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Sadarbības noteikumi meža apsaimniekošanas jomā 

 

Sadarbības noteikumi 

Ievads 

Šie Noteikumi ir izveidoti attiecībā uz INGKA grupas (šeit un turpmāk Darba devējs) meža 

investīcijām. Mēs esam apņēmušies pārvaldīt šīs investīcijas, balstoties uz mūsu uzņēmuma 

kultūru un vērtībām - atbildīgi, ievērojot veselīguma, drošības, efektivitātes un ilgtspējas 

principus. Mūsu mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes darbības, vienlaicīgi parādot labu 

piemēru kā atbildīgi pārvaldīt meža īpašumus un ņemt vērā cilvēku intereses, īpaši ņemot vērā 

darba apstākļus, planētu un vidi - gan vietējā, gan globālā līmenī.  

Šie Noteikumi ietver obligātās prasības, kas jāievēro  Darba devēja Darbuzņēmējiem.  

Atbilstība tiesību aktiem un prasībām 

 

Šo Noteikumu nosacījumi atbilst minimālajām prasībām, un tie neaizstāj vietējo likumdošanu 

vai citus pieņemtos standartus, tādējādi uzstādot augstākas prasības attiecībā uz mūsu 

darbībām. Stingrākām piemērojamām prasībām ir lielāka prioritāte salīdzinājumā ar šo 

Noteikumu nosacījumiem.  

 

Ja kāds no šo Noteikumu nosacījumiem ir pretrunā ar valsts likumiem, ir jāievēro likumi, un 

tiem ir prioritāra nozīme. Par tādiem gadījumiem Darbuzņēmējam nekavējoties jāinformē 

Darba devējs. 

 

Konfidencialitāte 

 

Sekmīga Noteikumu īstenošana ir atkarīga no Darbuzņēmēja un Darba devēja sadarbības, 

savstarpējas uzticības un cieņas. Pret visu mutisko vai rakstisko informāciju, ko Darba devējs, 

tā darbinieki un jebkuras trešās puses organizācijas, ko nozīmējis Darba devējs, ir saņēmuši 

no Darbuzņēmēja, jāizturas kā pret konfidenciālu. 

 

Uzņēmējdarbības ētika 

 

INGKA grupā mēs sev izvirzām augstas prasības attiecībā uz biznesa praksi, lai tā būtu godīga, 

atklāta un ētiska. Balstoties uz šīm vērtībām, mēs uzsākam attiecības, un tāpēc, ka mēs 

nepārtraukti turpinām respektēt šīs vērtības, attiecības aug. Ir svarīgi, ka visi Darba devēja 

darbinieki un ārējie biznesa partneri saprot INGKA grupas pozīciju attiecībā uz korupciju un 

tās novēršanu. Tas tiek nokomunicēts visiem biznesa partneriem, nosūtot biznesa ētikas 

vēstuli, ko parakstījuši visi Darbuzņēmēji. 

 

Noteikumi aptver šādas tēmas:  

 

1. Uzņēmējdarbības ētika 

2. Nodarbinātība 

3. Veselība un drošība 

4. Alkohols un narkotiskas vielas 

5. Vide  

6. Sociālie jautājumi 

7. Kokmateriālu atbilstība likumam 
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Vārdi vai frāzes slīprakstā paskaidrotas / definētas šī dokumenta 1.pielikumā. 

 

1. Uzņēmējdarbības ētika  

 

1. Visi Darbuzņēmēja darbinieki un jebkuras personas, kas sniedz pakalpojumus vai 

strādā Darbuzņēmēja labā vai vārdā un ir iesaistītas uzņēmējdarbībā ar INGKA 

grupas meža apsaimniekošanas uzņēmums, ir informētas par Grupas nostādni 

attiecībā uz korupciju un tās novēršanu, kas pievienota 2. pielikumā. 

 

2. Nodarbinātība 

 

1. Pirms jebkurš Darbinieks uzsāk darbu, viņam ir pieejams likumīgs nodarbinātības 

veids, kas nosaka nodarbinātības nosacījumus Darbiniekam saprotamā veidā. 

 

2. Visi attiecīgie līgumi jāreģistrē attiecīgās iestādes datubāzē. 

 

3. Darbuzņēmējs nedrīkst izmantot Piespiedu darbu, Ieslodzīto darbaspēku vai citādi 

uzspiestu vai piespiestu darbu. 

