
LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN MĒRĶIS: 
EUR palešu novērtēšanas karšu mērķis ir 
palīdzēt EUR palešu apmaiņā iesaistītajām 
pusēm atpazīt īstu/likumīgu EUR paleti un 
palīdzēt novērtēt paletes minimālās 
kvalitātes prasības turpmākai izmantošanai 
vai izņemšanai no apgrozības remontam 
vai pārstrādei.
 
TIESISKĀ ATRUNA: ECR Baltic nevar tikt 
saukts pie atbildības par celtajām prasībām 
trešajām personām kam par iemeslu būtu 
ECR Baltic EUR palešu novērtēšanas 
kartes. Kartes tika izstrādātas pamatojoties 
uz UIC 435 standartu, EPAL 
rekomendācijām, ņemot vērā vietējo un 
starptautisko pieredzi un zināšanas. Kartes 
ir ECR Baltic palešu darba grupas, kurā 
vienlīdz pārstāvēti Baltijas valstu 
mazumtirdzniecības uzņēmumi un to 
piegādātāji Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 
darba rezultāts.
 
Liels paldies tiem, kuri ir veicinājuši ECR 
Baltijas  EUR palešu novērtēšanas karšu 
izstrādi, īpaši ECR Baltic palešu darba 
grupas biedriem, ECR Polijai un EPAL 
Nacionālajai komitejai Baltijas valstīs 
(sertificēto EUR palešu ražotāju un 
remontētāju asociācijai).
 
Sertificēto ražotāju saraksts 
(2012.03.01): UAB “Alsena”, UAB 
“Babruna”, UAB “Julisa”, UAB “Kronus”, 
UAB “Latpal Paletten”, UAB “Paletes” UAB  
“Ramundas GM”, UAB “RDN”, UAB ”VIGI-
DAS PACK”.                                                                    
Sertificēto remontētāju saraksts  
(2012.03.01): SIA “Kronus”, “Metrosystem” 
OÜ, UAB “Padėklų centras”, UAB “Pallet 
Logistic”. Atjaunināts  sertificēto EUR 
palešu ražotāju un remontētāju saraksts 
atrodams: www.epal.eu  vai  
www.europallets.lt                 

Sazinies ar mums:                                         
EPAL NK in Baltic States 
T +37061688011,  
E info@europallets.lt                                   

ECR Baltic
Brīvības iela  149, 8. stāvs, 
Rīga, LV-1012
Mob. +371 26546645
Fax. +371 67885461
E-mail: info@ecr-baltic.org
Skype: ecr.baltic 
http://www.ecr-baltic.org  

ECR Baltic ir efektīvas 
patērētāju vēlmju 
novērtēšanas un reaģēšanas 
iniciatīva Igaunijā, Latvijā un 
Lietuvā. ECR Baltic ir tirgotāju 
un ražotāju sadarbības 
platforma ar misiju: “labāk, 
ātrāk un ar zemākām 
izmaksām apmierināt 
patērētāju vēlmes”. Tā ir 
bezpeļņas sabiedriska 
organizācija, kuras mērķis ir 
palīdzēt tirgotājiem un 
ražotājiem plaša patēriņa 
preču sektorā sekmēt 
piegādes ķēdes efektivitāti, 
biznesa un patērētāju vērtību 
izaugsmi.

Sponsor:

Nacionālā komiteja
Baltijas valstīs

Baltijas EUR palešu novērtēšanas kartes
(kritēriji) Igaunijai, Latvijai un Lietuvai



EUR palete (800x1200 mm)

EUR6 palete (800x600 mm)

EUR2 palete  (1200x1000 mm)

EUR3 palete (1000x1200 mm)

PALEŠU NOVĒRTĒŠANAS KARTE:  
EUR palešu veidi BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

Visas EUR (EUR1), EUR2, EUR3, EUR6 paletes ir pakļautas tādiem 
pašiem vērtēšanas kritērijiem, kādi norādīti palešu novērtēšanas 
kartēs.

Jaunā EUR6 palete - iziet 
testu

EUR palešu bloki var būt izgatavoti no masīvkoka vai presētajām kokskaidām.

Nacionālā komiteja
Baltijas valstīs

Specifiskajiem EUR palešu veidiem raksturīgi dažādi izmēri un 
uzbūve, taču tie visi atbilst stingrām prasībām un tiek ražoti saskaņā 
ar UIC 435 standartu.



