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Distances līgums 

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs GIA parks, SIA, juridiskā adrese ‘’Sapņu 

parks’’, Baldones pagasts, Ķekavas novads, LV-2125, reģistrācijas nr. 40203003016, tel. +371 

20818000 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk 

saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: 

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

 

1. Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība 

 

1.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un  

daudzumu.  

1.2. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veiklā iestrādātos maksājuma 

rīkus vai apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam 

atbilstošo rēķinu.  

1.2.1 Interneta veikalā iespējams norēķināties ar maksājuma kartēm vai internetbankas 

pārskaitījumu. 

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

1.4. Pēc pirkuma veikšanas Pircējam tiks nosūtīts e-pasts ar informāciju par veikto pasūtījumu. 

1.5. Pārdevējs nodrošina preču izsūtīšanu nākamajā darba dienā pēc maksājuma saņemšanas.  

1.6. Pārdevējs nodrošina preču piegādi, sadarbojoties ar kompāniju Omniva, SIA, 

juridiskā/faktiskā adrese Mārupes novads, Mārupes pagasts, Mārupe, Dzirnieku iela 24, LV-

2167. Pircējs ar Omniva, SIA piegādes noteikumiem var iepazīties 

https://www.omniva.lv/lav.  

 

2. Pircēja pienākumi 

 

2.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas 

attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties 

atbildību par noteikumu neievērošanu. 

2.2. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. Pārdevējs neuzņemas atbildību par 

gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas 

informācijas dēļ. 

2.3. Iegādājoties preci internetveikalā, Pircējs apliecina, ka saprot, ka uzturā lietojamās preces ir 

pievienotas un uzskaitītas www.laizied.lv sadaļā ‘’Gardēžiem’’.  

2.4. Pircēja pienākums, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas no Omniva 

piegādes servisa, izņemt viņam sūtīto paku no pakomāta.  

2.5. Rezervējot preces, Pircējs apņemas norādīt vēlamo preču piegādes datumu, apzinoties, ka 

tas var nesakrist ar reālo preču piegādes datumu. 

 

 

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi 

 

3.1. Piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. 

3.2. Augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības 

līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām. 

3.3. Preces izskats var atšķirties no katalogā redzamā. 
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3.4. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā 

no to publikācijas brīža interneta vietnē www.laizied.lv, un tās attiecas uz preču 

pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas. 

 

 

4. Atteikuma tiesības 

 

4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 3 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, 

nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta 

Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.  

4.2. Pircēja pienākums ir 3 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. pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;. 

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. 

4.6. Atteikumu var pieteikts nosūtot e-pastu uz veikals@laizied.lv.  

4.7. Pēc atteikuma pieteikšanas, Pircējam iegādātā prece ir jānogādā adresē ‘’Sapņu parks’’, 

Baldones pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2125. 

4.8. Pēc atteikuma pieteikšanas, klients 5 darba dienu laikā saņems atpakaļ naudu. Naudas 

atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja 

pasūtījuma apmaksas brīdī.  

 

5. Datu apstrāde 

 

5.1. Ievadot 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 normatīvo aktu prasībām.  

5.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas 

saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.  

5.3. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala 

sadaļā https://site-1384628.mozfiles.com/files/1384628/Privatuma_politika_-

_laizied_lv.pdf. 
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