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ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA 

 

(aizpildiet šo veidlapu un iesniedziet tikai tad, ja vēlaties atteikties no distances 
veidā noslēgtā pakalpojuma līguma) 

 
 

Datums: ______________ 
 
 
Patērētāja vārds, uzvārds: _____________________________________ 
Patērētāja adrese: __________________________________________ 
Pakalpojuma nosaukums: _____________________________________ 
Pakalpojuma noslēgšanas datums: _______________________________ 
 
 

 
Paziņojums par atteikumu 

 
 
Paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par iepriekš norādītā 
pakalpojuma pasūtīšanu.  
 
 
 
 
 
 
 
Patērētāja paraksts: ____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aizpildītu un parakstīta atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pasūtījuma 
apliecinošu dokumentu kopiju lūdzam nosūtīt uz e-pastu info@ir.lv vai iesniegt 
Izdevniecības redakcijā Bruņinieku ielā 16, k-2, Rīgā, LV-1001. 
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Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu  
 
AS “Cits medijs” klientiem, ar kurām ir noslēgts distances līgums (vienošanās par 
pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances 
saziņas līdzekļus), ir tiesības, nesniedzot nekādu pamatojumu, vienpusēji 
atkāpties no pakalpojuma līguma 14 dienu laikā. Izņemot gadījumus, kad 
patērētājam nav atteikuma tiesību, ievērojot normatīvos aktus. 
 
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma 
noslēgšanas 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, aizpildīta un parakstīta atteikumu tiesību 
veidlapa jānosūta kopā ar pasūtījuma apliecinošu dokumentu kopiju uz e-pastu 
info@ir.lv vai iesniegt Izdevniecības redakcijā Bruņinieku ielā 16, k-2, Rīgā,  
LV-1001. 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 tiesību izmantošanas sekas  
 
Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos 
maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 
dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā 
līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu 
jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to 
darīt citādi.  
 
Saistībā ar atteikuma tiesību izmantošanu no pakalpojuma līguma, AS “Cits 
medijs” piemēro samaksu par pakalpojuma maksu, kas aprēķināta par laika 
posmu no pakalpojuma sākšanas dienas līdz dienai, kad paziņojāt par atteikšanos 
no pakalpojuma, nepiemērojot līgumsodu par atteikšanos no pakalpojuma pirms 
pakalpojuma izmantošanas minimālā termiņa beigām. 
 
Atteikuma tiesības nav izmantojamas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, 
t.sk., ja pēc patērētāja pieprasījuma pirms atteikuma tiesību termiņa beigām ir 
uzsākta digitālā satura piegāde un/vai ir uzsākta un pilnībā pabeigta 
pakalpojuma sniegšana. 


