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ESTO LV AS PATĒRĒTĀJU SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

I. Sagatavošanās pamats 

 

1. Patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtības mērķis ir nodrošināt pēc iespējas ātrāku 

Uzņēmumam iesniegto klientu ierosinājumu un sūdzību izskatīšanu. Ja iespējams, Patērētājs 

un Uzņēmums atrisina visus strīdus, savstarpēji vienojoties. Uzņēmuma pienākums pret 

Klientu ir nodrošināt, ka ir izveidota klientu apkalpošanas nodaļa, kas izskata Patērētāju 

pretenzijas un bez maksas sniedz Patērētājiem nepieciešamo informāciju.  

2. Pretenziju izskatīšanas kārtība ir izstrādāta un ieviesta, lai paaugstinātu klientu 

apmierinātības līmeni un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti.  

3. Visiem uzņēmuma darbiniekiem, kas iesaistīti ierosinājumu un sūdzību izskatīšanas procesā, 

ir jāievēro konfidencialitātes prasības. 

 

II. Patērētāju sūdzību izskatīšanas iekšējā kārtība 

 

1. Atkarībā no Uzņēmumam iesniegtās klienta sūdzības formas (pa e-pastu, pa tālruni, pa pastu, 

uz vietas) tā tiek izskatīta saskaņā ar noteikto kārtību. Saskaņā ar Uzņēmuma norādījumiem 

sagatavotu patērētāja sūdzību kopā ar pievienotajiem dokumentiem Uzņēmuma darbinieki to 

ievada sistēmā, no kurienes tā tiek pārsūtīta vadībai, kam ir galīgā atbildība par Patērētāja 

iesniegtās sūdzības izskatīšanu.  

2. Pēc tam, kad Uzņēmums ir saņēmis sūdzību, Patērētājs tiek nekavējoties informēts par 

paredzēto sūdzības izskatīšanas termiņu (kas nepārsniedz 15 darba dienas) un par to, kur, kā 

un kad Uzņēmums nosūtīs atbildi patērētājam.  

3. Uzņēmums dod priekšroku atbildēt uz Patērētāju sūdzībām pa e-pastu, bet, ja Patērētājs ir 

norādījis citu vēlamo saziņas veidu, Patērētājam atbildēs šajā norādītajā veidā – mutiski pa 

tālruni, rakstiski pa pastu vai e-pastu.  

3.1. Sūdzību izskatīšanas kārtība, izmantojot e-pastu, paredz, ka Uzņēmuma darbinieki 

Patērētāja sūdzības (tostarp e-pasta saraksti, rakstisko sūdzību, dokumentus) ievada sistēmā 

attiecīgā Patērētāja profilā, un pēc tam ar tām rīkojas un pieņem lēmumu Uzņēmuma vadība.  

3.2. Sūdzību izskatīšanas kārtība, izmantojot tālruni, paredz, ka saruna starp Patērētāju 

un Uzņēmuma darbinieku tiek ierakstīta un tad Uzņēmuma darbinieki lejupielādē ierakstīto 

sarunu sistēmā attiecīgā Patērētāja profilā, un pēc tam ar to rīkojas un pieņem lēmumu 

Uzņēmuma vadība. Ja nepieciešams, Patērētājam lūgs nosūtīt papildu dokumentus un sūdzību 

rakstveidā uz Uzņēmuma kopējo e-pasta adresi info@esto.lv.  

3.3. Pa pastu iesniegto sūdzību izskatīšanas kārtība paredz, ka Uzņēmuma darbinieki 

ieskenē Patērētāja nosūtīto sūdzību (kopā ar pievienotajiem dokumentiem) datorā un pēc tam 

augšupielādē sistēmā attiecīgā Patērētāja profilā, un pēc tam ar to rīkojas un pieņem lēmumu 

Uzņēmuma vadība.  

3.4. Kārtība sūdzību izskatīšanai uz vietas paredz, ka Patērētājam tiek piedāvāta iespēja 

uzrakstīt sūdzību brīvā tekstā, ja nepieciešams, pievienojot Patērētāja līdzpaņemtos 

dokumentus. Patērētāja uzrakstīto sūdzību (kopā ar pievienotajiem dokumentiem) Uzņēmuma 

darbinieki ieskenē datorā un pēc tam augšupielādē sistēmā attiecīgā Patērētāja profilā, un pēc 

tam ar to rīkojas un pieņem lēmumu Uzņēmuma vadība. Ja nepieciešams, Patērētājam lūgs 

nosūtīt papildu dokumentus uz Uzņēmuma kopējo e-pasta adresi info@esto.lv.  

4. Pēc informācijas saņemšanas Patērētāju pa e-pastu (ja Patērētājs nav izvēlējies citu saziņas 

veidu) informē, ka sūdzība ir saņemta un ka tā tiek izskatīta, un, ja būs nepieciešama papildu 
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informācija vai papildu dokumenti, Patērētājam tiks lūgts tos nosūtīt uz Uzņēmuma kopējo e-

pasta adresi info@esto.lv . 

