
Pasūtījuma un distances līgums. 

1. Veicot preču vai pakalpojumu pasūtījumu veikalā vai izmantojot distances saziņas 
līdzekļus, piedāvāto preču pārdevējs akciju sabiedrība “Siguldas Būvmeistars”, Reģ. 
Nr.: 40003047821, adrese: Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 no 
vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk 
saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: 

2. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja 
pasūtījumam. 

3. Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība. 

3.1. Pirms Preču pasūtīšanas rūpīgi izlasīt Privātuma politika Noteikumus, skatīt 

vietnē www.galesnams.lv sadaļā “Privātuma politika” un pārliecināties, ka tos 

pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka veicot pasūtījumu Pircējs ir 

piekritis šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, 

pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama. 

3.2. Pircējs veic preču pasūtīšanu un/vai izdarot pirkumu izmantojot distances 

saziņas līdzekļus, norādot pasūtamo preču veidu, izmēru, daudzumu, vārdu 

uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts 

Pasūtījuma vai Distances līgums, turpmāk tekstā – Līgums. 

3.3. Veikt pasūtījumus ir iespējams tirdzniecības vietā RBTC “Gāles Nams”, vietnē 

www.galesnams.lv, pa telefonu nr. + 371 67 97 15 14 vai aplikācijā WHATSAPP, 

vai e-pastā klientuserviss@galesnams.lv. 

3.4. Visas cenas ir galīgas (pilnīgas) pasūtīšanas brīdī un tajās ir iekļauts pievienotās 

vērtības nodoklis (PVN). Visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. 

3.5. Cenās NAV iekļautas piegādes izmaksas. 

3.6. Ja pasūtītās preces tiek izgatavotas vai speciālos apjomos tiek pasūtītas 

piegādātājam tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma, Pārdevējs pirms 

preču pasūtīšanas piegādātājam veic Piedāvājuma un Avansa rēķina 

sagatavošanu. 

3.7. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 

3.8. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai Pasūtījuma avansu 

apmaksājot pārdevēja manuāli sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto 

pasūtījumam atbilstošo rēķinu (rēķina apmaksas termiņš 3 dienas): 

3.8.1. lietojot bankas pārskaitījumu AS „Siguldas Būvmeistars” norēķinu kontā Nr. 

LV68 UNLA 0027 8004 6701 0 (EUR), AS “SEB banka” norādot Pasūtījuma 

vai Avansa pasūtījuma rēķina numuru; 

3.8.2. saņemot pasūtījumu tirdzniecības vietā RBTC “Gāles Nams”, skaidrā 

naudā, ar norēķinu karti vai ar Līzinga starpniecību kur dokumentus var 

parakstīt tikai līzinga ņēmējs; 

3.9. Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs saņemsiet šī pasūtījuma apstiprinājumu Jūsu 

norādītajā e-pastā un nepieciešamības gadījumā www.galesnams.lv personāls ar 
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Jums sazināsies par pasūtījuma piegādes detaļām un izmaksām. 

3.10. Pārdevēja noliktavā(s) pieejamo preču piegāde tiek veikta 1-3 darba dienu 

laikā vai Pircēja individuālā pasūtījuma preces saskaņā ar piedāvājuma norādīto 

piegādes laiku, pēc Avansa rēķina vai rēķina apmaksas saņemšanas AS 

“Siguldas Būvmeistars” norēķinu kontā. 

3.11. Pasūtījuma piegādes izmaksas veido preču piegādes cenrādis skatīt vietnē 

www.galesnams.lv sadaļā “Piegādes cenrādis”. 

3.12. Piegādes veidi ir sekojoši: 

3.12.1. ar kurjera piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi saskaņā ar 

preču piegādes cenrādi; 

3.12.2. bezmaksas preču saņemšana RBTC “Gāles nams” veikalā, Gāles 

iela 23a, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150. 

3.13. Pārdevējs nodrošina preču komplektāciju un/vai piegādi 1-5 darba dienu 

laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku un vietu saskaņojot 

ar Pircēju. 

4. Atteikuma tiesības. 

4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces 

saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma 

vēstules veidlapu Pircējs var iegūt Preces iegādes vietā, vietnes 

www.galesnams.lv sadaļā “Garantija un atteikums”, vai arī pēc pieprasījuma, 

Pārdevējs to nosūta Pircējam pa e-pastu. 

4.2. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot 

preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces 

nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. 

4.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: 

4.3.1. pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai 
ir ātri izlietojamas; 

4.3.2. pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu 
dēļ nevar atdot atpakaļ; 

4.3.3. pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma; 

4.3.4. pasūtītās preces vai to iepakojums ir atvērti, preces sāktas lietot. 

4.4. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa 

nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu 

atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". 

4.5. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt 

kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi 

izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces 

oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski  bojāts. 

5. Datu apstrāde. 
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5.1. Sniedzot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir 

iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu 

pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas 

prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks 

izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. 

6. Citi noteikumi 
6.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie 

Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas 
atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar 
rakstisku dokumentu. 

6.2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir 
saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums 
nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu. 

6.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu 
trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs 
nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem 
Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot 
informāciju par nodošanu interneta veikalā. 

6.4. Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem 
Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas 
piekrišanas. 

6.5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai 
nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami 
pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, 
nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā 
apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu. 

6.6. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir 
saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja 
atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai 
daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja 
izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk 
izmantot. 

6.7. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā 
skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas 
jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem. 

6.8. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti 
ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi 
izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

6.9. Lūgumus vai sūdzības par Pārdevēja interneta veikalā iegādāto Preci Pircējs var 
iesniegt elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā 
http://ec.europa.eu/odr/. 

6.10. Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu 
risināšanas komisija, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, 
http://www.ptac.gov.lv/lv.sel 
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