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Definīcijas 
Apelācija – klienta lūgums pārskatīt jebkuru lēmumu, kuru ir pieņēmusi institūcija attiecībā uz 
klienta vēlamo statusu, konkrēto objektu. 
 
Sūdzība – veids, kas nav apelācija, kādā persona vai organizācija informē institūciju par savu 
neapmierinātību saistībā ar šīs institūcijas darbībām. 
 
1. Apelāciju vadība 

Apelācijas tiek pieņemtas dokumentētā veidā kā organizācijas oficiāli noformēts 
iesniegums (tam jābūt uz veidlapas, iereģistrētam organizācijas dokumentu reģistrā, ar 
organizācijas vadītāja apstiprinājuma parakstu). 

Rīcība ar apelācijām, kas saistītas ar organizācijas neapmierinošiem slēdzieniem un/vai 
procesa izpildījumu, tiek uzsākta ar apelācijas iesnieguma reģistrēšanu un tā tiek turpināta divos 
līmeņos.  

Viens no tiem ietver rīcības Bureau Veritas iekšienē, saskaņā ar apelāciju izskatīšanas 
procedūru (BMS Procedure for Appeals), kuras ievērošana ir obligāta visos gadījumos, ja tiek 
saņemta klienta apelācija.  

Otrs apelāciju izskatīšanas līmenis ietver SIA „Bureau Veritas Latvia” vadības 
informēšanu, atkārtotu visu procesā iegūto datu analīzi un pārbaudi, kā arī procesa izpildījuma 
detalizētu analīzi. Šajā procesā, ja nepieciešams, tiek iesaistīti: institūciju vadītāji, kvalitātes 
vadītāji, vadošie auditori, vadošie verificētāji, inspektori, tehniskie eksperti, likumdošanas 
speciālisti.  

Par apelāciju izskatīšanas procesu atbildīgs ir konkrētās institūcijas vadītājs. Institūcijas 
vadītājs nodrošina, ka apelācijas apstrādes procesā iesaistītās personas nav tās, kas veikušas 
auditus, verifikācijas, inspekcijas un pieņēmušas lēmumus. Par apelācijas izskatīšanas rezultātiem 
tiek informēta SIA „Bureau Veritas Latvia” vadība.  

Ja apelācija iesniegta un tā tiek uzskatīta par pamatotu, korektīvā darbība ir jāveic iespējami 
īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc apelācijas izskatīšanas. Ja apelācija 
tiek uzskatīta par pamatotu un nav saistīta ar Bureau Veritas Latvia slēdzienu apšaubīšanu, 
organizācijai tiek nosūtīta atbilde (ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc apelācijas saņemšanas) un 
informācija par ieplānotajām un realizējamajām korektīvajām un preventīvajām darbībām. 

Gadījumos, ja apelācija tiek uzskatīta par nepamatotu, klientam tiek sniegta atbilstoši 
argumentēta atbilde un novadīta informācija par iespējām apelācijas atkārtotai iesniegšanai. 
Atbildes sagatavošanas termiņš tiek noteikts 15 dienas. Šādam gadījumam organizācijai tiek 
piedāvātas iespējas, izvēlēties veikt apelācijas izskatīšanu juridiskā ceļā, vai arī vērsties pie 
Bureau Veritas augstākās institūcijas (BMS Procedure for Appeals). 

SIA „Bureau Veritas Latvia” politika un procedūras nodrošina, ka apelācijas tiek izskatītas 
konstruktīvā, neietekmējamā un savlaicīgā veidā. 
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2. Sūdzību un pretenziju vadība  

Sūdzību gadījumos institūciju kvalitātes vadītājam ir jāveic pieraksti, fiksējot informāciju 
par sūdzības būtību un iesniedzēju, kā arī informācijas saņemšanas datumu. 

Saņemot rakstisku sūdzību (vēstule, fakss, e-pasts), ir jāizdara ieraksts dokumentu 
reģistrā. 

Mutisko sūdzību gadījumos informācija var tikt fiksēta brīvā formā, attiecīgi fiksējot no 
kā sūdzība saņemta, problēmas aprakstu, sūdzības iesniedzēja vārdu, sūdzības saņemšanas 
datumu, personu, kura mutisko sūdzību fiksējusi, kā arī kontaktinformāciju – kā sazināties ar 
sūdzības iesniedzēju gadījumā, ja būtu nepieciešama papildus informācija. 

Visa informāciju par saņemtajām sūdzībām tiek iesniegta SIA „Bureau Veritas Latvia” 
vadībai un institūcijas vadītājam. Institūcijas vadītājs sūdzības izskatīšanā iesaista arī institūcijas 
kvalitātes vadītāju vai citu personu. 

Atbilde organizācijai par jebkuras sūdzības izskatīšanas rezultātiem ir jāsniedz 15 dienu 
laikā. Institūcija kopā ar klientu vai sūdzības iesniedzēju nosaka – vai un kādā apjomā sūdzības 
priekšmets un tā risinājums tiks darīts zināms sabiedrībai. 

SIA „Bureau Veritas Latvia” politika un procedūras nodrošina, ka sūdzības un pretenzijas 
tiek izskatītas konstruktīvā, neietekmējamā un savlaicīgā veidā. 

 
Apelāciju vai sūdzību var iesniegt SIA „Bureau Veritas Latvia” mājaslapā 

www.bureauveritas.lv, tiešsaistē aizpildot veidlapu. 
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Apelāciju un sūdzību izskatīšanas process 

 


