
 

Nr.PV-2019-P-24084.01 

Pasūtītājs/maksātājs: 
Lielauces kliņģeris SIA, reģistrācijas Nr.: 48502005670, adrese: Auces novads, Lielauces pagasts, Kastaņas, LV-3723, 

epasts: info@lielaucesklingeris.lv, tālrunis: 26404843 Pārstāvis: Kristīna Hišova 

Paraugi pieņemti BIOR: 
"BIOR" Jelgavas paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 63029281, e-pasts: jelgava@bior.lv, 16.04.2019 plkst. 

10:20 (pavadraksta Nr: JL-2019-P-24084) Pasūtījuma veids: 
Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide. 

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un 
nepieciešamā papildinformācija 

P-24084/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS 
1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs 

Nosaukums un apraksts: 
Zemestauku sula ar spirta saturu, tumšā stikla tarā 
Apjoms: 250 x 3 gab ml; Realizācijas datums: 01.04.2019; 

Parauga īpašnieks: 
Lielauces kliņģeris SIA  (48502005670) 

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu) 
Parauga ņēmējs: Kristīna Hišova tālrunis: 26486941; 
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: PVD uztura bagātinātāju reģistrs 
Parauga ņemšanas vieta: SIA "Lielauces kliņģeris", noliktavas aukstumiekārtas, "Kastaņas", Lielauces pagasts, Auces 

novads 
Parauga ņemšanas datums, laiks: 16.04.2019 

Paraugi pieņemti: "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (16.04.2019 plkst. 18:00) 

Testēšana uzsākta:16.04.2019.Testēšana pabeigta:10.05.2019. 

Rādītājs Metode Rezultāts 

Dzīvsudrabs (Hg) BIOR-T-012-148-2013* <0,010 mg/kg 

E.coli klātbūtne Eiropas Farmakopeja p.2.6.13.* Nav konstatēta 1ml 

Kadmijs(Cd) BIOR-T-012-148-2013~ 0,029 ± 0,002 mg/kg 

Kopējais mikroorganismu skaits 

(MAFAM) 

Eiropas Farmakopeja p.2.6.12.* <1 KVV/1ml 

Raugu un pelējumu skaits <1 KVV/1ml 

Sensorais vērtējums DIN 10964:2014* Ārējais izskats, krāsa: dzeltenīgi 

brūns šķidrums ar nogulsnēm. 

Smarža un garša: raksturīga 

zemestauku sulai. 

Svins(Pb) BIOR-T-012-148-2013~ <0,010 mg/kg 

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

e-pasts: partika@bior.lv 

TESTĒŠANAS PĀRSKATS 

Diagnostikas centrs 



Testēšanas pārskats Nr.PV-2019-P-24084.01. 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 pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste) 
Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 10.05.2019 

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jānis Liepiņš (Ķīmijas nodaļas vadītājs) Dokuments satur eZīmogu. 

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. 


