Līdzfinansēts ar Eiropas Savienības programmas
„Noziedzības novēršana un apkarošana” atbalstu

VALSTS POLICIJA
KRIMINALISTIKAS PARVALDE
īsteno projektu ar mērķi ieviest ISO/IEC 17020 standartu
notikumu vietas apskates procesā

LATVIJAS VALSTS POLICIJA

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde īsteno projektu ar mērķi ieviest ISO/IEC 17020 standartu
notikumu vietas apskates procesā.

2013. gada aprīlī Valsts policijas Kriminālistikas

(projekta Nr. H O M E/ 2 0 1 2 / I SE C / AG / F P/ C 1 /

pārvalde ES programmā „Noziedzības novēršana

4000003845). ES piešķirtais finansējums projekta

un cīņa pret to” sāka īstenot projektu „Standarta

īstenošanai ir 510 097,30 eiro, kas ir 90 % no

ISO/IEC 17020 ieviešana notikumu vietas apskates

kopējā projekta budžeta. Projekta sadarbības

procesā, lai attīstītu vienotu pieeju lietisko

partneri ir Igaunijas Policijas un robežsardzes

pierādījumu izņemšanā pārrobežu sadarbībā”

pārvalde un Zviedrijas Stokholmas pilsētas policija.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta galvenais mērķis ir sākt kvalitātes

nostiprināšana, lai panāktu to atzīšanu arī citu valstu

vadības sistēmas ieviešanu atbilstoši ISO/IEC 17020

tiesvedības procesā. Projekts īstenots ar mērķi

standartam un ekspertu mācības. Īstenojot projekta

turpmāk izvairīties no situācijām, kad vienā valstī

ieceres, tiks palielināta izpratne par nozieguma

nozieguma vietā iegūtie pierādījumi citas valsts tiesā

vietas apskates eksperta lomu kopējā izmeklēšanas

netiek atzīti, jo pierādījumu iegūšanas metodes

grupā, kur būtiska ir pierādījumu izņemšana un

neatbilst konkrētās valsts standartiem.
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PROJEKTĀ REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES

Projekta gaitā, savstarpēji sadarbojoties notikuma vietas apskates ekspertiem no Latvijas Valsts
policijas, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes un Zviedrijas Stokholmas pilsētas policijas,
tika īstenotas daudzas vērtīgas aktivitātes.

• Sākotnējais un beigu ārējais audits – auditu laikā

gan reālās noziedzīga nodarījuma notikuma

pieaicināts tehniskais auditors no Šveices veica

vietas apskatēs, gan inscenētās notikuma vietas

auditus Latvijas Valsts policijā un projekta partneru

apskatēs, kā arī vērojot ekspertu darbu no malas.

struktūrvienībās. Viņš apmeklēja divas ekspertu

Auditu laikā iegūtie secinājumi tika prezentēti

nodaļas katrā valstī un tās auditēja atbilstoši

seminārā 2014. gada janvārī (sākotnējais audits) un

ISO/IEC 17020 standarta prasībām, piedaloties

projekta noslēguma pasākumā 2015. gada martā.
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PROJEKTĀ REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES

• Baltijas valstu ekspertu tikšanās un praktisko
nodarbību semināri – projekta laikā tika
organizēti praktiski semināri, kuros eksperti
darbojās komandās un inscenēja notikuma
vietas apskates, veica to analīzi un ieklausījās
vērtētāju viedoklī par darba procesu. Šīs
mācības tika atzītas par ļoti vērtīgām, jo
eksperti, strādājot inscenētās notikuma vietās,
darbojās gan jauktās (dažādu valstu ekspertu),
gan vienas valsts pārstāvju komandās. Šajos
semināros notika ļoti intensīva darba pieredzes
apmaiņa, kas sniedza praktisku ieguvumu
visiem dalībniekiem.

• Pieredzes apmaiņas vizītes – projekta eksperti
un notikuma vietas apskates eksperti no Latvijas,
Zviedrijas un Igaunijas policijas projekta gaitā
apmeklēja Šveices policijas notikuma vietas
apskates ekspertus un viesojās pie ekspertiem
Londonas Metropolitēna policijā. Mācību vizītēs
tika iegūta jauna pieredze un zināšanas par
ekspertu darbu, kā arī savstarpējā pieredzes
apmaiņa sniedza ieguldījumu un jaunas idejas
turpmākā darba uzlabošanai.
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PROJEKTĀ REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES

• Semināri un mācības notikuma vietas apskates

• Semināri procesa virzītājiem par standarta

ekspertiem par kvalitātes vadības sistēmu un

ISO/IEC

ISO/IEC 17020 standartu, kā arī mācības

jauninājumiem

ekspertiem kuri turpmāk veiks kvalitātes sistēmas

procesā un pierādījumu izsekojamību (chain of

prasību ieviešanu un uzturēšanu – šo pasākumu

custody) tika organizēti dažādās Latvijas

laikā

un

pilsētās, lai pēc iespējas vairāk informētu par

prokuratūras pārstāvji. Kopumā tika noorganizēti

projekta mērķiem, notikuma vietas apskates un

pieci semināri un mācības dažādās Latvijas

eksperta lomas nozīmi, kā arī par darba

pilsētās.