 

4. Darbuzņēmēja darbiniekiem: 

a) ir likumīgas tiesības veikt darbus Darbuzņēmēja labā; 

b) ir brīvība jebkurā brīdī izbeigt nodarbinātību saskaņā ar norunāto brīdinājuma 

periodu bez soda naudas vai algas atskaitījumiem;  

c) ir brīvība pamest Darba zonu, kad beidzas viņu darba laiks;  

d) netiek ieturēti viņu personas dokumenti vai cita manta;  

e) netiek tieši vai netieši ieturēta nekāda samaksa vai komisija saistībā ar vervēšanu 

un/vai nodarbināšanas procesu; 

f) nav būtisku algas izmaksas vai citas piedāvātās atlīdzības kavējumu; 

g) netiek izsniegti algas avansi vai aizdevumi, kuru rezultātā rodas Darbinieka 

parādsaistības un tā piesaistīšana nodarbinātībai.  

 

3. Veselība un drošība  

 

1. Uzņēmējs nodrošina to, ka visi Darbinieki, kā arī apakšuzņēmēji un to darbinieki un 

pašnodarbinātas personas ir: 

a) pietiekami izglītoti un apmācīti par sev uzdotajiem darbiem, un šādas apmācības 

tiek pēc vajadzības atjauninātas, kā arī tiem ir atbilstošās prasmes un sertifikāti, ja 

tādi ir nepieciešami; 

b) informēti par visiem konstatētajiem drošības un veselības riskiem to attiecīgajās 

veicamajās darbībās; 

c) atbilstoši instruēti par bīstamību, kas saistīta ar savu darbu un vidi, kā arī apmācīti 

par piesardzības pasākumiem, kas nepieciešami, lai novērstu Negadījumus un 

kaitējumu veselībai; 

d) informēti par attiecināmajiem likumiem, noteikumiem, prasībām, prakses 

kodeksiem, instrukcijām un padomiem saistībā ar Negadījumu un slimību 

novēršanu; 

e) informēti par savu individuālo un kolektīvo atbildību par drošību un veselību; 

f) pietiekami instruēti par personīgo aizsarglīdzekļu izmantošanu un aizsargājošo 

iedarbību, kā arī aizsarglīdzekļu apkopi. 

g) atrodoties Darba zonā, vienmēr valkā personīgos aizsarglīdzekļus. 
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2. Darba zonā atrodas tikai personas, kurām uzdots veikt attiecīgos darbus. 

 

3. Drošības informācija un/vai brīdinājuma zīmes ir skaidri saredzamas Darba zonās kur 

tiek izmantotas smagā Tehnika.  

 

4. Darba zonā brīvi pieejamas labi uzturētas Pirmās palīdzības aptieciņas, kas jāsargā no 

mitruma un būvgružu izraisītiem bojājumiem. Šīm aptieciņām jābūt skaidri apzīmētām, 

un tās nedrīkst saturēt neko citu, izņemot pirmās palīdzības līdzekļus. 

 

5. Pirmās palīdzības aptieciņas satur aprīkojumu, kas ir piemērots un pietekams darba 

komandas izmēram, veikto darbību klāstam, kā arī potenciālajam traumu riskam. 

 

6. Visa Tehnika un cits darbībās izmantotais aprīkojums ir drošs lietošanai un aprīkots ar 

nepieciešamajām drošības ierīcēm, lai novērstu traumas. 

 

7. Uzņēmējs informē attiecīgo INGKA grupas meža apsaimniekošanas uzņēmumu par 

jebkādiem Negadījumiem, Incidentiem, nelikumīgu mežistrādi, malumedniecību, uguns 

avotiem, piesārņojumu, nelikumīgu atkritumu uzglabāšanu, mežam vai infrastruktūrai 

nodarīto kaitējumu, kas noticis īpašumā, kas pieder vai ko pārvalda INGKA grupas 

meža apsaimniekošanas uzņēmums, pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 48 stundu 

laikā. 

 

8. Darbzņēmēja nodrošinātā Darbinieku Izmitināšana:  

a) atbilst visiem attiecināmajiem likumiem, noteikumiem un prakses kodeksiem  

b) nodrošina adekvātus un drošus apstākļus; 

c) telpas tiek pienācīgi ventilētas un/vai apsildītas. 

 

4. Vide  

 

1. Darbuzņēmēji vienmēr un pilnībā rīkojas saskaņā ar vides nosacījumiem un 

noteikumiem, ko noteikušas/izsniegušas attiecīgās iestādes un/vai INGKA grupas meža 

apsaimniekošanas uzņēmums. 

