
 

Pieļaujas max. platumā 

līdz 1/5 no dēļa platuma. 
Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. 

Pieļaujas max. platumā 

līdz 1/5 no dēļa platuma. 

Pieļaujas max. platumā 

līdz 1/3 no dēļa platuma. 

Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. 

Nepieļaujas redzamajā 

pusē. (Mēdz būt priedes 
dēļiem) 

Nepieļaujas redzamajā 

pusē. (Mēdz būt priedes 
dēļiem) 

Ja zars ir saaudzis ar 

koksni un nekrīt ārā tad 
nav ierobežojumu. 

Nav ierobežojumu. 

Ja zars ir saaudzis ar 
koksni un nekrīt ārā, 

pieļaujas 1 zars uz 2 
metriem. 

Nepieļaujas redzamajā 

pusē, mazākus par 5 mm 

nelimitē. 

Pieļaujas izmērā līdz 1/3 
no dēļa platuma. 

Ja zars ir saaudzis ar 

koksni un nekrīt ārā tad 

nav ierobežojumu. 

Nav ierobežojumu. 

Ja zars ir saaudzis ar 

koksni un nekrīt ārā, tad 
pieļaujas bez 

ierobežojuma. 

Nepieļaujas redzamajā 

pusē. 
Nepieļaujas. Pieļaujas. Nav ierobežojumu. 

Ja zars ir saaudzis ar 
koksni un nekrīt ārā, tad 

pieļaujas bez 
ierobežojuma. 

Nepieļaujas redzamajā 

pusē. Pieļaujas, ja 
savienojot spundes, nav 

redzama defekta. 

Nepieļaujas redzamajā 

pusē. Pieļaujas, ja 
savienojot spundes, 

caurkritušā zara vieta nav 

caurredzama. Zaru 
vietas, kas nav 

caurredzamas, pieļaujas.  

Redzamajā pusē max. 

20mm viens zars uz 
diviem metriem. Pieļaujas 

uz sāniem. 

Nav ierobežojumu. 

Pieļaujas 20% dēļos no 
kopējā apjoma. Ne vairāk 

par 1 uz 2 m. Nepieļauj 

platāku par 20% no dēļa 
platuma. 

Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. 

Nepieļaujas. 

Pieļaujas max. 10% no 
dēļa garuma. 

Max. Platums 0,5mm. 
Caurejošas nepieļaujas. 

Neradzamajā pusē 

nelimitē. 

Max. 50% no dēļa 

garuma, ne platākas par 
0.5 mm. Caurejošas 

nepieļaujas. 

Nav ierobežojumu. 

Pieļaujas 50% dēļos no 

kopējā apjoma, max. 
25% no dēļa garuma, ne 

platākas par 0.5 mm. 
Caurejošas nepieļaujas. 



 

Max. Garums 1/4 dēļa 

platums, max. 10% dēļos 
no kopējā apjoma, arī 

caurejošas plaisas. 

Max. Garums 1x dēļa 

platums, arī caurejošas 
plaisas. 

Max. garums 2x dēļa 

platums, arī caurejošas 
plaisas. 

Nav ierobežojumu. 

Max. garums 2x dēļa 

platums, max. 30% dēļos 
no kopējā apjoma, arī 

caurejošas plaisas. 

Nepieļaujas. Nepieļaujas. Nepieļaujas. Nav ierobežojumu. Nepieļaujas. 

Nepieļaujas. Nepieļaujas. 

Nepieļaujas redzamajā 
pusē. Pieļaujas uz 

aizmugurējās, 
neredzamās puses, ar 

nosacījumu, ka tas 

netraucē montāžai. 

Nepieļaujas redzamajā 
pusē. Pieļaujas uz 

aizmugurējās, 
neredzamās puses, ar 

nosacījumu, ka tas 

netraucē montāžai. 

Pieļaujas max. 20% dēļos 
no kopējā apjoma, 

neredzamajā pusē. 

Max. garums 20mm. 

Max. Platums 0,5mm. 

Īsākas par 10mm 
nelimitē. 

Pieļaujas viena sveķu 
kabata uz vienu metru. 

Max. garums 50mm vai 

max. Vai to kopējā 

garumu summa 200mm. 
Max. platums 1mm. 

Īsākas par 10mm 
nelimitē. 

Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. 

Nepieļaujas. Nepieļaujas. Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. 

Lielainums pieļaujas. 

10% dēļos no kopējā 
apjoma. 

Pieļaujas 20% dēļos no 

kopējā apjoma. 
Nav ierobežojumu. Nav ierobežojumu. 

Lielainums pieļaujas. 

40% dēļos no kopējā 
apjoma. 

Sēnīte, pelējums vai 

zilējums nepieļaujas.  

Sēnīte, pelējums vai 

zilējums nepieļaujas.  

Sēnīte vai pelējums 

nepieļaujas. Viegls 
zilējums vai cietā trupe 

pieļaujas max. 25% dēļos 
no kopējā apjoma. 

Viegls zilējums vai cietā 

trupe pieļaujas. 

Sēnīte vai pelējums 
nepieļaujas. 

Sēnīte vai pelējums 

nepieļaujas. Viegls 
zilējums vai cietā trupe 

pieļaujas max. 20% dēļos 
no kopējā apjoma. 

Nepieļaujas. Nepieļaujas. Nepieļaujas. Nepieļaujas. Nepieļaujas. 

16 ± 2%. Speciāli žāvēti 
grīdas dēļi 10 ± 2%. 

16 ± 2%. Speciāli žāvēti 
grīdas dēļi 10 ± 2%. 

