
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 67611720
fakss: 67620434

e-pasts: partika@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Pasūtītājs/maksātājs:
Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.: 90002448818, adrese: Rīga, Klijānu iela 7, LV-1012, tālrunis: 67819685

Nr.PV-2020-P-44691.01

Pārstāvis: Inesa Kaseviča

Kurzemes kontroles nodaļa, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;vide@vi.gov.lv, tālrunis:
63323799

Pasūtītāja struktūrvienība:

Paraugi pieņemti BIOR:
Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63481416, e-pasts: liepaja@bior.lv, 07.07.2020 plkst. 12:22 (pavadraksta Nr: LP-
2020-P-44691)

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija

Pasūtījuma veids:
Veselības ministrijas valsts uzraudzības programmas. Veselības inspekcijas valsts uzraudzības programmas. Peldūdens
monitorings

P-44691/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Parauga īpašnieks:

Papildinformācija: Testēšanas pieteikums Nr AG161; Paraugs transportēts izotermiskajā somā ar aukstuma elementiem

Apjoms: 0,5 l;

A-K-PŪ-20-73 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Veselības inspekcija  (90002448818)

Peldūdens sterilā paraugu pudelē
Nosaukums un apraksts:

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: 28.11.2017.Ministru kabineta noteikumu Nr 692 "Peldvietas izveidošanas,
uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" 7. pielikuma prasības

Parauga ņēmējs: Inesa Kaseviča amats: vec. higiēnas ārste;

Parauga ņemšanas vieta: Pāvilostas peldvieta

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 07.07.2020 10:40

Paraugi pieņemti Rīgā, Lejupes ielā 3: 07.07.2020 plkst. 18:20
Testēšana uzsākta:07.07.2020.Testēšana pabeigta:09.07.2020.

Rādītājs Metode Rezultāts
Escherichia coli skaits LVS EN ISO 9308-3:2006~ 7,7 x 10 /100ml

(32 līdz 186)

Zarnu enterokoku skaits LVS EN ISO 7899-2:2006 3,3 x 10 KVV/100ml
(Nenoteiktība ir ± 2,86%)

Testēšanas pārskats Nr.PV-2020-P-44691.01. Pārpublicējot testēšanas rezultātus atsauce uz „BIOR” obligāta.
Bez „BIOR” rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

 Lapa 1 no 2
* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā



Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 09.07.2020

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Valērija Artjomenko (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Dokuments satur eZīmogu.

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Alla Cibrovska (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.
Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts
kā apstiprināts dokumenta noraksts.
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