokas iela 52, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1007, Latvia 

Telefona numurs: +371 29 494 491 

E-pasts: info@absolutus.lv 

 

 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01UQ5omoMwFPnIQp-cVFZ1876_3AQ:1600154128238&q=absolutus+riga+phone&ludocid=13887512705073107229&sa=X&ved=2ahUKEwi_vZjTzurrAhXRCuwKHQS3C-4Q6BMwEHoECBQQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk015yjqf7kjmsHf_gbX8N2Hlz3jWpw%3A1600154119390&source=hp&ei=B2pgX4f3FM6IaauvlKgH&q=SIA+Absolutus&oq=SIA+Absolutus&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoCCAA6BAgjECc6BAgAEAo6BQgAEMsBOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOgUIIRCgAVCpAlinKWD2MWgAcAB4AIAB9QaIAekkkgELMC42LjMuMS42LTOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjHlvrOzurrAhVORBoKHasXBXUQ4dUDCAo&uact=5


 

 

 

 


