
 
 

 

 

“M2M ASSET MANAGEMENT” IPAS 

 IESNIEGUMU UN SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS PROCEDŪRA 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 16.01.2012. Valdes lēmumu  

 (protokola Nr. 02/01/2012) 
  

ORGANIZATORISKI ADMINISTRATĪVIE NOSACĪJUMI 

NOLŪKS 

Procedūras nolūks ir noteikt „M2M Asset Management” IPAS (turpmāk tekstā – 

Sabiedrība) kārtību Sabiedrības klientu iesniegumu un sūdzību izskatīšanai. 

PROCEDŪRAS ĪPAŠNIEKS / KOORDINATORS 

Īpašnieks: Operacionālas daļas vadītājs 

Koordinators: Operacionālas daļas vadītājs 

 

STĀŠANĀS SPĒKĀ: stājas spēkā ar apstiprināšanas datumu 

AKTUALIZĀCIJA: pēc Procedūras īpašnieka vai koordinatora pieprasījuma 

I PROCEDŪRAS PAMATPRINCIPI 

1. Sabiedrība sniedz ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus un ieguldījumu 

pārvaldes blakuspakalpojumus, vadoties pēc augstākajiem nozares 

standartiem.  

2. Sabiedrība vienmēr ir atvērta ierosinājumu, iesniegumu un sūdzību 

saņemšanai no Klientiem, un ir gatava meklēt atrast risinājumu jebkurā 

situācijā. 

3. Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas procedūra ir publiski pieejama. 

II IESNIEGUMU UN SUDZĪBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

4. Sabiedrība pieņem iesniegumus un sūdzības, kas ir iesniegti rakstiski, 
izmantojot e-pastu, personīgi ierodoties Sabiedrībā, vai pa telefonu,  

jebkādā veidā, tomēr, lai saņemtu pilnīgāko atbildi, ieteicams iesniegt 

iesniegumus un sūdzības rakstiski. 

5. Sabiedrības rekvizīti sūdzību pieņemšanai: 

5.1. Adrese: Antonijas iela 3-1, Rīga, LV-1010. 

5.2. Telefons: +371 67221220 

5.3. Fakss: +371 67223964  

5.4. E-pasts: info@m2mam.lv  

mailto:info@m2mam.lv
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 Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas procedūra 
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III ATBILDES SNIEGŠANA UZ KLIENTU IESNIEGUMIEM UN 

PRETENZIJĀM 

6. Sabiedrība atbild uz Klientu iesniegumiem vai sūdzībām (gadījumā, ja tie 
paredz Sabiedrības atbildes sniegšanu) 10 kalendāro dienu laikā kopš tā 

saņemšanas.  

7. Sabiedrības Operacionālais direktors ir par atbildīgā persona par 

atbildēm uz Klientu iesniegumiem un sūdzībām. 

8. Gadījumā, ja atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācija, 
Sabiedrība pieprasa šo informāciju, informējot Klientu, ka atbilde tiks 

sniegta pēc papildus informācijas saņemšanas.  

9. Ja citu iemeslu dēļ Sabiedrība nevar atbildēt Klientam Procedūras 6. 

punktā minētajā termiņā, Sabiedrība informē par to Klientu. 

10. Uz rakstiskiem iesniegumiem (gadījumā, ja tie paredz Sabiedrības 

atbildes sniegšanu) vai sūdzībām Sabiedrība atbild Klienta norādītā 

veidā (telefoniski, ar elektroniskā pasta starpniecību vai ar vēstules 

starpniecību), ja tas ir norādīts. Pretējā gadījumā Sabiedrība atbild 

klientam pēc Sabiedrības rīcībā esošas klienta kontaktinformācijas. 

11. Ja Sabiedrības atbilde neapmierina Klientu, Klients ir tiesīgs 

atkārtoti iesniegt Sabiedrībai savu iesniegumu vai sūdzību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


