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Apaļkoku piegādes līgums  

Nr. AP__________  

 

Jaunjelgava, 20___.gada _______________ 

 

_______________________________ (juridiskā adrese: __________________________________________________ 

___________________________, reģ. nr. __________________, banka: ___________________, SWIFT: _________, 

LVL konts: _________________________, kontakttālrunis: __________________), kuru pārstāv 

_________________________ turpmāk tekstā Pārdevējs, no vienas puses un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Billerud Latvia” (reģ. nr. 50003121261, adrese: Meža iela 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas 

novads, LV-5134, banka: AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22, konta nr: LV71 HABA 0551011563467), kuru pārstāv 

tās _________________________________________, kurš darbojas uz _____________________ pamata, turpmāk tekstā 

Pircējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un 

spaidiem, vadoties no Latvijas Republikas likumdošanas, noslēdza šo Līgumu par sekojošo: 

Priekšmets: Svaigi cirsti apaļkoki. 

Kvalitāte: Saskaņā ar atsevišķu specifikāciju. 

Uzmērījumi: Latvijas Valsts Standarta mērījumu sistēma. Uzmērīšanu veic neatkarīga kokmateriālu 

uzmērīšanas organizācija VMF Latvia vai LKKES kokmateriālu piegādes vietā, mērījumu 

rezultātus fiksējot uzmērīšanas aktā (testēšanas pārskatā). 

Cena par m3: Cena tiek atrunāta atsevišķi pirms piegādes veikšanas. 

Piegādes vieta: Pēc vienošanās. 

Piegādes noteikumi: Šī līguma noslēgšanas brīdī, Pārdevējs aizpilda un paraksta Piegādātāja pašdeklarāciju 

(1.pielikums), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.  

 Pirms plānotās piegādes, Pārdevēja pienākums ir informēt Pircēju par piegādājamo apaļkoku 

izcelsmes vietu, iesniedzot ciršanas tiesības un īpašumtiesības apliecinošus dokumentus. 

 Pārdevējs sniedz informāciju par iesaistītajiem piegādātājiem un apakšpiegādātājiem, lai 

Pircējs varētu izsekot visai plānotajai apaļkoku piegādes ķēdei no cirsmas līdz piegādes vietai. 

 Ja pārdevējs ir pats Meža īpašnieks, tad viņš mežizstrādes procesā apņemas ievērot: 

 1.      Persona, kura veic mežizstrādes darbus, ir ar attiecīgu kvalifikāciju; 

 2.      Obligāto individuālo darba aizsardzības līdzekļu izmantošanu; 

 3.      Mežizstrādē izmantotā tehnika ir bez defektiem, kas ietekmē darbu veicēja drošību; 

 4.      Tiks ievērotas darba aizsardzības prasības, kuras attiecas uz mežizstrādes darbiem un ir 

minētas “Darba aizsardzības likumā” un Ministru Kabineta noteikumos Nr. 310 “Darba 

aizsardzības prasības mežizstrādē”. 

Apaļkoku piegāde ir pieļaujama tikai pēc Pircēja pārstāvja atzinuma par piegādājamo 

apaļkoku atbilstību FSC kontrolētas koksnes statusam. 

Ja piegāde tiek veikta bez Pircēja pārstāvja atzinuma par atbilstību FSC kontrolētas koksnes 

statusam, pircējam ir tiesības piegādāto kravu noraidīt uz Pārdevēja rēķina. Pircējs neuzņemas 

atbildību par papildus izmaksām, kas šādā gadījumā Pārdevējam var rasties. 

Augstāk minētie noteikumi attiecās uz apaļkoku piegādi no katras atsevišķas cirsmas. 

         Noslēguma noteikumi: Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

Pusēm vienojoties, Līgumu var grozīt, pievienot pielikumus, slēgt atsevišķas vienošanās. 

Jebkuri grozījumi šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie tiek noformēti rakstiski 

un tos paraksta abas Puses. 

Puses var pārtraukt līgumu, brīdinot par to otru līgumslēdzēja pusi, vienu nedēļu iepriekš. 

Rakstiska informācija nosūtāma: 

Pircēja e-pasts: info@billerud.lv,  

Pārdevēja e-pasts: ___________________ 

 

Visas domstarpības, kas radušās saistībā ar šo līgumu, kas skar tā grozīšanu, pārkāpšanu, 

izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Gadījumā, ja 

domstarpības pārrunu ceļā netiek atrisinātas, to izskatīšana notiek tiesā LR normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

Līgums sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas un 1 (viena) pielikuma, 2 (divos) 

eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pārdevēja, otrs – pie 

Pircēja. 

 

Pārdevējs:____________________    Pircējs: SIA “Billerud Latvia”   

Amats_________________     Amats________________________ 

 

____________________     ______________________ 

Vārds, uzvārds, paraksts     Vārds, uzvārds, paraksts 
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1.Pielikums 

 

PIEGĀDĀTĀJA PAŠDEKLARĀCIJA 

Atbilstoši FSC un PEFC sistēmas 

Jaunjelgava __.__.____. 

