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Lapa 1 no 4 

Bērza finierklucis 
1.Kvalitātes šķira jeb E šķira 2.Kvalitātes šķira jeb B šķira 

ZARI 

Trupējis zars 

1.2.1. Zars ar trupi 

Nepieļauj Zara D un/ vai H līdz 40 mm 

Nokaltis zars 

1.2.2. Ar apkārtējo koksni daļēji saaudzis zars, neatkarīgi no tā cik saauguši daļa aizņem no zara perimetra, bez trupes pazīmēm 

Nepieļauj Zara D un/ vai H līdz 40 mm 

Vesels zars 

1.2.3. Koksne sānu virsmā ir saaugusi ar stumbra koksni visā tā perimetrā, bez trupes pazīmēm 

Zara D sākot no 40 mm 

Zara H līdz 40 mm Zara H līdz 40 mm 

Padēls 

1.2.4. Šaurā leņķi augošs zars ar lielākā un mazākā caurmēra attiecību, kas vienāda vai lielāka par 3:1 un mizas ieaugums virs tā 

Zara D sākot no 40 mm 

Zara H līdz 40 mm Zara H līdz 40 mm 

 

PLAISAS  

Serdes un žūšanas plaisas 

2.1.1./ 2.1.2. Viena vai vairākas radiālas plaisas, kas sākas no serdes un virzās uz aplievas pusi 

plaisas garums līdz 70 mm Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu 

 
 

  



  4 v

   

Lapa 2 no 4 

Gredzenveida plaisa 

2.1.3. Pa gadskārtas aploci ejoša plaisa 

aploces leņķis līdz 180° aploces leņķis līdz 180° 

 

Sala un zibens plaisas 

2.2.1. Augošam kokam sala vai zibens iedarbībā radusies liela garuma radiāla plaisa virzienā no aplievas uz serdi. 

Nepieļauj Nepieļauj 

Gāšanas un sagarumošanas plaisas 

2.3. Viena vai vairākas koku gāšanā un/ vai sagarumošanā radušās plaisas, kas redzamas kokmateriāla gala virsmā un turpinās garenvirzienā. 

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra 

 

STUMBRA FORMAS VAINAS 

Rievotais blīzums 

3.1.1. Stumbra resgalī izveidojušies gareniski padziļinājumi. 

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra un/ vai, ja leņķis starp rievām ir 
lielāks par 90°. Ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad 

pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm 

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra un/ vai, ja leņķis starp rievām ir 
lielāks par 90°. Ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad 

pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm 

 

Līkumainība 

3.3. Apaļā kokmateriāla garenass novirze no taisnas līnijas. 

Pieļauj līdz 1% izliekumam Pieļauj līdz 3% izliekumam 
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Dubultgalotne 

3.4. gala plaknes žāklveida sazarojums, kur lielākā un mazākā stumbra daļas caurmēra attiecība ir 3:1 līdz 1:1. 

Nepieļauj Nepieļauj 

Koksnes uzbūves vainas 

Dvīņserde 

4.1. Kokmateriāla gala plaknes šķērsgriezumā ietvertās divas serdes ar patstāvīgu gadskārtu sistēmu, kuras periferiālā daļā aptver kopējas 
gadskārtas. 

Nepieļauj Pieļauj 

Mizas ieaugums 

4.4. Daļēji vai pilnīgi koksnē ieslēgta miza. 

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra. Ja mizas ieaugums ir lobīšanas 
cilindrā, tad pieļaujams mizas ieauguma caurmērs līdz 3.0 cm 
vai, ja mizas ieaugums ir aploces veidā, tad aplocē pieļaujams 

līdz 180° un tā biezums līdz 8 mm 

 
 

 Lobīšanas cilindra redukcija 4 cm 

Saussāns 

4.7. Augošam kokam atmirusi stumbra virsma, kas radusies mizas nobrāzuma vietā un veido padziļinājumu koksnē. 

Nepieļauj Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra 

 

 
 Lobīšanas cilindra redukcija no 2 līdz 4 cm 

Māzerpuns 

4.9. Liels, pabiezināta puna formas koksnes uzaugums ar raksturīgu zīmējumu, ko veido neregulāri izlocītas šķiedras. 

Nepieļauj H līdz 40 mm 
 

 

Sēņu bojājumi 

Kodola iekrāsojums 

5.1.1. Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un nesamazinās mehāniskās īpašības. 

D kodola iekrāsojums līdz 70 mm Pieļauj 
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Meža trupe 

5.1.2. Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un samazinās mehāniskās īpašības. 

Nepieļauj Nepieļauj 

Glabāšanas trupe 

5.2.2. Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un samazinās mehāniskās īpašības. 

Nepieļauj Nepieļauj 

Mehāniskie bojājumi 

Mehāniskie bojājumi 

7. Dažāda veida mehāniskie bojājumi kokmateriāla gala vai sānu virsmā, kas skar koksni 

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra 

 
Lobīšanas cilindra redukcija no 2 līdz 4 cm 

Apogļojums 

7.3. Apdegusi koksne. 

Nepieļauj Nepieļauj 

Metāla ieslēgumi 

7.4. Metāla ieslēgumi koksnē. 

Nepieļauj Nepieļauj 

 