PALEŠU NOVĒRTĒŠANAS KARTE:   

EUR palete

atbilstošas EUR paletes pazīmes BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

Centrālā bloka
marķējuma piemēri:

EPAL EUR palete EUR palete CD (Čehija) EUR palete MAV (Ungārija)

EUR1 Paletes izmēri

Ārējais pārseguma dēlis
Centrālais (vidējais) pārseguma dēlis
Starpseguma dēlis

Šķērseniskais dēlis
Ārējais apakšējais dēlis

Centrālais (vidējais) apakšējais dēlis
Ārējais bloks
Vidējais bloks

2

2

1

3

1
2

6
3

1200 (+3/-0)
1200 (+3/-0)
1200 (+3/-0)
800 (+3/-0)

1200 (+3/-0)
1200 (+3/-0) 
145 (+5/-3)
145 (+5/-3)

Elementu
skaitsNr. Elements

Izmēri pie 22% mitruma (novirze +/- mm)
Garums

22 (+2/-0)
22 (+2/-0)
22 (+2/-0)
22 (+3/-0)
22 (+2/-0)
22 (+2/-0)
78 (+2/-0)
78 (+1/-1)

Augstums

100 (+3/-3)

145 (+5/-3)
145 (+5/-3)

145 (+5/-3)

145 (+5/-3)
100 (+3/-3)

100 (+3/-3)
145 (+5/-3)

Platums

Visi izmēri norādīti milimetros saskaņā ar UIC 435 standartu
EUR palešu bloki var būt izgatavoti no masīvkoka vai presētajām kokskaidām
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000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00
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000-0-00

000-0-00

000-0-00

CP PT

EUR palešu marķējums (dzelzceļa licence)

Austrija

Dānija

Norvēģija

Zviedrija

Ungārija

Somija

Horvātija

Čehija

Valsts

EUR palešu marķējumi (EPAL licence)

Valsts

Šveice

Itālija

Beļģija

Francija

Slovēnija

Apvienotā
Karaliste

Īrija

Spānija

Vācija

Portugāle

EPAL marķējums
Kreisais bloks Vidējais bloks

Licences darbības
sākuma datums

Kontroles skava uz jaunas
paletes vidējā bloka

No 09/2000

No 02/1999

No 10/2005

No 10/1999

No 01/2005

No 01/2005

No 01/2001

No 01/1994

No 01/2007

No 01/2009

No 06/2006

1

2
3

56
8

4

7

EUR palete ir zīmola prece un tādēļ to aizsargā rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma 
tiesības. EUR palešu standarti ir noteikti UIC 435 standartā.

EUR palešu specifiskās pazīmes:
- precīzi noteikti palešu un to sastāvdaļu izmēri
- ovāls EUR logotips uz labās puses bloka
- dzelzceļa vai ovāls EPAL logotips uz kreisās puses bloka
- sekojoša ciparu un burtu zīmes uz vidējā bloka LLL-G-MM (licences numurs – izgatavošanas 
gads un mēnesis)
- ISPM15 fitosanitārās apstrādes atzīme (obligāta visām paletēm, kas ražotas pēc 01.01.2010)
- kontroles skava (obligāta visām jaunajām paletēm, kā norādīts tabulā)
- labotajām paletēm – remonta nagla
- pēc visu četru stūru apzāģēšanas, griezumam ir jābūt vienādam visā paletes augstumā
- jaunas EUR paletes koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 22%
- visām pēc 01.01.2010. ražotajām EUR EPAL paletēm ir jāveic ISPM15 fitosanitārā apstrāde. 
Tām jābūt žāvētām koksnes žāvēšānas kamerās.

Citas paletes ar EPAL/DB marķējumu: Austrija - A, Bulgārija - B, Baltkrievija – BY vai GUS, Dānija - DK, Igaunija - EE, 
Grieķija - GR, Holande - NL, Ungārija - H, Lietuva - LT, Rumānija - RO, Krievija - RUS, Slovākija - SK, Turcija - TR, Ukraina 
- UA. 

