
KVALITĀTES PRASĪBAS

Pieļaujas:
Kodola iekrāsojums līdz 1/3  no tievgaļa diametra, 
vienpusējā līkumainība līdz 1%.

Nepieļaujas:
Zari, padēls, serdes un žūšanas plaisas kas pāršķeļ 
sānu plakni, sala un zibens plaisas, gāšanas un 
sagarumušanas plaisas, saliktā līkumainība, 
dubultgalotne, dvīņserde,  saussāns, māzerpurns, 
kodola iekrāsojums kas lielāks par 1/3 no tievgaļa 
diametra, trupe, mehāniskie bojājumi, glabāšanas 
trupe (sasutums), apogļojums, metāls.

Bērza zāģbaļķi A

Pieļaujas:
Kodola iekrāsojums līdz 1/3 no diametra, vienpusējā 
līkumainība līdz 2%, saliktā līkumainība līdz 1.5%, veselie  
zari līdz  8 cm diametrā neierobežotā daudzumā, 
trupējušie un nokaltušie  zari līdz 4 cm diametrā viens 
gabals uz tekošo metru.

Nepieļaujas:
Serdes un žūšanas plaisas kas pāršķeļ abas sānu 
plaknes abās gala plaknēs, sala un zibens plaisas,  
dubultgalotne, dvīņserde,  saussāns, māzerpurns, 
kodola iekrāsojums kas lielāks par 1/3 no tievgaļa 
diametra, trupe, mehāniskie bojājumi, glabāšanas 
trupe (sasutums), apogļojums, metāls.

Bērza zāģbaļķi B

Pieļaujas:
Kodola iekrāsojums virs 1/3 no tievgaļa diametra , 
vienpusējā līkumainība līdz 2%, saliktā līkumainība līdz 
1.5%. Veselie  zari līdz  8 cm diametrā neierobežotā 
daudzumā, trupējušie un nokaltušie  zari līdz 4 cm 
diametrā viens  gabals uz tekošo metru.

Nepieļaujas:
Serdes un žūšanas plaisas kas pāršķeļ abas sānu 
plaknes, sala un zibens plaisas, dubultgalotne, 
dvīņserde,  saussāns,  māzerpurns, , trupe, mehāniskie 
bojājumi, glabāšanas trupe (sasutums), atogļojums, 
metāls.

Bērza zāģbaļķi C

Bērza zāģbaļķi A

2,7 un 3,0m

Grupa

Garums

Diametrs
mm

145 EUR/m³

45 EUR/m³

45 EUR/m³

45 EUR/m³

45 EUR/m³

35 EUR/m³

82 EUR/m³

87 EUR/m³

97 EUR/m³

220-259

180-219

160-179

260-999

Bērza zāģbaļķi B

2,7 un 3,0m

Bērza zāģbaļķi C

2,7 un 3,0m

Uzmērīšana ar trīsdimensjiu skenera līniju pēc 
segmentu metodes (LVS 82:2003).
Apmaksas garumi – 2,70m; 3,00m un +  virs mērs 0,1m. 
Brāķētā koksne 25 euro/m³. FSC 100% + 3 euro/m³ 
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