Vienošanās
par piegādātās koksnes atbilstību SIA DIANA likumības pārbaudes sistēmai

20__.gada ___._______________
SIA “DIANA”, vienotais reģistrācijas Nr. 43203000888, tās prokūristes Jevgenijas
Jakovskas personā, turpmāk tekstā saukts PIRCĒJS no vienas puses, un
_______________________________________, ___________________________________,
(uzņēmuma nosaukums vai personas vārds, uzvārds)

(uzņēmuma vienotais reģistrācijas Nr. vai personas kods)

__________________________________________________________, turpmāk tekstā
(persona, ieņemamais amats vai pilnvara, uz kuras pamata persona pārstāv uzņēmumu)

saukts PĀRDEVĒJS, no otras puses, noslēdz šādu piegādes vienošanu.
Pārdevējs, kurš piegādā kokmateriālus SIA DIANA, apņemas ievērot turpmāk norādītas prasībās,
kas izriet no ES Kokmateriālu Regulas Nr.995/2010 un FSC Kontrolētas koksnes un PEFC standartu
prasībām.
Pārdevējs izprot un atbalsta Pircēja noteikto koksnes likumības pārbaudes sistēmu.
Pārdevējs un Pircējs noslēdz šo Vienošanos par sekojošo:
1. Pārdevējs apņemas nepiegādāt koksni, ja tā ir iegūta:
1.1. Nelikumīgi izstrādāta koksne;
1.2. Pārkāpjot tradicionālās un cilvēktiesības;
1.3. No mežiem, kur apsaimniekošanas darbības apdraud augsti aizsargājamas vērtības;
1.4. Pārvēršot mežus par plantācijām;
1.5. No ģenētiski modificētiem izcelsmes mežiem.
2. Pārdevējs apņemas izpildīt zemāk minētās prasības un apliecina, ka:
2.1. Koksne nav iegūta no apstrīdamas izcelsmes avota;
2.2. Koksne nav iegūta no bruņotu konfliktu reģioniem;
2.3. Koksne nav iegūta no vietām, kur pārkāptas iedzīvotāju īpašumtiesības uz koksni:
2.3.1. Pārdevējam ir pienākums pierādīt piegādātās koksnes izcelsmi visā tās piegādes ķēdē;
2.3.2. Pārdevējs apņemas katrai ievestajai zāģbaļķu kravai pavadzīmē norādīt ciršanas
apliecinājuma numuru, cirsmas nosaukumu, kvartāla numuru, nogabala numuru un no attiecīgās
cirsmas, pirms kokmateriālu piegādes, nosūtīt elektroniski Pircējam atbilstošu ciršanas apliecinājuma
kopiju;
2.3.2. Ja ciršanas apliecinājums ir uz citas juridiskas vai fiziskas personas vārda, tad tai
nepieciešams īpašumtiesību apliecinošs dokuments – pavadzīmju, ciršanas apliecinājumu,
zemesgrāmatu apliecību, līgumu u.c. dokumentu kopijas (bez fiziskas personas personas koda un
iegādes vērtības), kas pierāda piegādāto kokmateriālu izcelsmi.
2.4. Koksne nav iegūta no ekoloģiski augstvērtīgiem mežiem un aizsargājamām teritorijām:
2.4.1. Pirms piegāžu uzsākšanas, Pārdevējam jāpārliecinās vai koksnes ieguve nav veikta
zināmajās (konstatētajās) reto un aizsargājamo sugu dzīvotnēs, ES nozīmes aizsargājamos biotopos,
citos īpaši aizsargājamos meža biotopos atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
2.4.4. Pārdevējs apņemas identificēt putnu ligzdošanas vietas, pirms mežistrādes darbu
uzsākšanas, un saudzēt tās tiktāl, cik tas ir atkarīgs no Pārdevēja darbībām, veicot mežizstrādi;
2.4.6. Pārdevējs informēs savus apakšpiegādātājus piegādes ķēdē līdz mežam un/vai mežistrādes
darbu veicējus par pienākumu saudzēt putnu ligzdas, ja tādas ir konstatētas attiecīgajā teritorijā, kurā
notiek mežistrāde;
2.4.7. Pārdevējs apņemas identificēt kultūrvēsturiskas vērtības, pirms mežistrādes darbu
uzsākšanas, un saudzēt tās tiktāl, cik tas ir atkarīgs no Pārdevēja darbībām, veicot mežizstrādi;
2.4.8. Ja koksnes pieņemšanas procesā tiek konstatēts, ka koksne nāk no reģioniem, kuros ir
konstatēti īpaši aizsargājamie biotopi un ES nozīmes biotopi, putnu ligzdošanas vietas vai
kultūrvēsturiskas vērtības, Pircējs pieprasa Pārdevējam vienu no sekojošiem dokumentiem: izdruku no
Pārdevējam pieejamas datu bāzes (piem., Latbio, IS OZOLS, Natura 2000 u.c.), eksperta atzinumu,
anketēšanas rezultātus ar biotopu noteikšanas kritērijiem, kur novērtējumu veic persona ar
apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu vai atbildīgās valsts institūcijas
vēstuli, kurā ietverta informācija par to, ka attiecīgajā zemes vienībā ir veikta biotopu kartēšana, kas
apliecina to, ka piegādātie kokmateriāli nenāk no teritorijām, kurās ir identificēti īpaši aizsargājamie

