
 

VIENOŠANĀS 

Par koksnes piegādēm un par piegādātās koksnes atbilstību Rettenmeier Baltic Timber SIA likumības 

pārbaudes sistēmai 

Rettenmeier Baltic Timber SIA reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003240191(FSC licences kods FSC- 
C112676), Jāņa Kalniņa personā, kurš rīkojas uz Pilnvaras Nr.010717/1 pamata, turpmāk tekstā – PIRCĒJS, no vienas puses, un 

 

  ,    
(uzņēmuma nosaukums vai personas vārds, uzvārds) (uzņēmuma vienotais reģistrācijas Nr. vai personas kods) 

 

  , turpmāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS, 

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

 

no otras puses, kopā turpmāk saukti PUSES, ievērojot to, ka: 

Piegādātājs piegādā koksni Pircējam, 
Piegādātājs izprot un atbalsta Pircēja noteikto koksnes likumības pārbaudes sistēmu, 
Pircējs koksni iepērk tikai no legāliem avotiem, kas atbilst ES Kokmateriālu Regulas (EUTR), FSC, PEFC ST 2002:2020  standartu 
prasībām, 
Pircēja koksnes piegādes ķēdes sistēma atbilst FSC un PEFC ST 2002:2020 sertifikācijas 
standartu prasībām, PUSES noslēdz šo Vienošanos par sekojošo: 

 
1. Piegādātājs apņemas izpildīt zemāk minētās prasības un nepiegādāt koksni, ja tā ir iegūta: 

1.1. Nelegāli un pretlikumīgi izstrādāta koksne; 
1.2. Pārkāpjot cilvēktiesības un darbinieku pamattiesības; 

1.3. No mežiem, kur tiek apdraudētas augstas aizsargājamās vērtības; 
1.4. No teritorijām, kur dabiskie meži un citas ekosistēmas tiek transformētas par plantācijām; 
1.5. No ģenētiski modificētiem izcelsmes mežiem. 
1.6. No pieaugušām un pāraugušām cirsmām, bez DAP speciālista slēdziena, kur koki caurmērā 1,3m augstumā pārsniedz 80cm. 

 
2. Piegādātājs garantē 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 ekoloģiski augstvērtīgiem mežiem un aizsargājamām teritorijām; 
2.4. Koksne nav iegūta no vietām, kur pārkāptas: 

2.4.1. nodarbināto darba drošības un aizsardzības prasības; 
2.4.2. nodarbināto nodokļu nomaksas prasības un legāla nodarbinātība; 
2.4.3. iedzīvotāju īpašumtiesības. 

2.5. Ir veiktas visas Latvijas Republikas likumos noteiktās ar mežizstrādi un uzņēmējdarbību saistītās nodokļu nomaksas; 
2.6. Piegādātai koksnei ir pieejami rakstiski apliecinoši dokumenti par tās izcelsmes vietu kā arī par īpašumtiesībām uz koksni; 
2.7. Pēc Pircēja pieprasījuma, nodrošinās iespēju Pircējam, Pircēja pilnvarotam trešās puses pārstāvim vai arī Pircēja sertifikācijas iestādei veikt  
koksnes izcelsmes un darba drošības pārbaudes, jebkurā no piegādes ķēdes posmiem, ieskaitot arī darījuma starpniekus, apakšuzņēmējus un 

pakalpojuma sniedzējus. 

 
3. Piegādātājs apņemas izpildīt šādas Pircēja noteiktās likumības pārbaudes sistēmas prasības: 
3.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātie kokmateriāli ir sagatavoti Latvijas Republikā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo meža, vides un 
darba aizsardzības likumdošanu un saistošos normatīvos aktus. 
3.2. Piegādātājs uzņemas atbildību par 1; 2; 3 sadaļas prasību izpildi arī mežizstrādes procesos kurus ir veikuši Piegādātāja nolīgti apakšuzņēmēji 

vai pakalpojumu sniedzēji. 

3.3. Piegādātājs uzsākot koksnes piegādes no jauniem izcelsmes reģioniem, kas nav Latvijas Republika, informē par to Pircēju. 
3.4. Piegādātājs veic uzskaiti un reģistrē dokumentētus pierādījumus par koksnes plūsmu savā uzņēmējdarbībā un pēc Pircēja pieprasījuma, 
nodrošina informācijas pieejamību par koksnes izcelsmi piegādes ķēdē līdz Pircējam, ieskaitot līgumus ar darījumu starpniekiem, 
apakšuzņēmējiem un pakalpojuma sniedzējiem. 
3.5. Piegādātājs apņemas piegādātās koksnes izcelsmes informāciju norādīt koksnes piegādes pavaddokumentos (ciršanas apliecinājuma nr., 

kadastra nr., kvartāla nr., nogabalu nr., informāciju par mežaudzē atrodamiem kokiem virs 80 cm). 
3.6. Piegādātājs apņemas koksnes izcelsmi apstiprinošus dokumentus, ciršanas apliecinājuma kopiju/as, piegādāt reizē ar katru kokmateriālu 
kravu vai arī citā savstarpēji saskaņotā veidā pirms kokmateriālu piegādes (elektroniski, u.c.). Ciršanas apliecinājumu kopiju iesniegšana ir 
Piegādātāja atbildība. 