5. Sūdzības izskatīšanas termiņš parasti ir 15 darba dienas. Ja sūdzības būtība ir sarežģītāka vai 

ja kāda iemesla dēļ ir nepieciešama papildu analīze, Uzņēmumam ir ļauts pagarināt termiņu 

par saprātīgu laika posmu un informēt par to Patērētāju pa e-pastu (vai izmantojot Patērētāja 

izvēlēto saziņas veidu).  

6. Uzņēmuma galvenais mērķis ir sadarbībā ar Patērētāju atrast visoptimālāko risinājumu 

Patērētājam un atrisināt visus iespējamos strīdus izlīguma pārrunās.  

7. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, mēs informēsim Patērētāju, ka tam ir tiesības nodot 

šo jautājumu izskatīšanai PTAC (tostarp Patērētāju strīdu risināšanas komisijā) vai attiecīgajai 

uzraudzības iestādei vai tiesai, lai aizsargātu savas tiesības vai atrisinātu sūdzību. Iestāžu, kas 

veic pirmstiesas izskatīšanu, kontaktinformācija ir publicēta šīs Procedūras beigu sadaļā. 

 

III. Sūdzību iesniegšana 

 

8. Sūdzību var iesniegt Uzņēmumā uz vietas (adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, Latvija, 

LV1039); pa pastu (pasta adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, Latvija, LV1039); pa e-

pastu (e-pasta adrese: info@esto.lv) vai pa tālruni: (tālruņa numurs: +37166222250). 

9.  Sūdzībā klients norāda savu vārdu un uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, 

kontaktadresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru un sūdzības datumu. Klientam pēc iespējas 

precīzāk jāapraksta savas neapmierinātības cēlonis un, ja nepieciešams, jāpievieno sūdzību 

paskaidrojoši dokumenti. 

 

IV. Sūdzību izskatīšana 

 

10. Uzņēmums izskata sūdzības bez kavēšanās. Izskatīšanas laikā tiek noskaidrota 

papildinformācija un sūdzības apstākļi, iegūtas attiecīgo Uzņēmuma darbinieku liecības un, ja 

nepieciešams, saziņa ar sūdzības iesniedzēju. Uzņēmums noskaidro sūdzībā izklāstītos 

apstākļus tik detalizēti, cik nepieciešams, lai noskaidrotu problēmas būtību un to atrisinātu.  

11.  Ja nepieciešams, Uzņēmums pieprasīs sūdzības iesniedzējam iesniegt papildu datus, kas 

nepieciešami sūdzības izskatīšanai. 

 

V. Atbildēšana uz sūdzībām 

 

12. Uzņēmums izskata sūdzību, cik ātri vien iespējams, un informē sūdzības iesniedzēju par 

iespējamo risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc sūdzības 

saņemšanas. Ja sūdzību nevar izskatīt šajā termiņā, Uzņēmums informē sūdzības iesniedzēju 

par izskatīšanas termiņa pagarināšanas iemesliem un norāda vēlāku atbildes sniegšanas 

termiņu.  

13. Parasti Uzņēmums atbild uz sūdzību tādā pašā veidā, kādā tā ir iesniegta (piemēra, mutiski uz 

jautājumiem, kas uzdoti mutiski vai pa tālruni; pa e-pastu uz sūdzībā norādīto e-pasta adresi, 

ja sūdzība nosūtīta pa e-pastu).  

14. Ja sūdzībā izklāstītie apgalvojumi ir pamatoti, Uzņēmums nekavējoties atjauno pārkāptās 

sūdzības iesniedzēja tiesības vai piedāvā sūdzības iesniedzējam citu risinājumu. Ja sūdzībā 

izklāstītie apgalvojumi ir nepamatoti, Uzņēmums noraida sūdzību.  

15. Ja Uzņēmums nolemj noraidīt sūdzību, tas sniedz skaidrus un saprotamus paskaidrojumus par 

to. 
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VI. Uzraudzības iestādes, iestādes, kas veic pirmstiesas izskatīšanu, tiesa 

 

16. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, Patērētājam ir tiesības prasīt tiesisko aizstāvību tiesā 

vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai aizstāvētu savas tiesības. Iestāžu, kas veic 

pirmstiesas izskatīšanu, un uzraudzības iestāžu kontaktinformācija ir sniegta zemāk (saraksts 

var nebūt visaptverošs). Strīdu tiesā izskata Uzņēmuma piekritības tiesa, ja vien puses nav 

vienojušās citādi vai ja tiesību aktos nav paredzēts citādi.  

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  

Brīvības iela 55, Rīga LV-1010, www.ptac.gov.lv tālr. +37166222250, e-pasts: 

pasts@ptac.gov.lv 

Patērētājs var vērsties arī Patērētāju strīdu risināšanas komisijā. Iesniegumi Patērētāju strīdu 

risināšanas komisijai ir jāiesniedz PTAC sadaļā „Patērētājiem”.  

 

Datu valsts inspekcija  

Elijas iela 17, Rīga LV-1050, www.dvi.gov.lv , tālr. 67223131, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv  

 

17. Jautājumu gadījumā par sūdzību izskatīšanas kārtību, sūdzības izskatīšanu vai izskatīto 

sūdzību, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot mūsu kontaktinformāciju. 
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