biotopi un ES nozīmes biotopi. Ja Pārdevējam objektīvu iemeslu dēļ šādas piekļuves datu bāzēm nav,
Pārdevējs informē par to Pircēju pirms piegāžu uzsākšanas;
2.5. Koksne nav iegūta no vietām, kur pārkāptas nodarbināto darba drošības un aizsardzības prasības:
2.5.1. Pārdevējs apliecina, ka mežistrādes laikā attiecībā uz veicamo darbu tiek ievērotas
normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības, nodrošinot darba procesā iesaistīto
nodarbināto drošību un veselību, kā arī tiek izmantoti normatīvajos aktos noteiktie kolektīvie un
individuālie aizsardzības līdzekļi;
2.5.2. Ja Pārdevējs piegādā koksni no trešajām personām piederoša meža, kur mežistrādi ir
veikušas ar Pārdevēju nesaistītas trešās personas, Pārdevējam ir jānodrošina, ka visi apakšpiegādātāji
piegādes ķēdē līdz meža vienībai ir informēti par drošu darba veikšanu mežistrādes procesos un
izmanto Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktos aizsardzības līdzekļus, kā arī mežistrādē
ievēro citas normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības, kas piemērojamas atbilstoši
veicamajam darbam;
2.5.3. Pirms piegāžu uzsākšanas, Pārdevējs iesniedz Pircējam aizpildītu formu par mežistrādes
darbu veicējiem pieprasītā formā. Aizpildīts dokuments ir iesniedzams vienu reizi par katru ciršanas
apliecinājumu. Formas aizpildīšana ir obligāts piegāžu uzsākšanas priekšnosacījums. Pārdevējam ir
tiesības nesniegt informāciju, ja tam ir piešķirts OHSAS (ISO18001) sertifikāts vai līdzvērtīgs
sertifikāts.
2.6. Koksne, kura tiek uzglabāta krautuvē un kuru paredzēts piegādāt Pircējam, Pārdevēja krautuvē
netiks sajaukta ar koksni, kura neatbilst šīs vienošanās prasībām. Pircējam jebkurā brīdī ir tiesības
veikt auditu Pārdevējā krautuvē, lai pārliecinātos par šīs prasības ievērošanu;
2.7.Piegādātie kokmateriāli ir sagatavoti Latvijas Republikā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo
meža, vides un darba aizsardzības likumdošanu un saistošos normatīvos aktus;
2.8. Uzsākot koksnes piegādes no jauniem izcelsmes reģioniem, kas nav Latvijas Republika, informē
par to Pircēju.
3. Vispārējie noteikumi un garantijas.
3.1. Pēc Pircēja pieprasījuma, nodrošinās iespēju Pircējam, Pircēja pilnvarotam trešās puses pārstāvim
vai arī Pircēja sertifikācijas un akreditācijas iestādei (ASI) veikt lauka auditus un iegūt dokumentētus
pierādījumus, lai pārliecinātos par piegādātās koksnes izcelsmi un atbilstību Pircēja noteiktajām
prasībām, jebkurā no piegādes ķēdes posmiem, ieskaitot arī darījuma starpniekus, apakšuzņēmējus un
pakalpojuma sniedzējus.
3.2. Pārdevējs piekrīt, ka Pircējam ir tiesības veikt lauka auditus, lai pārliecinātos par individuālo
aizsardzības līdzekļu izmantošanu un darba aizsardzības prasību ievērošanu mežistrādes procesos,
veikt intervijas ar Pārdevēja vai tā apakšpiegādātāju personālu, mežistrādes darbu veicējiem.
3.3. Pārdevējs apņemas informēt to par jebkādām izmaiņām, kas varētu ietekmēt riska apzīmējumu vai
riska mazināšanu (sugas, izcelsmes un piegādes ķēdes izmaiņas).
3.4. Pircējam ir tiesības lauzt šo Vienošanos un atteikties pieņemt kokmateriālus no Pārdevēja bez
iepriekšēja brīdinājuma, ja atklājas kādi no augstāk minētajiem šīs Vienošanās prasību pārkāpumiem.
3.5. Šī vienošanās stājas spēkā tās noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz visu tās nosacījumu pilnīgai
izpildei.
3.6. Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 (divos) vienādos eksemplāros latviešu valodā no kurām viens
eksemplārs paliek Pircējam un viens Piegādātājam.
PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS

SIA „DIANA”
Reģ. Nr. 43203000888
“Stāķi 25”, Stāķi, Stradu pag.,
Gulbenes novads, LV-4417
__________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
______________________
Jevgenija Jakovska