3.7. Ciršanas apliecinājumu kopijas nav jānodrošina, ja kokmateriāli tiek piegādāti ar FSC vai PEFC ST 2002:2020 paziņojumu. 
Kokmateriāliem ar sertifikācijas paziņojumu uz piegādes pavaddokumentiem ir jānorāda to izcelsmes vieta. 

3.8. Piegādātājs apņemas Pircējam sniegt visu pieejamo informāciju lai izsekotu koksnes izcelsmes līdz konkrētai cirsmas vienībai. 
3.9. Pircējam ir tiesības lauzt šo Vienošanos un atteikties pieņemt kokmateriālus no Piegādātāja bez iepriekšēja brīdinājuma, ja atklājas kādi 
no augstāk minētajiem šīs Vienošanās prasību pārkāpumiem. 

3.10. Pušu domstarpību gadījumā Piegādātājam ir pienākums pierādīt piegādātās koksnes izcelsmi visā tās piegādes ķēdē. 
3.11. Šī vienošanās stājas spēkā tās noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz visu tās nosacījumu pilnīgai izpildei. 
3.12. Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 (divos) vienādos eksemplāros latviešu valodā uz 1(vienas) lapas, no kurām viens eksemplārs paliek 

Pircējam un viens Piegādātājam. 
 

Piegādātājs:  Pircējs: Jānis Kalniņš   
(amats, vārds, uzvārds, paraksts) (Pilnvarotā persona, paraksts) 

Kontaktinformācija: 
(tel. Nr. vai e-pasts) 

 
Parakstītu Vienošanos skanētu lūdzu sūtīt uz: logsort@incukalnstimber.lv; mob.26341521 



 
 
 

Zāģbaļķu piegādātājiem 

Par vienošanos ar zāģbaļķu piegādātājiem 

Lai nodrošinātu Rettenmeier Baltic Timber SIA (FSC licences kods FSC-C112676), kokmateriālu 

iepirkuma politikas prasības kā arī prasības FSC un PEFC ST 2002:2022  kontrolētai koksnei lūdzam 

parakstīt Vienošanos “Par koksnes piegādēm un par piegādātās koksnes atbilstību Rettenmeier Baltic Timber 
SIA likumības pārbaudes sistēmai”. 

 

Papildus vēlamies informēt, ka Piegādāto zāģbaļķu kravu pavaddokumentā - pavadzīmē jābūt 

norādītai kokmateriālu izcelsmes vietai, noradītam ciršanas apliecinājuma numuram un izsniegšanas datumam, 
kā arī ir jāiesniedz ciršanas apliecinājuma kopija. 

Ja kokmateriāli tiek piegādāti bez FSC paziņojuma tad saskaņā ar FSC standartu prasībām 

nepieciešams iesniegt Informāciju par mežizstrādes darbu izpildi. Aizpildīts dokuments ir iesniedzams vienu 

reizi par katru ciršanas apliecinājumu. 

Sīkāku informāciju par Nepieciešamajiem dokumentiem zāģbaļķu piegādēm var iegūt 

http://www.incukalnstimber.lv/lv/nepieciesamie-dokumenti-zagbalku-piegadem 

SIA Rettenmeier Baltic Timber neiepērk zāģbaļķus, kuru izcelsme ir no apstrīdamiem avotiem. 

 

Nesaņemot pilnvērtīgu informāciju par koksnes izcelsmi var tikt aizkavēta kravas pieņemšana, 

šķirošana un apmaksa līdz visu nepieciešamo dokumentu saņemšanai un kokmateriālu izcelsmes 

noskaidrošanai. 

 

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam zvanīt mob. 26341521; 29178998 

Aizpildītu un parakstītu Vienošanos lūdzam nosūtīt skanētu uz e-pastu: 

logsort@incukalnstimber.lv 

vai arī 1 eksemplāru pa pastu uz SIA Rettenmeier Baltic Timber biroju: 
 

SIA Rettenmeier Baltic Timber 

Plānupes iela 26, Inčukalns 

LV-2141 

fax. 67147565 
 

Cerot uz Jūsu sapratni un veiksmīgu turpmāku sadarbību, 

 
 

Ar cieņu, 

 

SIA Rettenmeier Baltic Timber 

Apaļkoku iepirkšanas dienests 

http://www.incukalnstimber.lv/lv/nepieciesamie-dokumenti-zagbalku-piegadem
mailto:logsort@incukalnstimber.lv
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