notikuma vietā ietekmi uz ekspertīzes procesu.
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• Nozieguma vietas apskates elektroniskas
informācijas pārvaldības sistēmas izveide –
sistēmā tiek reģistrētas Latvijas Valsts policijas
ekspertu veiktās notikuma vietas apskates,
aprakstīti izņemtie objekti, pēdas un paraugi, kā
arī pievienoti ekspertu darba protokoli un
fototabulas, kas sniedz iespēju sagatavot
statistikas pārskatus, kā arī uzraudzīt ekspertu
darbu.

Projekts tika īstenots 24 mēnešus un noslēdzās
2015. gada aprīlī.

• Mācību filmas un rokasgrāmatas ekspertiem
un procesa virzītājiem – izstrādātas ekspertu
rokasgrāmatas latviešu un angļu valodā ar
prasībām darbam notikuma vietā dažādu pēdu
un objektu izņemšanas laikā. Sagatavotas
grāmatas zviedru un igauņu valodā. Uzņemta
mācību filma par ekspertu darbu un nozīmi
noziedzīga nodarījuma notikuma vietā.
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PROJEKTA PARTNERI

LATVIJAS VALSTS POLICIJA
Latvijas Valsts policija ir Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāde.
Valsts policijas darbību nosaka Latvijas Republikas likums „Par policiju”.
Policija ir apbruņota, militarizēta valsts

Personu tiesības un likumīgās intereses

institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu

policija aizsargā neatkarīgi no to pilsonības,

dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu,

sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un

sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem
un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.
Policijas darbs tiek organizēts, ievērojot

nacionālās piederības, dzimuma un vecuma,
izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju,
politiskās un citas pārliecības.  
Valsts policijai ir piecas reģionālās pārvaldes,

likumību, humānismu, cilvēktiesības, sociālo

kuras ir atbildīgas par policijas darba prioritāšu

taisnīgumu, atklātību un pamatojoties uz

īstenošanu un policijas pieejamības nodrošināšanu.

iedzīvotāju palīdzību.

www.vp.gov.lv
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PROJEKTA PARTNERI

VALSTS POLICIJAS KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde ir

Lai apliecinātu savu kompetenci, Kriminālistikas

Iekšlietu ministrijas Valsts policijas struktūrvienība

pārvaldes nodaļās un laboratorijās gan Ekspertīžu

un lielākā tiesu ekspertīžu iestāde valstī gan ar

birojā, gan Reģionu birojā atbilstoši starptautiskajam

centrālajām kriminālistikas laboratorijām un

standartam (LVS EN ISO/IEC 17025) ir ieviesta

nodaļām Rīgā, gan reģionālajām laboratorijām

kvalitātes vadības sistēma un akreditētas vairāk

Daugavpilī, Liepājā un Valmierā. Kriminālistikas

nekā 15 jomas (DNS, narkotisko vielu izpēte,

pārvalde veic 90 % visu tiesu ekspertīžu (izņemot

rokrakstu un dokumentu izpēte, daktiloskopija,

tiesu medicīniskās ekspertīzes) pēc policijas,

infotehniskās izpētes u. c.).

prokuratūras, tiesas, Finanšu policijas, KNAB un

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde

citu iestāžu pieprasījuma; gadā aptuveni tiek

pastāvīgi pilnveido izmantotās metodes un

veikts 20 000 ekspertīžu. Valsts policijas

savu darbību, uzlabojot ekspertu profesionālās

Kriminālistikas pārvaldes eksperti strādā lielākajos

zināšanas, iegādājoties jaunāko tehnoloģiju

policijas iecirkņos. Kopumā Kriminālistikas

iekārtas un piedaloties Eiropas ekspertīžu iestāžu

pārvaldē strādā 150 tiesu un notikuma vietas

asociācijas (European Network of Forensic

apskates ekspertu, no kuriem vairums ir policijas

Science Institutions – ENFSI) organizētajos

virsnieku. Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes

pasākumos.

ekspertu galvenie uzdevumi ir saskaņā ar procesa
virzītāja pieprasījumu veikt tiesu ekspertīzes,
noziedzīga nodarījuma notikuma vietas apskates,
atrast, fiksēt un izņemt noziedzīga nodarījuma
vietā atstātās pēdas, lietiskos pierādījumus,
izņemt dažādus paraugus salīdzinošām izpētēm,
piedalīties apskatēs, kratīšanās un citās
procesuālās darbībās.

www.ekspertize.vp.gov.lv

9

PROJEKTA PARTNERI

ZVIEDRIJAS STOKHOLMAS APGABALA POLICIJAS
KRIMINĀLISTIKAS NODAĻA
Stokholmas apgabala policijas Kriminālistikas