16 ± 2% 16 ± 2% 16 ± 2% 

Nepieļaujas 
nenoēvelējums 

Max. nenoēvelējums 
redzamajā pusē 1x dēļa 

Max. nenoēvelējums 
redzamajā pusē 2x dēļa 

Max. pieļaujamais 
nenoēvelējuma garums ir 

Max. nenoēvelējums 
redzamajā pusē 2x dēļa 



 

redzamajā pusē. platums, dēļa galos. platums. Nenoēvelējums 

uz šaurās skaldnes 
redzamajā daļā pieļaujas 

10% dēļos no kopējā 
apjoma, līdz 10% no dēļa 

platuma neredzamajā 

pusē. 

4x dēļa platums. 

Nenoēvelējumi uz sānu 
malām pieļaujas 20% 

dēļos no kopējā apjoma, 
līdz 20% no dēļa platuma 

aizmugurējā, 

neredzamajā puses. 

platums. Nenoēvelējums 

uz šaurās skaldnes 
redzamajā daļā pieļaujas 

10% dēļos no kopējā 
apjoma, līdz 10% no dēļa 

platuma neredzamajā 

pusē. 

Garums: + 50 mm. 
Biezums: ± 0.5 mm. 

Platums: ± 0.5 mm. 

Līdz 5% var neatbilst 
kvalitātei no kopējā 

pakas apjoma. 

Garums: + 50 mm. 
Biezums: ± 0.5 mm. 

Platums: ± 0.5 mm. 

Līdz 5% var neatbilst 
kvalitātei no kopējā 

pakas apjoma. 

Garums: + 50 mm. 
Biezums: ± 0.5 mm. 

Platums: ± 0.5 mm. 

Līdz 5% var neatbilst 
kvalitātei no kopējā 

pakas apjoma. 

Garums: + 50 mm. 
Biezums: ± 0.5 mm. 

Platums: ± 0.5 mm. 

Līdz 5% var neatbilst 
kvalitātei no kopējā 

pakas apjoma. 

Garums: + 50 mm. 
Biezums: ± 0.5 mm. 

Platums: ± 0.5 mm. 

Līdz 5% var neatbilst 
kvalitātei no kopējā 

pakas apjoma. 



 

4 mm sliktākajos 2 
m, nav 

ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

 

8 mm sliktākajos 2 
m, nav 

ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

 

8 mm sliktākajos 2 
m, nav 

ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

 

Nav ierobežojumu. 

 

8 mm sliktākajos 2 
m, nav 

ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

 

10 mm sliktākajos 2 
m, nav 

ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

 

15 mm sliktākajos 2 
m, nav 

ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

 

15 mm sliktākajos 2 
m, ņemot vērā ka 

materiāla 
pielietojums nav 

ierobežots. 
 

 

Nav ierobežojumu. 

 

15 mm sliktākajos 2 
m, nav 

ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

 

3 mm sliktākajos 2 

m, nav 
ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

6 mm sliktākajos 2 

m, nav 
ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

6 mm sliktākajos 2 

m, nav 
ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

Nav ierobežojumu. 

6 mm sliktākajos 2 

m, nav 
ierobežojumu 

materiāla 
pielietojumā. 

Nepieļaujas. Nepieļaujas. 

Nepieļaujas 
redzamajā pusē. 

Pieļaujas uz 
aizmugurējās, 

neredzamās puses, 
ar nosacījumu, ka 

tas netraucē 

montāžai. 

Nepieļaujas 
redzamajā pusē. 

Pieļaujas uz 
aizmugurējās, 

neredzamās puses, 
ar nosacījumu, ka 

tas netraucē 

montāžai. 

Pieļaujas max. 20% 
dēļos no kopējā 

apjoma 
neredzamajā pusē. 



 

Sīkāku informāciju 

skatīt pirmājā lapā. 

Sīkāku informāciju 

skatīt pirmajā lapā. 

Sīkāku informāciju 

skatīt pirmajā lapā. 

Sīkāku informāciju 

skatīt pirmajā lapā. 

Sīkāku informāciju 

skatīt pirmajā lapā. 

Sēnīte, pelējums 

vai zilējums 
nepieļaujas.  

Sēnīte, pelējums 

vai zilējums 
nepieļaujas. 

Sēnīte vai pelējums 

nepieļaujas. Viegls 

zilējums vai cietā 
trupe pieļaujas 

max. 25% dēļos no 
kopējā apjoma. 

Viegls zilējums vai 
cietā trupe 

pieļaujas. 
Sēnīte vai pelējums 

nepieļaujas. 

Sēnīte vai pelējums 

nepieļaujas. Viegls 

zilējums vai cietā 
trupe pieļaujas 

max. 20% dēļos no 
kopējā apjoma. 

Plaisas nepieļaujas. 

Galu plaisas 

pieļaujas max. 
garums 1/4 dēļa 

platums, max. 10% 
dēļos no kopējā 

apjoma, arī 

caurejošas plaisas. 
 

Plaisas pieļaujas 

max. 10% no dēļa 
garuma. 

Max. Platums 

0,5mm. 
Caurejošas 

nepieļaujas. 
Neredzamajā pusē 

nelimitē. 

Galu plaisas max. 
Garums 1x dēļa 

platums, arī 
caurejošas plaisas. 

Plaisas max. 50% 

no dēļa garuma, ne 
platākas par 0.5 

mm. Caurejošas 

nepieļaujas. 
Galu plaisas max. 

garums 2x dēļa 
platums, arī 

caurejošas plaisas. 
 

Nav ierobežojumu. 

Plaisas pieļaujas 

50% dēļos no 
kopējā apjoma, 

max. 25% no dēļa 
garuma, ne 

platākas par 0.5 

mm. Caurejošas 
nepieļaujas. 

Galu plaisas max. 
garums 2x dēļa 

platums, max. 30% 
dēļos no kopējā 

apjoma, arī 

caurejošas plaisas. 