 

2. Uzņēmēji ievēro likuma un/vai Līdzēja noteikto kārtību vides jautājumos, lai izvairītos 

no ūdens un augsnes piesārņojuma, kā arī pienācīgu bīstamo un nebīstamo 

produktu/vielu un atkritumu apsaimniekošanu. 

 

3. Ķimikāliju izmantošana INGKA grupas meža apsaimniekošanas uzņēmums Darba 

zonās, izņemot darba specifikācijās vai tamlīdzīgā dokumentācijā iekļautās zonas, 

notiek tikai saskaņā ar INGKA grupas meža apsaimniekošanas uzņēmums rakstisku 

piekrišanu. 

 

4. Visas ķimikāliju tvertnes tiek pienācīgi marķētas ar piemērotiem un viegli saprotamiem 

paskaidrojumiem, lai nodrošinātu to, ka Darbinieki ir informēti par tvertņu saturu un 

saistītajiem riskiem. 

 

5. Lai ierobežotu augsnes eroziju, jāievēro likumā noteiktā un/vai INGKA grupas meža 

apsaimniekošanas uzņēmuma noteiktā kārtība un noteikumi attiecībā uz apvedceļu 

būvniecību un darbību. 
 

6. Savākšanas ceļi tiek izstrādāti pēc iespējas rūpīgāk, lai nodrošinātu pēc iespējas 

mazāku augsnes sablīvēšanu un eroziju.  
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7. Darbuzņēmējs izmanto tikai marķētos vai norunātos savākšanas ceļus. 

 

8. Gadījumos, kad kokmateriālu pārvadāšana vai to savākšanas process izraisa augsnes 

eroziju vai bojā ceļus vai piebrauktuves tādā mērā, ka tiem būtu nepieciešami pārbūves 

darbi, jebkādi šādi pārvadāšanas vai savākšanas darbi jāpārtrauc, ja vien INGKA 

grupas meža apsaimniekošanas uzņēmums nav izdevis citu rīkojumu. 

 

9. Pēc iegūšanas darbu pabeigšanas kokmateriālu transportēšanas ceļi tiek atgriezti 

sākotnējā stāvoklī. Šim nolūkam Uzņēmējs veic jebkādus nepieciešamos erozijas 

novēršanas pasākumus.  

 

10. Kad tas iespējams, tiek izmantoti tādi paņēmieni un aprīkojums, lai samazinātu ietekmi 

uz veģetāciju, augsni un ūdeni.  

 

11. Darbuzņēmējs nepārvadā kokmateriālus cauri Pastāvīgām ūdenstilpnēm. 

 

12. Uzņēmējs neuzglabā baļķus, zarus un mežizstrādes pārpalikumus ūdenī.  

 

13. Ir aizliegta ūdens un augsnes piesārņošana ar degvielu, eļļu vai citām vielām. 

 

5. Alkohols un narkotiskas vielas  

 

1. Visi Darbinieki ir informēti, ka ir stingri aizliegts jebkāds darbs alkohola, narkotisko 

vielu vai jebkādu tamlīdzīgu vielu ietekmē, kas rada bīstamību viņu drošībai Darba 

zonā. 

 

6. Sociālie jautājumi 

 

1. Darbuzņēmējs iegūst attiecīgās izmantošanas tiesības (ieskaitot piekļuves un 

uzglabāšanas tiesības) no to blakus esošo zemes teritoriju īpašniekiem vai 

pārvaldītājiem, kas tiek izmantotas vai kurām tiek piekļūts līguma ar INGKA grupas 

meža apsaimniekošanas uzņēmums izpildes nolūkos. 

  

2. Tiek ievēroti ierobežojumi (svars un izmantošanas laiks) piekļuves ceļiem. 

 

3. Par jebkuru konfliktu vai potenciālu konfliktu tiek nekavējoties ziņots attiecīgajam 

INGKA grupas meža apsaimniekošanas uzņēmums uzņēmumam pa tālruni ar secīgu 

rakstisku ziņojumu maksimāli 48 stundu laikā.  

 

7. Kokmateriālu atbilstība likumam  

 

1. Uzņēmējs Darba zonā neveic nelikumīgu mežizstrādi vai citas neatļautas vai 

nelikumīgas darbības. 

 

2. Ja nepieciešams, Klientiem pieejama likumības pārbaužu sistēma, lai novērstu nelegāli 

iegūtu kokmateriālu izmantošanu. 
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1. pielikums. Definīcijas 

 

Nelaimes gadījums - jebkurš notikums, kas rada jebkāda veida traumu. 