Kriminālistikas

nodaļa

Stokholmas

nodaļā strādā aptuveni 100 darbinieku (ekspertu).

kriminālistikas laboratorijās veic dažādas tiesu

Nodaļa nodrošina kriminālistikas pakalpojumus

ekspertīzes, piemēram, pirkstu pēdu vizualizāciju

Stokholmas pilsētā (~ 2 miljoni iedzīvotāju) un

un identifikāciju, apavu pēdu izpēti, plastikāta

sniedz atbalstu tiesu ekspertīzē citām iestādēm,

maisiņu, ieroču, apģērbu un transportlīdzekļu

piemēram, Nacionālajam kriminālizmeklēšanas

izpēti. Kriminālistikas nodaļā tiek veikts arī

departamentam un Zviedrijas Drošības policijai.

kriminālistiski analītiskais darbs, lai, pamatojoties

Kriminālistikas nodaļa veic visu nopietnāko

uz lietiskajiem pierādījumiem, savstarpēji

noziegumu vietas apskati Stokholmas apgabalā.

saistītu noziedzīgus nodarījumus.

Dažiem ekspertiem no Kriminālistikas nodaļas

Kvalitāte Kriminālistikas nodaļai ir ļoti būtiska,

ir īpašas kompetences jomas – asins pēdu

un daļa no tās darbībām ir akreditēta atbilstoši

veidošanās mehānisma izpēte, kriminālistikas

ISO/IEC 17025 standartam. Izglītība, praktiskās

arheoloģija un osteoloģija, vides noziegumi,

mācības, kā arī pētnieciskā darbība ir

ballistika

ugunsgrēku

nepieciešamas, lai nodrošinātu drošību un

izmeklēšana, pēcsprādzienu notikuma vietas

palīdzētu atklāt un novērst noziegumus – ne tikai

apskate, sprāgstvielu un katastrofu upuru

jau reāli paveiktos, bet kopumā noziegumus

identifikācija.

nākotnē.
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un

šaujamieroči,

IGAUNIJAS POLICIJAS UN ROBEŽSARDZES PĀRVALDE
2010. gadā, apvienojot trīs Igaunijas institūcijas – Policijas pārvaldi, Robežsardzes pārvaldi un
Pilsonības un migrācijas pārvaldi –, tika izveidota Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde (IPRB).

IPRB veido četras prefektūras – Ziemeļu,

nosaka reģionālais aspekts, piemēram, Ziemeļu

Austrumu, Dienvidu un Rietumu. Tās pilda

prefektūras nozieguma vietas ekspertu slodze ir

uzdevumus visās četrās galvenajās darbības

lielāka, jo eksperti darbojas arī Tallinas pilsētas

jomās – Šengenas zonas ārējo robežu kontrole,

un tās apkārtnes teritorijā, kur noziedzības

noziedzības

līmenis ir augstāks.

novēršana

un

apkarošana,

sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana,

Eksperti ir apguvuši jaunākās zinātniskās

kā arī pilsonības piešķiršana un dokumentu

metodes un tehnoloģijas, kas tiek izmantotas

izsniegšana.

Prefektūru struktūra ir līdzīga – katrā no tām

pierādījumu

identificēšanā,

savākšanā,

saglabāšanā, dokumentēšanā un apstrādē.

ir četri biroji: Robežsardzes birojs, Noziegumu

Visas Igaunijas nozieguma vietas ekspertu

birojs, Sabiedriskās kārtības birojs un Pilsonības

komandas strādā, lai pakāpeniski ieviestu

un migrācijas birojs.

standarta ISO/IEC 17020 prasības savā darbā.

Tā kā kriminālnoziegumu novēršana un
pirmstiesas izmeklēšana ir viens no galvenajiem
Noziegumu biroja uzdevumiem, katrā prefektūrā
izveidota īpaša Kriminālistikas vienība. Kopumā
aptuveni 70 nozieguma vietas apskates
ekspertu, lielākoties policijas virsnieku, nodrošina
gan notikuma vietas apskati, gan arī strādā
laboratorijās.
Lai gan galvenās funkcijas, uzdevumi un
aktivitātes, kā arī juridiskā bāze visām nozieguma
vietas apskates ekspertu vienībām ir vienāda,
dažām vienībām raksturīgas atšķirības, ko
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Projekts „Standarta ISO/IEC 17020 ieviešana notikumu vietas apskates procesā,
lai attīstītu vienotu pieeju lietisko pierādījumu izņemšanā pārrobežu sadarbībā”.
Projekts Nr. HOME/2012/ISEC/AG/FP/CI/4000003845
Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī brošūra atspoguļo tikai autoru
viedokli, un Eiropas Komisija nav atbildīga par to, kā var tikt izmantota brošūrā
iekļautā informācija.
Brošūrā atspoguļotā informācija nekādā veidā nevar tikt izmantota bez autoru
rakstveida atļaujas.
Brošūras tekstu sagatavoja: Valsts policijas
Kriminālistikas pārvalde.
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