
Kokmateriālu Pārdevēja pašdeklarācija iesniegšanai 

„Metsa Forest Latvia” SIA 

1. Pārdevējs apņemas visā savā darbībā ievērot tam saistošos, spēkā esošos, vietējos un starptautiskos normatīvos aktus, 

vispārpieņemto mežu apsaimniekošanas praksi un šīs deklarācijas punktus, kā arī informēt visus iesaistītos darbiniekus un 

apakšuzņēmējus par šīs deklarācijas saturu, kā arī nodrošināt, ka piegādātie kokmateriāli un to blakusprodukti (t.sk. šķelda) 

(turpmāk – kokmateriāli) atbilst zemāk aprakstītajiem nosacījumiem. 

2. Pārdevējs apņemas savā darbībā realizēt kokmateriālus: 

2.1. kuri nav iegūti mežizstrādes laikā būtiski negatīvi ietekmējot apkārtējās vides kvalitāti, tās funkcijas un augstvērtīgus 

meža elementus, ieskaitot dabiskos meža biotopus un potenciālus kultūras pieminekļus; 

2.2. kuriem ir legāla izcelsme; 

2.3. kuru izcelsmi iespējams izsekot visos piegādes ķēdes posmos; 

2.4. kuri nav iegūti no mežiem, kuros stādīti ģenētiski modificēti koki; 

2.5. kuru ieguvē mežizstrādes laikā nav pārkāptas tradicionālās tiesības un cilvēktiesības; 

2.6. kuri nav iegūti no mežiem, kas pārveidoti par plantācijām vai nemeža zemēm. 

3. Pārdevējs apņemas veikt biotopu pārbaudi datubāzē https://ozols.gov.lv. Materiāli, kas iegūti no Eiropas nozīmes 

aizsargājamajiem biotopiem, netiks pieņemti. 

4. Pārdevējs apliecina, ka, veicot mežizstrādi, tiek ievērotas darba aizsardzības likumā noteiktās prasības. 

5. Pārdevējs apņemas neatbalstīt nelegālo nodarbinātību un nelegālu kokmateriālu tirdzniecību. 

6. Pārdevējs apņemas 7 dienu laikā pēc Pircēja pieprasījuma iesniegt visu piegādāto kokmateriālu izcelsmi apliecinošu 

dokumentu kopijas. 

7. Pārdevējs apņemas piegādāt tikai vietējas izcelsmes kokmateriālus, ja vien spēkā nav cita veida vienošanās. Ja Pārdevējs 

vēlas piegādāt importētus kokmateriālus, tā pienākums is sazināties ar Pircēju pirms katras piegādes. 

8. Ja kokmateriāli tiek piegādāti ar apakšpiegādātāju starpniecību, Pārdevējs apņemas sagādāt rakstiskus dokumentus, kas 

apliecina un izskaidro katru kokmateriālu piegādes ķēdes posmu. Pārdevējs nodrošina, ka Pircējs vai arī tā pilnvarots 

pārstāvis var jebkurā laikā pārbaudīt jebkuru personu piegādes ķēdē, lai pārliecinātos, ka šīs deklarācijas saturs tiek pildīts. 

Pārdevēja pienākums ir nekavējoties informēt Pircēju jebkādu piegādes ķēdes posmu izmaiņu gadījumā. 

9. Pārdevējs apņemas saglabāt piegādāto kokmateriālu izcelsmi apliecinošos dokumentus vismaz 5 gadus no kokmateriālu 

piegādes brīža. 

10. Pārdevējs piekrīt, ka Pircējs var pārbaudīt šo nosacījumu izpildi. Pārdevējs atļauj Pircējam un/vai Pircēja piesaistītai 

neatkarīgai audita institūcijai veikt Pārdevēja piegādāto kokmateriālu izcelsmes pārbaudi, kad nepieciešams, t.sk. ja 

Pārdevēja piegādātā materiāla izcelsmes reģions tiek uzskatīts par „noteikta” riska reģionu vai ir saņemtas sūdzības; ja 

kokmateriāli piegādāti ar apakšpiegādātāju starpniecību, pārbaudē iekļauj visus piegādes ķēdes dalībniekus. 

Parakstot šo deklarāciju, Pārdevējs apliecina, ka ir izlasījis un sapratis tās saturu un piekrīt izpildīt tās nosacījumus, kas 

izvirzīti atbilstoši PEFC ST 2002:2013 un FSC-STD-40-005 prasībām, kā arī apliecina, ka ir izlasījis METSÄ GROUP 

Ētikas kodeksu un piekrīt ievērot tā prasības (https://www.metsaforest.com/lv/Documents/Sadarbibas-politika/Metsa- 

Group-Etikas-kodekss-sadarbibas-partneriem-ir-atrodams-seit.pdf), tāpat kā Metsä Group Sadarbības politikas prasības 

(https://www.metsaforest.com/lv/Sadarbibaspolitika/Pages/Sadarbibas-politika.aspx). 

Parakstot šo deklarāciju, Pārdevējs piekrīt, ka  „Metsa Forest Latvia” SIA apstrādā un uzglabā tā personas datus saskaņā   

ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Pārdevējs jebkurā laikā ir tiesīgs noskaidrot datu izmantošanas 

mērķi, kā arī pieprasīt datu labošanu un dzēšanu. 
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