
4. pielikums 

     Latvijas Bankas padomes 2021. gada 28. maija 

kārtībai Nr. 329/4 

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA (PARAUGS)  

(Veidlapa aizpildāma un nosūtāma tikai tad, ja vēlaties atkāpties no distances 

līguma.)* 

  

   

_____________________  
Vieta, datums 

Latvijas Banka  

PVN Nr. LV90000158236  

adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050 

 

_________________________________________________  
Klienta vārds, uzvārds        

  

_________________________________________________  
Klienta adrese        

  

_____________________________________________________________________ 
Distances līgumu, attiecībā uz kuru tiek izmantotas atteikuma tiesības, identificējošā informācija  

  

_________________________________________________  
Monētu saņemšanas datums          

  

Patērētāja paziņojums par atteikumu   

 

Informēju, ka vēlos izmantot atteikuma tiesības saskaņā ar Patērētāju tiesību 

aizsardzības likuma 10. un 12. pantu un atteikties no iepriekš norādītā distances līguma.  

Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem.  

  

  
 ____________________  

Klienta paraksts  

(Ja šo veidlapu aizpilda un iesniedz papīra dokumenta veidā)       

  

  

Aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa jāiesniedz Latvijas Bankai vienā no norādītajiem 

veidiem:  

a) nosūtot uz e-pasta adresi monetas@bank.lv; 

b) nosūtot pa pastu (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050); 

c) iesniedzot Latvijas Bankas klientu kasē K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā.  

 

Lai precizētu neskaidros jautājumus, kas saistīti ar numismātikas monētu 

atpakaļatdošanu vai numismātikas monētu pirkuma summas un to piegādes izdevumu 



atmaksu, lūdzam sazināties ar Latvijas Banku pa tālruni +37167022722 vai sūtot e-

pasta vēstuli uz adresi monetas@bank.lv. 

INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU DISTANCES 

LĪGUMA GADĪJUMĀ  

 

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no distances līguma, neminot 

iemeslu, atsakoties no visām pirkumā iegādātajām numismātikas monētām. 

 

2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot 

ar dienu, kad Jūs esat ieguvis vai Jūsu norādītā persona (atkarībā no tā brīža, kurš 

iestājas agrāk), kas nav pārvadātājs, ir ieguvusi numismātikas monētas valdījumā. 

 

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu, kas satur 

klienta un noslēgtā distances līguma identificēšanai nepieciešamo informāciju, 

jāinformē Latvijas Banka par lēmumu atteikties no noslēgtā distances līguma.  

 

4. Pēc Jūsu izvēles aizpildīts atteikuma veidlapas paraugs vai paša sagatavots 

paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu jāiesniedz Latvijas Bankai vienā no 

šādiem veidiem:  

4.1. nosūtot uz e-pasta adresi monetas@bank.lv; 

4.2. nosūtot pa pastu (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050); 

4.3. iesniedzot Latvijas Bankas klientu kasē K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā.  

 

5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā visas pirkumā iegādātās numismātikas 

monētas Jums jāatdod atpakaļ Latvijas Bankai ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā 

no dienas, kad Jūs paziņojāt Latvijas Bankai par savu lēmumu atteikties no distances 

līguma. Numismātikas monētas var tikt nodotas atpakaļ, nosūtot tās uz Latvijas Bankas 

adresi (K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050) vai nododot tās atpakaļ Latvijas Bankas 

klientu kasē K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā.  

 

6. Termiņš būs ievērots, ja visas pirkumā iegādātās numismātikas monētas tiks nodotas 

atpakaļ pirms 5. punktā minētā 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Minētajā 

termiņā nenododot atpakaļ Latvijas Bankai visas pirkumā iegādātās numismātikas 

monētas, Jūs esat atteicies no atteikuma tiesību izmantošanas. 

 

7. Jums būs jāsedz ar numismātikas monētu atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.  

 

8. Numismātikas monētas jānodod atpakaļ kopā ar to neatņemamām sastāvdaļām 

(apliecinājumu un iesaiņojumu) atbilstoši kvalitātei, kādā tās tika Jums piegādātas. Jūs 

esat atbildīgs par numismātikas monētu vērtības samazināšanos. 

 

9. Ja Jūs izmantosiet atteikuma tiesības, Jums tiks atmaksāti visi no Jums saņemtie 

maksājumi (numismātikas monētas cena un to iesaiņošanas un piegādes izdevumi, ja 

tādi bijuši). Ja Jūs būsiet izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Latvijas 

Bankas piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Latvijas Banka neatmaksās 

Jums piegādes papildu izdevumus. 

 



10. Naudas summas atmaksa tiks veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad 

Latvijas Banka būs saņēmusi Jūsu aizpildītu atteikuma veidlapu vai paziņojumu par 

atteikuma tiesību izmantošanu. Latvijas Banka ir tiesīga aizturēt numismātikas monētu 

cenas un iesaiņošanas un piegādes izdevumu atmaksu līdz brīdim, kad Latvijas Banka 

ir saņēmusi atpakaļ visas pirkumā iegādātās numismātikas monētas. Naudas atmaksa 

tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt, maksājot 

par pirkumu. 

 

11. Ja Jūs esat noslēdzis ar Latvijas Banku apmaiņas darījumu par bezskaidrās naudas 

apmaiņu pret apgrozībā nebijušām euro piemiņas monētām, Jums ir tiesības izmantot 

atteikuma tiesības un atkāpties no distances līguma līdz apgrozībā nebijušu euro 

piemiņas monētu saņemšanas brīdim. 

 
* Atteikuma tiesību izmantošana neattiecas uz gadījumu, kad numismātikas monētu iegādājas juridiskā 

persona. 

 


