2018. gada 1.jūnijā
Godātais Piegādātāj,
Sakarā ar to, ka 2018.gada 21.martā spēkā stājās FSC kontrolētās koksnes centralizētais nacionālais riska novērtējums Latvijai
(FSC-CNRA-LV V1-0 ), informējam Jūs par papildus nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz koksnes piegādēm
AS Stora Enso Latvija.
Pirms zāģbaļķu piegāžu uzsākšanas
Modri Pusli, tālrunis 29478639

obligāti

veikt

piegāžu

saskaņošanu

ar

zāģbaļķu

iepirkuma

vadītāju

Pirms papīrmalkas piegāžu uzsākšanas obligāti veikt piegāžu saskaņošanu ar papīrmalkas iepirkuma vadītāju
Ivo Zaiku, tālrunis 29170726
Pirms koksnes piegāžu uzsākšanas lūdzu iepazīties un obligāti izpildīt prasības, kas minētas dokumentos
PIEGĀDĀTĀJA PAŠDEKLARĀCIJA un PIEGĀDĀTĀJA RĪCĪBAS KODEKSS.
Šie dokumenti Jums ir jāparaksta, lai Jūs turpmāk kvalificētos kā atbilstošs Piegādātājs.
Iepriekšējās prasības, kas bija noteiktas dokumentā “Vienošanās par koksnes piegādēm un koksnes izcelsmes noteikšanas
sistēmu AS Stora Enso Latvija” zaudē spēku ar jaunās PIEGĀDĀTĀJA PAŠDEKLARĀCIJAS parakstīšanas brīdi.
Informējam Jūs par aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanas nosacījumiem, koksnes izcelsmes prasībām un nepieciešamajām
darbībām, lai kokmateriāli tiktu atzīti par atbilstošiem AS Stora Enso Latvija noteiktajām koksnes sagādes prasībām (risku
mazināšanas pasākumi):
Koksnes izcelsme
1.
2.

3.

Ja koksne tiek piegādāta kā FSC sertificēta vai kontrolēta zemāk minētās prasības nav jāievēro.
PEFC sertificētai un kontrolētai, kā arī nesertificētai koksnei (konkrētas cirsmas līmenī) uz piegādes brīdi
obligāti ir jānodrošina informācija par visu koksnes piegādes ķēdi, proti, koksnes pirkšanas līgumu kopijas,
kas ļauj izsekot pilnu koksnes piegādes ķēdi līdz cirsmai.
Lai pārliecinātos par koksnes piegādes ķēdes izsekojamību, koksnes pirkuma līgumu kopijas ir jāiesniedz
kopā ar ciršanas apliecinājumu kopijām.

Meža bioloģiskā vērtība
4.
5.

6.

Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas Jums ir pienākums pārliecināties par konkrētās mežaudzes bioloģisko
vērtību, ja Jūs veiciet mežizstrādes darbus.
Jums ir iespēja pārbaudīt potenciāli bioloģiski vērtīgas mežaudzes esamību katrā meža nogabalā, izmantojot
ciršanas apliecinājumu. Rekomendējam Jums izmantot LATBio datu bāzē pieejamo “Meža biotopu
instruments” http://latbio.lv .
Papildus tam, iesakām Jums izmantot “Bioloģiskās vērtības anketu”, lai noteiktu katra konkrētā meža
nogabala bioloģisko vērtību pirms mežizstrādes uzsākšanas. Anketa un informatīvie materiāli par dabas
vērtībām un to saglabāšanas pasākumiem atrodami mūsu mājaslapā:
http://storaensomezs.lv/noderigi/noderigi-dokumenti/

Ceram uz Jūsu sapratni un šo prasību godprātīgu izpildi.
Šīs prasības tiek noteiktas mūsu koksnes iepirkšanas sistēmā. Atgādinām, mēs neiepērkam koksni, kas ir izstrādāta
aizsargājamos, bioloģiski vērtīgos meža nogabalos un bez pilnas koksnes piegādes ķēdes informācijas (koksnes pirkuma
līgumi).
Tuvākā nākotnē plānots organizēt apmācības par meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu mežizstrādē.
Informēsim Jūs par iespējamo dalību šajās apmācībās.
Papildus informācija mājaslapā http://storaensomezs.lv
Ar cieņu,
Vilnis Freimanis
Valdes loceklis
AS Stora Enso Latvija

