
SIA „Attollo Brokers” 

iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu  
izskatīšanas kartība 

 
 
1. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties uzĦēmumā ar rakstveida 
iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem un saĦemt atbildi. 

2.Iesniegumos, sūdzības un priekšlikumos jānorada iesniedzēja vārds un uzvārds, personas 
kods, (juridiskajai personai - nosaukums, reăistrācijas numurs), dzīves vai uzturēšanās 
vieta Latvijas Republikā (juridiskā adrese), uz tiem jābūt iesniedzēja parakstam. Ja iepriekš 
minētie noteikumi nav ievēroti, firma ir tiesīga neizskatīt šādus iesniegumus, sūdzības un 
priekšlikumus. 

3. SIA „Attollo Brokers” (turpmāk tekstā saukta – Firma) ir jāpieĦem iesniegumi, sūdzības 
un priekšlikumi, savas kompetences ietvaros un noteiktajos termiĦos tie jāizskata, jāpieĦem 
attiecīgs lēmums un jādod iesniedzējam atbilde. 

4. Lai nodrošinātu iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu ātru un kompetentu izskatīšanu, 
iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi iesniedzējam ir personīgi jāiesniedz amatpersonai, 
kuras tiešā kompetencē ir konkrētās lietas izskatīšana, vai jānosūta pa pastu pēc firmas 
juridiskās adreses. 

5. Rakstveida atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem sniedz firmas 
amatpersona - atbilstoši savai kompetencei. 

6. Amatpersona nav tiesīga izskatīt iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, ja tā ir personiski 
tieši ieinteresēta izskatīšanas rezultātā. 

7. Firma nav tiesīga atteikties sniegt rakstveida atbildi uz saĦemto rakstveida iesniegumu, 
sūdzību vai priekšlikumu. 

8. Firma, pēc iesnieguma, priekšlikuma vai sūdzības saĦemšanas, reăistrē to. 

9. Darbinieka pienākums ir tikties ar klientu, sūdzības iemesla noskaidrošanai un sniegt 
rakstisku paskaidrojumu firmas vadībai par katru konkrētu gadījumu (t.i. klienta sūdzība 
rakstiskā veidā un darbinieka paskaidrojums par konkrēto gadījumu). 

10. Desmit dienu laikā jānosūta iesniegums, sūdzība vai priekšlikums citai - šajā lietā 
kompetentai institūcijai, par to paziĦojot iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai 
priekšlikuma izskatīšana neietilpst šīs firmas kompetencē. 

11. 15 (piecpadsmit) dienu laikā jāsniedz rakstiska atbilde iesniedzējam, ja iesnieguma, 
sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai nav nepieciešama papildu pārbaude vai nav 
jāpieprasa papildu ziĦas. 

12. 30 (trīsdesmit) dienu laikā jāatbild iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai 
priekšlikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziĦas, 
šādos gadījumos par papildu pārbaudi jāpaziĦo iesniedzējam. Ja objektīvu iemeslu dēĜ 30 
(trīsdesmit) dienu termiĦu nav iespējams ievērot, par to jāpaziĦo iesniedzējam. 

13. Ja SIA „Attollo Brokers” vadība uzskata sūdzību par pamatotu, tad viena mēneša laikā 
pēc tās izskatīšanas apĦemas panākt abpusēji izdevīgu sūdzības risinājumu un novērst 
radušos problēmu. 

14. Ja firma nosūta iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu citai institūcijai, tad ir pilnvarota 
kontrolēt un pieprasīt, lai attiecīgā institūcija to informē par izskatīšanas rezultātiem. 

15. Atbilde uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jānosūta personai, kura kā pirmā 
parakstījusi attiecīgo iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu. 

16. Aizliegts bez iesniedzēja piekrišanas publicēt ziĦas par iesnieguma, sūdzības vai 
priekšlikuma iesniedzēju. 

17. Ja tas ir iespējams, firmas vadītājs vai viĦa pilnvarotā persona tūlīt sniedz mutvārdu 
atbildi uz iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu un par sniegto atbildi izdara atzīmi 
informācijas nesējā. 
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