 

Ķīmiskās vielas - nozīmē ķīmiskas vielas un produktus, tostarp, bet ne tikai: pesticīdus, 

lakas, šķīdinātājus, krāsas, cietinātājus, kodnes, vaskus, skābes, sāļus, piemaisījumus, 

gāzes.  

 

Klients – kokmateriālu un/vai ieguves tiesību pircējs no INGKA grupas meža apsaimniekošanas 

uzņēmuma. Šo Nosacījumu izpratnē klienti ietver arī to uzņēmējus, kurus tie algo līguma 

izpildei.  

 

Darbuzņēmējs - Klients un/vai Piegādātājs. 

 

Pirmās palīdzības aptieciņa - aptieciņa ar instrumentiem un medikamentiem pirmās palīdzības 

sniegšanai. 

 

Piespiedu darbs - darbs vai pakalpojums, ko persona ir spiesta pildīt dēļ draudiem par sodu 

vai personiskās mantas vai dokumentu, piemēram, personas apliecības, pases u.c., 

atņemšanu, un kura veikšanai persona nav pieteikusies brīvprātīgi. 

 

Bīstamie atkritumi - atkritumi, kas spēj kaitēt sabiedrības veselībai un/vai videi, kā to paredz 

vietējie tiesību akti. 

 

INGKA grupas meža apsaimniekošanas uzņēmums - uzņēmums, kam pieder INGKA grupas 

mežsaimniecības portfelim attiecīgajā valstī vai ir iesaistīts mežu apsaimniekošanā. 

 

Incidents (situācija tuvu negadījumam) - ir situācija darba vietā, kas varētu būt rezultējusies 

ar traumu vai kaitējumu cilvēkiem un/vai videi. 

 

Likumīgas nodarbinātības forma - līgums vai cits dokuments (ieskaitot ikdienas darbinieku 

reģistru), ko paredz nodarbinātības likums, lai noteiktu tiesības un atbildību un regulētu 

attiecības starp darba devēju-darbinieku. 

 

Mašīntehnika – traktori, treilētāji, kravas automašīnas, motorzāģi un cits mehāniskais 

aprīkojums, ko izmanto, lai veiktu meža apsaimniekošanas darbības 

 

Pastāvīgas ūdensteces - ūdensteces, kas tek vismaz 90% gadījumu visa gada laikā pie 

normāliem klimatiskajiem apstākļiem. 

 

Cietumnieku darbs – darbs, kuru veic cietumnieki. 

 

Noteikumi – Sadarbības noteikumi vai SN. 

 

Piegādātājs – persona vai organizācijas, kas nodrošina pakalpojumus, kas atbilst 

nepieciešamajām specifikācijām un kuru izmaksas ir iepriekš atrunātas pakalpojumu līgumā, 

bet ne darba līgumā. Šo Noteikumu ietvaros “piegādātājs” nozīmē arī “apakšdarbuzņēmējs”.  
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Pusaudžu nodarbinātība - pusaudžu vecuma darbinieks, kas ir jaunāks par 18 gadiem, bet 

vecāks par noteikto minimālo nodarbinātības vecumu, kas ir nodarbināti. 

 

Darbinieks - visas personas, kas iesaistītas meža apsaimniekošanas darbībās. 

 

Darba zona - jebkura zona/vieta, kur tiek veiktas meža apsaimniekošanas darbības tādā mērā, 

par ko ir vienošanās ar Darbuzņēmēju. 
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2.pielikums. INGKA grupas uzņēmējdarbības ētika 

 

Cienījamais sadarbības partneri! 

 

Mēs vēlētos pievērst Jūsu uzmanību vadošajiem principiem attiecībā uz biznesa ētiku, kurus 

lūdzam ievērot mūsu biznesa partneriem. Tie ir attiecināmi arī uz jebkuru personu, kas 

sniedz pakalpojumus biznesa partnerim vai tā vārdā. Tas ir obligāts nosacījums visiem, kam 

ir līgums ar jebkuru uzņēmumu uzņēmumu grupā, kas pieder INGKA Holding B.V. (INGKA 

Group).  

INGKA Group ietvaros mūs vada un iedvesmo mūsu vīzija „radīt labāku ikdienas dzīvi 

daudziem”, mūsu uzņēmējdarbības ideja un mūsu vērtības. Kopā tie raksturo un veicina 

ilgtermiņa skatījumu uz labu uzņēmējdarbības praksi, palīdz radīt augstu uzticēšanās līmeni 

un veidot stabilas un ilgtspējīgas attiecības.  

