Ar finansiālu Eiropas Savienības programmas
“Noziedzības novēršana un apkarošana” atbalstu
Eiropas Komisijas Iekšlietu direktorāts

Valsts policijas

Kriminālistikas pārvalde

īsteno projektu ar mērķi ieviest ISO/IEC 17020 standartu
notikumu vietas apskates procesā
Projekta sadarbības partneri – Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvalde un Zviedrijas Stokholmas pilsētas policija.

Projekta aktivitātes
Projekta gaitā savstarpēji
sadarbojoties notikumu
vietas apskates ekspertiem
no Latvijas Valsts polici
jas, Igaunijas un Zviedrijas
policijas tiks īstenotas šādas
aktivitātes:

Valsts policijas
Kriminālistikas pārvalde

Projekta mērķis
Projekta galvenais mērķis ir kvalitātes vadī
bas sistēmas ieviešana atbilstoši ISO/IEC
17020 standartam un ekspertu apmācības,
kā arī veicināt izpratni par nozieguma vietas
apskates eksperta lomu kopējās izmeklēšanas
grupās, kur būtiska ir pierādījumu izņemša
na un nostiprināšana, lai tas tiktu atzīts arī
citu valstu tiesvedības procesā.

īsteno projektu ar mērķi ieviest ISO/IEC 17020
standartu notikumu vietas apskates procesā
2013. gada aprīlī Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde
ES programmas „Noziedzības novēršana un cīņa pret to”
ietvaros uzsāka īstenot projektu „Standarta ISO/IEC 17020
ieviešana notikumu vietas apskates procesā, lai attīstītu
vienotu pieeju lietisko pierādījumu izņemšanā pārrobežu
sadarbībā” (Projekta Nr. HOME/2012/ISEC/AG/FP/
C1/4000003845). ES piešķirtais finansējums projekta
īstenošanai ir EUR 510 097.30, kas veido 90% no kopējā
projekta budžeta. Projekta sadarbības partneri ir Igaunijas
Policijas un Robežsardzes pārvalde un Zviedrijas Stokholmas
pilsētas policija.

P

rojekts tiek īstenots, lai izvairītos no situācijām, kurās
vienā valstī nozieguma vietā iegūtie pierādījumi
netiek atzīti citas valsts tiesā, jo pierādījumu iegūšanas
metodes neatbilst konkrētās valsts standartiem.
Projekta ietvaros ar ārējo auditu palīdzību tiks identi
ficēti nepieciešamie pilnveidojumi pašreizējās procedūrās
saskaņā ar ISO/IEC 17020 standartu, noteikti preventīvie
un korektīvie pasākumi, kā arī jau uzsāktas darbības šo
pilnveidojumu ieviešanai.
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• sākotnējie un beigu ārējie auditi;
• divas pieredzes apmaiņas vizītes;
• Baltijas valstu ekspertu tikšanās
un praktisko nodarbību semi
nārs;
• semināri un apmācības notiku
mu vietas apskates ekspertiem
par kvalitātes vadības sistēmu un
ISO/IEC 17020 standartu, mācī
bas ekspertiem, kuri turpmāk
veiks kvalitātes sistēmas prasību
ieviešanu un uzturēšanu, seminā
ri un mācības procesa virzītajiem
par minētā standarta nozīmi,
ieviestajiem jauninājumiem noti
kuma vietas apskates procesā un
pierādījuma izsekojamību (chain
of custody);
• instrukciju un rokasgrāmatu
izstrāde ekspertiem un procesa
virzītajiem;
• izveidot noziegumu vietas apska
tes elektronisko informācijas
pārvaldības sistēmu.
Projekts tiks īstenots 24 mēnešu
laikā un noslēgsies 2015. gada aprīlī.
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Projekta partneri
Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde

V

alsts policijas (VP) Kriminālistikas pārval
de ir Iekšlietu ministrijas Valsts policijas
struktūrvienība un ir lielākā tiesu ekspertīžu
iestāde valstī ar centrālajām kriminālistiska
jām laboratorijām un nodaļām Rīgā, kā arī
reģionālām laboratorijām Daugavpilī, Liepājā
un Valmierā. Pārvalde veic 90% visu tiesu
ekspertīžu (izņemot tiesu medicīniskās) pēc
policijas, prokuratūras, tiesu, Finanšu polici
jas, KNAB un citu iestāžu pieprasījumiem un
gadā vidēji tiek veiktas 22 000 ekspertīzes. VP
Kriminālistikas pārvaldes eksperti strādā lielāka
jos policijas iecirkņos. Kopumā pārvaldē strādā
150 tiesu eksperti un notikumu vietas apskates
eksperti, no kuriem lielākā daļa ir policijas virs
nieki. VP Kriminālistikas pārvaldes ekspertu
galvenie pamatuzdevumi ir saskaņā ar procesa
virzītāja pieprasījumu veikt tiesu ekspertīzes,
veikt noziedzīgu nodarījumu notikumu vietas

Valsts policija
Latvijas Valsts policija ir Latvijas Republikas Iekšlietu
ministrijas pakļautības iestāde.

