Pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
2020. gada 16. janvāra rīkojumam Nr. 5
Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija
Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, tālr. 28679302, 67553539, e-pasts: laboratorija@vaad.gov.lv

PIETEIKUMS ANALĪZĒM
Informācija par klientu:
Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds
Vienotais reģistrācijas Nr. vai personas kods
Adrese
Tālrunis

E-pasts

Piezīmes:

Informācija par paraugiem:
Paraugs

Mēslošanas līdzeklis/Substrāts

Parauga ņemšana
Metodes

Par paraugu ņemšanu un transportēšanu atbild klients

pH - LVS EN 13037:2012; N - LVS EN 13654-1:2003; N-NH4 - LVS EN 13652:2003; K2O, P2O5 - LVS EN
13650:2003; org.v. - LVS EN 13039:2012; mitrums - LVS EN 13040:2008

•
•
•
•

Mitr.

Org.v.

P2O5

K2O

N-NH4

Parauga apzīmējums

N

Laboratorijas
parauga Nr.

pH(H2O)

Informāciju par paraugiem vēlams iesniegt laboratorijai elektroniski uz e-pastu: laboratorija@vaad.gov.lv
Parauga apraksts

Atļauju Valsts augu aizsardzības dienestam kā sistēmas pārzinim, fizisko personu datu saņēmējam un fizisko personu datu operatoram
apstrādāt manus datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
Esmu iepazinies(-usies) ar Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumiem Nr. 493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas
pakalpojumu cenrādis” un garantēju samaksu saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem.
Piekrītu, ka laboratorija testēšanas pārskatu sagatavo elektroniski PDF formātā bez paraksta un nosūta uz norādīto e-pasta adresi. Uzņemos
pilnu atbildību par e-pasta drošības riskiem.
Paraugi laboratorijā tiek uzglabāti vienu mēnesi pēc testēšanas pārskata sagatavošanas. Atļauju tos likvidēt pēc glabāšanas termiņa beigām.

Datums

Paraksts

Atšifrējums

Paraksts

Atšifrējums

Pieteikumu saņēma:
Datums

Laboratorijas piezīmes:
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Informācija par paraugiem (turpinājums)

Mitr.

Org.v.

P2O5

K2O

N-NH4

Parauga apzīmējums

N

Laboratorijas
parauga Nr.

pH(H2O)

Informāciju par paraugiem vēlams iesniegt laboratorijai elektroniski uz e-pastu: laboratorija@vaad.gov.lv
Parauga apraksts

Pieteikumu saņēma:
Datums

Paraksts

Atšifrējums
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