 

„..................................................................................”, vienotais reģistrācijas numurs: ..............................................., juridiskā adrese: 

..................................................................................................................................................., (turpmāk – Piegādātājs), kuras vārdā 

pamatojoties uz ............................... rīkojas………………………………………………………………………… (amats, vārds, uzvārds). 

 

Ņemot vērā, ka Piegādātājs veic koksnes piegādes SIA „BILLERUD LATVIA”, vienotais reģistrācijas numurs  LV50003121261, 

juridiskā adrese: Meža iela 4, Jaunjelgava, LV-5134, Latvija, un gan Piegādātājs, gan Organizācija atbalsta FSC (Forest Stewardship 

Council) un PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) pasākumus atbildīgas mežu apsaimniekošanas 

nodrošināšanai un FSC un PEFC izstrādāto koksnes piegāžu ķēžu sertifikācijas sistēmu,  

 

1. Piegādātājs apliecina, ka pēc Piegādātāja rīcībā esošām ziņām, piegādātā koksne nav un nebūs cēlusies no apstrīdamiem avotiem. 

Par apstrīdamiem avotiem uzskatāmas meža apsaimniekošanas aktivitātes, kuras: 

(a) neatbilst nacionālajai un starptautiskajai likumdošanai sekojošās sfērās: 

- kura iegūta nelikumīgi vai citādā neatļautā veidā, kā arī aizsargājamos mežos vai citos mežos, kuros ir noteikti koksnes ieguves 

aizliegums; 

- kura ir ģenētiski modificēta; 

- par kuru pastāv īpašumtiesību vai citi strīdi; 

- kuras ieguvē ir pārkāptas Latvijas likumdošanas aktu prasības, kā arī citas Latvijai saistošas starptautiskās vienošanās un līgumi. 

- nelikumīgi izstrādātu koksni; 

- koksni, kas izstrādāta meža platībās, kur tiek pārkāptas tradicionālās vai pilsoniskās tiesības; 

- koksni, kas iegūta no meža platībām, kurās meža apsaimniekošanas aktivitāšu rezultātā ir apdraudētas īpaši aizsargājamās vērtības 

(CITES sugas); 

- koksni, kas izstrādāta dabiskajā mežā, kas ir ticis pārveidots par plantāciju vai platību, ko nav paredzēts izmantot kā mežus; 

- koksni, kas izstrādāta mežā, kurā aug ģenētiski modificēti koki. 

 (b) izmanto ģenētiski modificētus organismus; 

(c) pārvērš dabisku mežu par plantācijām. 

 

2. Piegādātājs apņemas sniegt informāciju par piegādātās koksnes ģeogrāfisko izcelsmi. 

2.1 Kokmateriālu transporta pavadzīmē norādīt kokmateriālu izcelsmes vietu un sugu,  

2.2 Piegādātājs, uzsākot koksnes iepirkumus no jauniem izcelsmes reģioniem, kas nav Latvija, informē par to Organizāciju.          

2.3 Piegādātājs apņemas piegādāt sekojošas sugas: Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, Betula pubescens, Populus tremula, 

Alnus incana, Alnus glutinosa, ja plānots piegādāt kādas citas sugas, tad to iepriekš saskaņo ar pasūtītāju. 

2.4 Informēt par jebkādām izmaiņām, kas varētu ietekmēt riska apzīmējumu vai riska mazināšanu, piemēram, sugas, izcelsmes 

un piegādes ķēdes izmaiņas.  

2.5 Informēt Organizāciju, par materiāla uzglabāšanas un nodalīšanas procesa īstenošanu piegādātā materiāla piegādes ķēdes ietvaros. 

 

3. Piegādātājs apņemas dot iespēju Organizācijai, sertifikācijas un akreditācijas iestādei (ASI), kā arī FSC un PEFC pārstāvjiem iespēju 

piekļūt datiem, objektiem, piegādātāju un apakšpiegādātāju telpām un ieguves vietām audita veikšanai. Piegādātājs palīdz Organizācijas 

pārstāvim izsekot koksnes plūsmas ķēdi līdz cirsmai. 

3.1 Piegādātājs reģistrē un pēc Organizācijas pieprasījuma uzrāda dokumentētus pierādījumus, lai apliecinātu, no kurienes tiek 

piegādāta koksne, un kas ir tās piegādātājs.  

3.2 Piegādātājs reģistrē un pēc Organizācijas pieprasījuma uzrāda iegādātos un realizētos koksnes apjomus. Piegādātājs ir tiesīgs 

neuzrādīt iegādātās koksnes cenas. 

3.3 Dokumentu oriģinālus vai kopijas, kas pierāda koksnes izcelsmi, Piegādātājs glabā ne mazāk kā 5 gadus pēc piegādes fakta un 

uzrāda pēc Organizācijas pieprasījuma. 

 

Piegādātājs:  

 

_________________________________________ 

 

Paraksts, amats, vārds, uzvārds  

  

  

 

 


