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Pavaddokumentācijas aizpildīšana 
 

1.  
Pirms paraugu noņemšanas 

uzmanīgi izlasiet šo 

instrukciju, lai paraugu 

noņemšanas brīdī viss ir 

skaidrs un pārliecinieties, ka 

paraugu noņemšanas 

komplekts satur visu 

nepieciešamo; 
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2.  

Pārbaudiet visu ekspertīzē iesaistīto personu apliecinošo dokumentu derīgumu 

(derīguma termiņš, vai uzrādītais dokuments ir oriģināls, fotogrāfijas atbilstību 

attiecīgajai personai ja iespējams); 

 

   

3.  

OBLIGĀTI “Piekrišanas protokols DNS ekspertīzei” veidlapā ierakstiet šīs 

sarkanās drošības uzlīmes 7 ciparu numuru visos lietotajos veidlapas 

eksemplāros un aizpildiet visu prasīto informāciju (vēlams drukātiem 

burtiem), par katru ekspertīzes dalībnieku (testējamo tēvu, māti un bērnu) un 

liecinieku. 

Ja testējamais bērns ir pilngadīgs, tad par viņu aizpilda atsevišķu veidlapu, ja 

nepilngadīgs, tad ziņas par testējamo bērnu tiek sniegtas tā pārstāvja veidlapā. 

 

Nepieciešamības gadījumā varat nokopēt aizpildītās veidlapas savām 

vajadzībām. 

 

 x2  vai  x3 
 

4.  
Nomarķējiet divu vates kociņu 

iepakojumu necaurspīdīgo pusi 

ar katra ekspertīzē iesaistītā 

dalībnieka vārdu un uzvārdu; 
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Paraugu noņemšana 
 

SVARĪGI!!!  
NEVEICIET parauga noņemšanu tūlīt pēc zobu mazgāšanas, ēšanas (īpaši zīdaiņiem) vai smēķēšanas (nogaidiet vismaz vienu stundu). 

 

5.  

Personai, kas veic paraugu noņemšanu jālieto 

iepriekš nelietoti vienreizējās lietošanas gumijas 

cimdi, kas atrodas šajā paraugu noņemšanas 

komplektā.  

Pēc iespējas nesabojājot iepakojumu, atver to 

iepakojuma galu, kurā nav vates tampona, 

pieskarties drīkst tikai kociņa galam, uz kura 

nav vates, uzmanīgi izņem vates kociņu no 

iepakojuma; 

6.  

Intensīvi paberzējiet un rotējiet vates 

kociņu pa vaiga iekšpusi apmēram 15 

sekundes; 

7.  
Nekavējoties, pēc parauga 

noņemšanas, lieciet vates kociņu 

atpakaļ tā oriģinālajā iepakojumā ar 

galu, uz kura ir paraugs, vērstu uz 

leju – iepakojuma apakšdaļā. 

Uzmanīgi, pārliecinieties, ka 

noņemtais paraugs atbilst tai 

personai, kuras identificējošais 

marķējums ir uz vates kociņa 

iepakojuma (skat. 4. punktu). 

Atkārtojiet parauga noņemšanas soļus 

ar otru vates kociņu un veiciet šīs pašas 

darbības pārējiem ekspertīzes 

dalībniekiem (katram ekspertīzes 

dalībniekam jābūt noņemtiem diviem 

paraugiem); 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.  

Ievietojiet iepakojumus, kas satur vates kociņus ar 

paraugu, sūtīšanas aploksnē kopā aizpildīto 

veidlapu oriģināliem un aizlīmējiet to; 

 

 

9.  

Uzlīmējiet uz jau aizlīmētas 

atpakaļsūtīšanas aploksnes sarkano 

drošības uzlīmi (skat. 3. punktu) tā, lai tā 

pārklāj aploksnes aizlīmējuma vietu; 

 

 

10.  

Nelietojot pastmarkas, iemetiet 

aploksni tuvākajā “Latvijas 

pasts” pasta kastē vai citā veidā 

nogādājiet to SIA GenEra 

laboratorijā. 
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