PIEGĀDĀTĀJA PAŠDEKLARĀCIJA
Atbilstoši LSEZ SIA LASKANA FSC Likumības pārbaudes sistēmas un PEFC Pienācīgas
rūpības sistēmas prasībām
______________
(vieta)

_______________
(datums)

LSEZ SIA LASKANA /reģ.Nr. 40003135151, adrese: Brīvostas iela 40, Liepāja, LV-3405/,
turpmāk tekstā – PIRCĒJS, un

_____________________________________, _____________________________________
(uzņēmuma nosaukums)

(uzņēmuma reģistrācijas numurs)

__________________________________________________________________________, turpmāk
(paraksta tiesīgā persona, ieņemamais amats vai pilnvara, uz kuras pamata persona pārstāv uzņēmumu)

tekstā – PIEGĀDĀTĀJS, ievērojot to, ka:
▪ PIEGĀDĀTĀJS pārdod koksni PIRCĒJAM,
▪ PIEGĀDĀTĀJS izprot un atbalsta PIRCĒJA koksnes likumības pārbaudes sistēmu
▪ PIRCĒJA koksnes piegādes ķēdes sistēma atbilsts FSC un PEFC sertifikācijas standartu
prasībām.
PIEGĀDĀTĀJS paraksta piegādātāja pašdeklarāciju par sekojošo:
1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas nepiegādāt koksni, ja tā izpilda zemāk minētās prasības:
1.1. Nelikumīgi izstrādāta koksne;
1.2. Koksne, kuras ieguvē tiek pārkāptas tradicionālās un cilvēktiesības;
1.3. Koksne, kas tiek iegūta no mežiem, kur apsaimniekošanas darbības apdraud augstas
aizsargājamās vērtības;
1.4. Koksne, kas iegūta no apgabaliem, kas tiek pārvērsti no mežiem un citām koku ekosistēmām
par plantācijām un paredzēti citiem ar mežu nesaistītiem izmantošanas veidiem;
1.5. Koksne no mežiem, kuros tiek stādīti ģenētiski modificēti koki.
2. PIEGĀDĀTĀJS apņemas izpildīt šādas PIRCĒJA noteiktās likumības pārbaudes sistēmas prasības:
2.1. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka piegādātie kokmateriāli sagatavoti Latvijas Republikā, ievērojot
Latvijas Republikā spēkā esošos meža, vides un darba aizsardzības likumdošanu un saistošos
normatīvos aktus.
2.2. PIEGĀDĀTĀJS uzsākot koksnes piegādes no jauniem izcelsmes reģioniem, kas nav Latvijas
Republika, informē par to PIRCĒJU.
2.3. Informēt PIRCĒJU par jebkādām izmaiņām, kas varētu ietekmēt riska apzīmējumu vai riska
mazināšanu, piemēram, sugas, izcelsme un piegādes ķēdes izmaiņas
2.4. Piegādātās koksnes izcelsmes informāciju norādīt koksnes piegādes pavaddokumentos.
2.5. Nepiegādāt PIRCĒJAM apaļkoku, kura diametrs ir lielāks par 80 cm.
3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošinās iespēju PIRCĒJAM vai arī kādas trešās puses pārstāvim veikt koksnes
izcelsmes un darba drošības pārbaudes, lai pārliecinātos par piegādātās koksnes likumīgu izcelsmi,
kā arī iepriekšējo piegādātāju rīcību koksnes piegādes ķēdē.
3.1. PIEGĀDĀTĀJS reģistrē un pēc PIRCĒJA pieprasījuma uzrāda dokumentus, kas apliecina, no
kurienes tiek piegādāta koksne, un kas ir tās piegādātājs.
3.2. Dokumentu oriģinālus vai kopijas, kas pierāda koksnes izcelsmi, PIEGĀDĀTĀJS glabā ne
mazāk kā 5 gadus pēc piegādes fakta un uzrāda pēc PIRCĒJA pieprasījuma.
3.3. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas atbildību arī par mežistrādes procesa darbu legalitāti, kuru veikuši
PIEGĀDĀTĀJA pakalpojumu sniedzēji.
4. Piegādātāja pašdeklarācija sastādīta un parakstīta 2 (divos) vienādos eksemplāros latviešu valodā uz
1 (vienas) lapas, no kurām viens eksemplārs glabājas pie PIRCĒJA un otrs pie PIEGĀDĀTĀJA.
4.1. Šī pašdeklarācija stājas spēkā, tās parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz visu tās nosacījumu
pilnīgai izpildei.

PIEGĀDĀTĀJS: ______________________
(paraksts)

