
Atteikuma tiesību veidlapa - pieteikums par atteikumu 
(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma) 

 
Datums: _______________ 

 
 

Pārdevēja nosaukums: Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība  
Pārdevēja reģistrācijas Nr. 40008050743 
Pārdevēja juridiskā adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda LV – 2150. 
Pārdevēja (faktiskā) adrese: Ieriķi, Lielā iela 30, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139 
Pārdevēja tālruņa numurs: +371 28658900 
Pārdevēja e-pasta adrese: info@entergauja.com 
 
Patērētāja vārds, uzvārds: _____________________________________________________ 

Patērētāja adrese: ___________________________________________________________ 

 

Preces nosaukums: __________________________________________________________ 

Preces pirkuma datums: ________________________ 

Preces saņemšanas datums: _____________________  

Pirkumu apliecinošs dokuments: __________________ 

 

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu 

noslēdzis par iepriekš norādītās preces iegādi. 
 

Patērētāja paraksts: _______________________ 

 
Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam 
nosūtīt uz Gaujas nacionālā park tūrisma biedrības adresi: Ieriķi, Lielā iela 30, Drabešu pagasts, 
Cēsu novads, LV-4139 vai e-pastu: info@entergauja.com 
Saņemto preci 14 dienu laikā lūdzam nosūtīt vai nogādāt uz Ieriķi, Lielā iela 30, Drabešu 
pagasts, Cēsu novads, LV-4139. 
 
 
Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu 
Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. 
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas 
dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības 
izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). 
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu 
nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – Gaujas Nacionālā Parka tūrisma biedrība, juridiskā adrese: 
Ausekļa iela 6, Sigulda LV – 2150, tālruņa numurs: +371 28658900, e-pasta adrese: 



info@entergauja.com ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat 
izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. 
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību 
izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. 
 
ATTEIKUMA TIESĪBAS 
 
 
Pircējam jāaizpilda un jāparaksta piegādes dokumentam pievienoto Atteikuma veidlapu, 
norādot visus nepieciešamos datus. Atteikuma veidlapu var iesniegt arī kopā ar Preci. 
 
Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Pircējs nogādā Preci uz Enter 
Gauja biroju ( Lielā iela 30, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139) ne vēlāk kā 14 dienu 
laikā. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Pircējs. Entergauja nenes atbildību, ja 
prece tiek salauzta un bojāta Pircēja vainas dēļ. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un Prece 
ir nogādāta uz Enter Gauja biroju nelietota un bez bojājumiem 14 dienu laikā no saņemšanas 
brīža, Enter Gauja apņemas veikt naudas atmaksu un klienta norādīto bankas kontu ne vēlāk 
kā 14 dienu laikā. 
 
Gadījumā, ja atgrieztās preces stāvoklis ir bojāts, kas radies nepareizas lietošanas rezultātā 
atpakojot Preci un pārbaudot to funkcijas, Pircējam ir pienākums atlīdzināt radušos 
zaudējumus. 
 
Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību 
realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja 
Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā 
izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. 
 
Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī 
neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā 2014. gada 20. maija Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 255 22. punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā: 
 
• Prece ir nolietota un/vai bojāta; 
• Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski 

bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to 
nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās. 

Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas 
etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā 
iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces 
iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas 
un citus preces piederumus. 
 
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc 
patērētāja norādījumiem un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos 
(skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumshttp://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309un Noteikumi par distances 
līgumu https://likumi.lv/doc.php?id=266462 ). 