Tāpat ir arī EUR paletes ar cita veida marķējumu. Derīgā marķējuma saraksts atrodams vietnē www.epal-pallets.org

Dzelzceļa marķējums
(kreisais vai vidējais bloks)

Kontroles skava uz jaunas
paletes vidējā bloka

Legal status as of 2012.02.01

1
2
3
4
5
6
7
8

Nacionālā komiteja
Baltijas valstīs

Jā!PL

000-0-00
Polija No 05/2004

Jā!LV
000-0-00

Latvija
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PALEŠU NOVĒRTĒŠANAS KARTE:
nepieļaujamie defekti BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

Nav izfrēzētas fāzītes uz pamatnes
dēļu aukšējās malas.

2 8

3 9

Nedrīkst būt nošķelti bloki,
kas atsedz naglas.

4

5

6

Nedrīkst būt robaini dēļi un ir atsegtas
2 vai vairāk naglas.

Pilnībā aizliegts izmantot paletes, kuras ir 
satrūnējušas vai tām ir sēnīte. Šādas paletes ir 

jānodod otrreizējai pārstrādei.

Nav atļauta nelicencētu naglu izmantošana vai 
neatbilstoša paraugam naglošanas veikšana.

Nav atļauta tādu palešu izmantošana, kuru 
ārējie dēļi ir sašķēlušies un šo iešķēlumu 

dziļums pārsniedz 2 cm un ir redzama
vairāk kā 1 nagla.

Nav atļauta nepareiza
bloku marķēšana.

Nav pieļaujams slikts paletes vispārējais stāvoklis: 
- būtiska netīrība (piem., smērvielas, eļļas, cements) 

 - neatļautu sastāvdaļu izmantošana – dēļi, bloki, 
naglas 

- nepareizs elementu izvietojums, piemēram, 
nesimetriski, nobīdījušies atbalsta bloki pret dēļiem

! Paletes ar nepieļaujamiem defektiem ir jāsalabo (ja iespējams) vai jānodod otrreizējai pārstrādei !

Uz šķērseniskajiem dēļiem (vidū, malā) 
nedrīkst būt lokmalas (robi).

Nacionālā komiteja
Baltijas valstīs



PALEŠU NOVĒRTĒŠANAS KARTE:
pieļaujamie defekti BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

1

2

Paletes pelēkā krāsa, kas radusies
koksnes dabīgas novecošanās rezultātā, 

neietekmē paletes kvalitāti.

Pilnu atļauto krāsu paraugu spektru skatīt 
1. pielikumā.

Paletes, kuru dēļi ir ieplaisājuši, atļauts
izmantot tikai tad, ja plaisu šķautnes nav 

atdalījušās (augšējā dēļa plaisa nedrīkst būt 
garāka par zem tā esošā atbalsta

krusteniskā dēļa platumu).

Atļauts izmantot 
paletes, kurām ir 

nenozīmīgi dēļa malas 
bojājumi, kā tas 
parādīts attēlā.

Atļauts izmantot 
paletes, kurām uz 

blokiem ir 
neatpazīstams vai 
bojāts marķējums, 

taču ar nosacījumu, 
ka uz paralēlā 

pretējās puses bloka 
ir atbilstošs 
marķējums.

Atļauts izmantot 
labotas paletes, kam 
jābūt apliecinātam ar 
remonta naglu. Koka 
sastāvdaļām, kuras 

izmantotas 
remontam, jābūt 

jaunām un tām jāveic 
fitosanitārā apstrāde.

6

7

8

3

4

5

Nomainītajam vidējam blokam nav 
marķējuma, bet ir remonta nagla. 

Nomainītajam labajam blokam ir „EUR ar 
punktu” logotips, nomainītajam kreisajam 

blokam ir „EPAL ar punktu” logotips 
(arī ne-EPAL paletēm, piem., CD, MAV, ÖBB).

Atļauts izmantot paletes, kurām ir 
ieplaisājuši bloki, taču ar nosacījumu,

ka nav redzamas naglas.

Atļauts izmantot paletes, kurām ir ieplaisājis 
paletes šķērseniskais dēlis (vidū, malā), taču ar 

nosacījumu, ka visa šķērseniskā dēļa virsma 
balstās uz zem tā esošajiem blokiem.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Nacionālā komiteja
Baltijas valstīs



PALEŠU NOVĒRTĒŠANAS KARTE:
pieļaujamie defekti: 1. pielikums BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
ATĻAUTS NAV ATĻAUTS

Nacionālā komiteja
Baltijas valstīs
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