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Protokols dzīvnieka 
paternitātes/maternitātes 

DNS testam 
 

Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067  
  

 
                                  

 Obligāti jānorāda sarkanās drošības uzlīmes Nr.:                        
                                        

 Dokumentu aizpildīšanas datums: 
  / 

  / 
                     

                                        

                                        
                                        

Aizpilda dzīvnieka/-u īpašnieks vai oficiālais pārstāvis par sevi 
                                  

 Es, Vārds:                                                                
                                        

 Uzvārds:                                                                
                                        

 Personas kods:       -                          
                                        

 Kontakttālrunis: + 3 7 1                 e-pasts:   
                                        

 ar savu parakstu apliecinu un piekrītu, ka:   
                                        

 • SIA GenEra laboratorija veic DNS testu  paternitātes  maternitātes noteikšanai;  
                                        

 

• Piekrītu, ka šajā protokolā minēto, manis pārstāvēto dzīvnieku, noņemtajiem biomateriāla paraugiem tiks veikta DNS testēšana nepieciešamā rezultāta 
iegūšanai;  

• ar šīs DNS testēšanas principiem esmu iepazinies/ iepazinusies un man sniegto informāciju esmu pilnībā sapratis/sapratusi; 
• saprotu, ka šīs DNS testēšanas ietvaros veiktās manipulācijas nekaitēs manis pārstāvēto dzīvnieku veselībai; 
• saprotu, ka jebkura mani identificējoša informācija būs konfidenciāla un dzīvnieku DNS paraugi būs kodēti; 
• apliecinu, ka testējamajiem dzīvniekiem pēdējo divu gadu laikā nav veikta cilmes šūnu transplantācija (asins pārliešana); 
• neiebilstu, ka testēšanā iegūtais STR genotips (anonīmi, bez personas datiem) tiek izmantots statistiskiem pētījumiem par alēļu sastopamības 

biežumu; 
• apņemos samaksāt priekšapmaksas rēķinu (kas tiks izsūtīts uz manis norādīto e-pasta adresi pēc paraugu saņemšanas laboratorijā) tā noteiktajā 

termiņā. 

 

                                        

  piekrītu  nepiekrītu , ka testēšanas rezultātu saņems arī liecinieks, uz tā norādīto e-pasta adresi.  
                                        

 Datums:     /     /                               
                                        

 Paraksts un tā atšifrējums:                                                          

                                        
                                                                                

Aizpilda biomateriāla paraugu noņemšanas liecinieks par sevi 

                                        
                                  

  Es, Vārds:                                                                 
                                                                                

  Uzvārds:                                                                 
                                                                                

 Personas kods:       -                          
                                        

  Pārstāvētā institūcija, ieņemamais amats:                                                  
                                                                                

                                                                                

  Kontakttālrunis: + 3 7 1                 e-pasts:    
                                                                                

  ar savu parakstu apliecinu un piekrītu, ka:   

  

• esmu veicis testēšanā iesaistīto dzīvnieku identificēšanu (mikročipa nolasīšanu vai iepazīstoties ar apliecinošo dokumentu oriģināliem); 
• šajā protokolā ir korekti norādīts sarkanās drošības uzlīmes numurs; 
• visa šajā protokolā norādītā informācija ir sniegta korekti un tā ir patiesa; 
• biomateriāls tika noņemts manā klātbūtnē (vai veicu tā noņemšanu pats/-i), ievērojot klāt pievienotās pamācības nosacījumus; 
• no dzīvniekiem noņemtais biomateriāls tika ievietots individuālos iepakojumos, marķēts atbilstoši šajā protokolā norādītajam, un kopā ar šo 

protokolu ievietots speciālajā atpakaļsūtīšanas (uz laboratoriju SIA GenEra) aploksnē; 
• aploksne ar visiem biomateriāliem un aizpildīto protokolu aizlīmēta un aizzīmogota ar "Secutity seal" uzlīmi; 
• aploksne nodota pastam, iemesta "Latvijas pasta" pasta kastē, vai citādi nogādāta SIA GenEra laboratorijā Rātsupītes ielā 1 k-1, Rīgā,  LV-1067, 

Latvijā. 

  

                                                                                

  Datums:     /     /                                                     
                                                                                

  Paraksts un tā atšifrējums:                                                           

                                                                                
                                        

Jūsu testēšanas pieprasījuma Nr.: 
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 Informācija par testējamiem dzīvniekiem:  
                                        

 Potenciālais tēvs:  Parauga marķējums:                    
                                        

 Dzīvnieka vārds                                 
                                        

 Šķirne                                 
                                        

 Dzimums Vīriešu:  Sieviešu:  Dzimšanas datums:   /   /      
                                        

 Kažoka krāsa                                 
                                        

 ID (mikročipa) Nr.                                 
                                        

                                        

 Māte (ja nepieciešams):  Parauga marķējums:                    
                                        

 Dzīvnieka vārds                                 
                                        

 Šķirne                                 
                                        

 Dzimums Vīriešu:  Sieviešu:  Dzimšanas datums:   /   /      
                                        

 Kažoka krāsa                                 
                                        

 ID (mikročipa) Nr.                                 
                                        

                                        

 Pēcnācējs Nr1:  Parauga marķējums:                    
                                        

 Dzīvnieka vārds                                 
                                        

 Šķirne                                 
                                        

 Dzimums Vīriešu:  Sieviešu:  Dzimšanas datums:   /   /      
                                        

 Kažoka krāsa                                 
                                        

 ID (mikročipa) Nr.                                 
                                        

                                        

 Pēcnācējs Nr2:  Parauga marķējums:                    
                                        

 Dzīvnieka vārds                                 
                                        

 Šķirne                                 
                                        

 Dzimums Vīriešu:  Sieviešu:  Dzimšanas datums:   /   /      
                                        

 Kažoka krāsa                                 
                                        

 ID (mikročipa) Nr.                                 
                                        

                                        

 Pēcnācējs Nr3:  Parauga marķējums:                    
                                        

 Dzīvnieka vārds                                 
                                        

 Šķirne                                 
                                        

 Dzimums Vīriešu:  Sieviešu:  Dzimšanas datums:   /   /      
                                        

 Kažoka krāsa                                 
                                        

 ID (mikročipa) Nr.                                 
                                        

                                        

 