Mēs uzliekam sev augstus standartus, lai veiktu uzņēmējdarbību godīgi, atvērti un ētiski. 

Šos standartus pieņem arī mūsu klienti, biznesa partneri un sabiedrība kopumā. 

Kukuļdošana, kukuļņemšana un korupcija ir pretrunā ar labas uzņēmējdarbības veikšanu. 

Tās bojā mūsu kolēģu, piegādātāju, klientu un ieinteresēto personu uzticību INGKA Group 

zīmolam. Turklāt kukuļdošana, kukuļņemšana un korupcija ir pretrunā ar likumu, sagroza 

tirgu un liedz daudziem cilvēkiem daļu resursu, kas tiem pienākas pēc likuma. 

Tādēļ mēs neatbalstām kukuļdošanu, kukuļņemšanu un korupciju nekādā formā. Mēs 

definējam kukuļdošanu un kukuļņemšanu kā kāda labuma piedāvāšanu, solīšanu, došanu, 

pieņemšanu vai prasīšanu kā stimulu darbībai, kas ir nelikumīga, neētiska vai pārkāpj 

uzticību. Stimuls var būt dāvanu, aizdevumu, samaksas, atalgojuma vai citu labumu 

(nodokļu, pakalpojumu, ziedojumu, atbalsta u.c.) formā. Ar korupcijas jēdzienu saprotam 

piešķirtās varas ļaunprātīgu izmantošanu privāta labuma gūšanai. Piemēri ietver 

kukuļdošanu un kukuļņemšanu, izspiešanu, līdzekļu izšķērdēšanu un favorītismu publiskajā 

vai privātajā sektorā.  

Jūsu uzmanību vēlamies vērst uz šīm nostādnēm: 

• INGKA Group ir pilnīgas neiecietības attieksme pret kukuļdošanu, kukuļņemšanu un 

korupciju jebkādā formā; 

• INGKA Group neatļauj nekādu veicināšanas maksājumu formu;  

• Neviens kolēģis vai biznesa partneris, kas rīkojas INGKA Group vārdā vai ar ko INGKA 

Group ir attiecības (ieskaitot piegādātājus, tirgotājus un uzņēmējus) nedrīkst tieši vai 

netieši piedāvāt, solīt, dot, pieņemt vai pieprasīt kukuļus un korumpētus maksājumus 

vai jebko, kas par tādiem varētu tikt uzskatīts;  

• INGKA Group kolēģi nepiedāvā vai nepieņem dāvanas un viesmīlības izrādīšanu. Taču 

tiek atzīts, ka reta suvenīru dāvinājumu pieņemšana vai piedāvāšana var būt likumīga 

labu biznesa attiecību veidošanas vai uzturēšanas veicināšana, ja tas tiek darīts 

caurskatāmā veidā;  

• Ir jāizvairās no interešu konfliktiem, un par (potenciāliem) interešu konfliktiem jāziņo 

un jārīkojas tiem atbilstoši caurskatāmā veidā. Interešu konflikts rodas, kad personas 

privātās intereses jebkādā veidā traucē vai pat šķietami traucē INGKA Group interesēm; 

• INGKA Group tieši vai netieši neiesaistās vai neuzsāk darījumu attiecības ar 

sankcionētām personām; 
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• INGKA Group atturas no darījumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar naudas 

atmazgāšanu. 

 

Jums tiek lūgts informēt visus savus kolēģus un jebkuru personu, kas sniedz pakalpojumus 

Jūsu uzņēmumam vai tā labā saistībā ar sadarbību ar INGKA Group, par šī paziņojuma 

saturu, lai nodrošinātu viņu rīcību saskaņā ar šiem principiem. Ja Jūsu uzņēmumam ir 

uzņēmējdarbības ētikas kodekss vai politika, kas saistīta ar šī dokumenta saturu, mēs Jūs 

laipni aicinām dalīties tajā ar mums. 

Mūsu nākotnes sadarbības gaitā mēs iedrošinām Jūs kā savu biznesa partneri informēt 

INGKA Group lokālā vai centralizētā mērogā par jebkuru mēģinājumu vai pieprasījumu no 

INGKA Group darbiniekiem iegūt vai piedāvāt neatbilstošus labumus.  

Uzticība un godīgums ir mūsu kultūras stūrakmeņi, taču mēs paturam tiesības veikt 

noskaidrošanu vai izmeklēšanu korupcijas aizdomu gadījumā.  

Paldies Jums un ceram uz veiksmīgu sadarbību!  

 


