Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem, ievedot koksni Latvijā
saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumiem Nr. 576 “Prasības aizsardzībai pret
jonizējošo starojumu, ko izraisa radionuklīda cēzija 137 saturs koksnē, kas ievesta Latvijā no cita
valsts”
Ievedot koksnes kravas (ja vērtība pārsniedz 300 eiro) Latvijā, ir nepieciešams viens no dokumentiem:
Radioloģiskās pārbaudes dokuments
(ja koksni plānots izmantot kā biomasas
kurināmo Latvijā)
Dokumentā jāpievērš uzmanība:
Vai dokumentu ir izsniegusi akreditēta
laboratorija vai citā veidā ir atsauce uz
akreditētas laboratorijas izdotu dokumentu?
Vai ir norādīta izmērītā radionuklīda Cs-137
īpatnējā radioaktivitāte sausā koksnē?
Vai cēzija Cs-137 īpatnējā radioaktivitāte
nepārsniedz 10 Bq/kg sausā koksnē?
Ja pārsniedz 10 Bq/kg, tad koksnes kravu
aizliegts ievest Latvijā izmantošanai par
biomasas kurināmo!
Vai dokumentam ir paraksts, tā atšifrējums, vieta
un datums?
Vai nav pārsniegts derīguma termiņš, ja tāds ir
norādīts?

Apliecinājuma dokuments
(ja koksni nav plānots izmantot kā biomasas
kurināmo Latvijā)
Dokumentā jāpievērš uzmanība:
Vai ir norādīta informācija par koksnes
ievedēju – ﬁrma, reģistrācijas numurs
komercreģistrā, kontaktinformācija?
Vai ir norādīta informācija par koksnes pircēju
(ja tas koksnes ievešanas brīdī ir zināms) – ﬁrma,
reģistrācijas numurs komercreģistrā,
kontaktinformācija?
Vai dokumentā ir apliecinājums no koksnes
pircēja vai koksnes ievedēja, ka koksne nav
paredzēta izmantošanai Latvijā par biomasas
kurināmo?
Vai dokumentam ir paraksts, tā atšifrējums,
vieta un datums?
Vai nav pārsniegts derīguma termiņš, ja tāds ir
norādīts?

Dokumentu sagatavo papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta veidā.
Apliecinājuma dokumentu sagatavo latviešu vai angļu valodā.
Dokumentu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju (papīra dokumenta formā)) pievieno kravas
pavaddokumentiem. Kopiju apliecina organizācija, kas dokumentu izsniegusi, vai koksnes ievedējs.
Gadījumos, ja koksni ieved no valsts, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, un laiž brīvā apgrozībā,
šo dokumentu pievieno muitas deklarācijai.
Nav atļauta koksnes kravas laišana brīvā apgrozībā Latvijā, ja muitas amatpersona konstatē, ka:
radioloģiskās pārbaudes dokumentā norādīts, ka radionuklīda Cs-137 īpatnējā radioaktivitāte
koksnes kravā pārsniedz 10 Bq/kg sausā koksnē, un koksnes ievedējs nevar uzrādīt apliecinājuma
dokumentu;
koksnes ievedējs nevar uzrādīt radioloģiskās pārbaudes dokumentu un apliecinājuma dokumentu;
koksnes ievedēja uzrādīto dokumentu kvalitātes dēļ nav iespējams izlasīt tajos norādīto informāciju.