V

alsts policijas darbību nosaka Latvijas
Republikas likums „Par policiju”.
Policija ir apbruņota, militarizēta valsts
institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt per
sonu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības,
īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no
noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdrau
dējumiem.
Policijas darbs tiek organizēts ievērojot
likumību, humānismu, cilvēka tiesības, soci
ālo taisnīgumu, atklātumu, vienvadību un
balstoties uz iedzīvotāju palīdzību.
Personu tiesības un likumīgās intereses
policija aizsargā neatkarīgi no to pilsonības,
sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un
nacionālās piederības, dzimuma un vecuma,

apskates, atrast, fiksēt un izņemt noziedzīga
nodarījuma vietā atstātās pēdas, lietiskos pierā
dījumus, izņemt dažādus paraugus salīdzinošām
izpētēm, piedalīties apskatēs, kratīšanās un citās
procesuālās darbībās.
Lai apliecinātu savu kompetenci, Kriminā
listikas pārvaldes nodaļās un laboratorijās gan
Ekspertīžu birojā, gan Reģionu birojā ir ieviesta
kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautis
kajam standartam (LVS EN ISO/IEC 17025)
un akreditētas ir jau vairāk kā 15 jomas.
VP Kriminālistikas pārvalde pastāvīgi uzla
bo pielietotās metodes un attīsta savu darbību,
pilnveidojot ekspertu profesionālās zināšanas,
iegādājoties jaunākās tehnoloģijas iekārtas un
piedaloties Eiropas ekspertīžu iestāžu asoci
ācijas (European Network of Forensic Science
Institutions - ENFSI) organizētajos pasākumos.
www.ekspertize.vp.gov.lv

izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju,
politiskās un citas pārliecības.
Valsts policijai ir piecas reģionālās pār
valdes, kuras ir atbildīgas par policijas darba
prioritāšu īstenošanu un policijas pieejamības
iedzīvotājiem nodrošināšanu.
www.vp.gov.lv
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Projekta partneri
Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde
2010.gadā, apvienojot trīs institūcijas – Policijas
pārvaldi, Robežsardzes pārvaldi un Pilsonības
un migrācijas pārvaldi, tika izveidota Igaunijas
Policijas un robežsardzes pārvalde (IPRB).

I

PRB sastāv no 4 prefektūrām – Ziemeļu,
Austrumu, Dienvidu un Rietumu – kas
pilda uzdevumus visās 4 galvenajās darbības
jomās – Šengenas zonas ārējo robežu kontrole,
noziedzības novēršanas un apkarošana, sabied
riskās kārtības un drošības nodrošināšana,
kā arī pilsonības piešķiršana un dokumentu
izsniegšana.
Prefektūru struktūra ir tāda pati, katrā
no tām ir 4 biroji – Robežsardzes birojs,
Noziegumu birojs, Sabiedriskās kārtības birojs
un Pilsonības un migrācijas birojs.
Tā kā kriminālnoziegumu novēršana un
pirmstiesas izmeklēšana ir viens no galvena
jiem Noziegumu biroja uzdevumiem, katrā
prefektūrā izveidota īpaša Kriminālistikas vie
nība. Kopumā aptuveni 70 nozieguma vietas
apskates eksperti, lielākoties policijas virsnieki,

Kriminālistikas nodaļa,
Stokholmas apgabala policija, Zviedrija
Stokholmas apgabala policijas Kriminālistikas nodaļā
strādā aptuveni 100 darbinieku (ekspertu).

N

odaļa nodrošina kriminālistiskos pakal
pojumus Stokholmas pilsētā (~2 miljoni
iedzīvotāju) un sniedz atbalstu tiesu ekspertī
zē citām iestādēm, piemēram, Nacionālajam
Kriminālizmeklēšanas departamentam un
Zviedrijas Drošības policijai.
Kriminālistikas nodaļā veic nozieguma
vietas apskates visos nopietnākajos nozie
gumos Stokholmas apgabalā. Dažiem no
Kriminālistikas nodaļas ekspertiem ir īpašas
kompetences jomas – asins pēdu veidošanās
mehānisma izpēte, kriminālistikas arheoloģi
ja un osteoloģija, vides noziegumi, ballistika
un šaujamieroči, ugunsgrēku izmeklēšana, pēc
sprādzienu notikuma vietas apskate, sprāgstvie
las un katastrofas upuru identifikācija.

Kriminālistikas nodaļa Stokholmas kriminā
listikas laboratorijās veic dažādas tiesu eksper
tīzes, piemēram, pirkstu pēdu vizualizāciju un
identifikācija, apavu pēdu izpēti, plastikāta
maisiņu, ieroču, apģērbu un transportlīdzekļu
izpēte. Kriminālistikas nodaļā tiek veikts arī kri
minālistiski analītiskais darbs, lai, vadoties pēc
lietiskajiem pierādījumiem, savstarpēji saistītu
noziedzīgus nodarījumus.
Kvalitātes nodrošināšana ir ļoti būtisks
jautājums Kriminālistikas nodaļai un daļa no
tās darbībām ir akreditēta atbilstoši ISO/IEC
17025 standartam. Izglītība un apmācības, kā
arī pētnieciskā darbība ir nepieciešamas, lai
panāktu drošību un palīdzētu novērst un atklāt
noziegumus ne tikai patlaban, bet arī nākotnē.
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nodrošina notikuma vietu apskates, kā arī strādā
laboratorijās.
Lai gan galvenās funkcijas, uzdevumi un
aktivitātes kā arī juridiskā bāze visām noziegu
ma vietas apskates ekspertu vienībām ir viena
un tā pati, dažās no tām ir atšķirības, ko nosaka
reģionālā piederība. Līdz ar to Ziemeļu pre
fektūras nozieguma vietas ekspertu slodze ir
lielāka, jo tā darbojas arī Tallinas pilsētas un
tās apkārtnes teritorijā, kur noziedzības līmenis
ir augstāks.
Eksperti ir apguvuši jaunākās zinātniskās
metodes un tehnikas, kas tiek izmantotas pierā
dījumu identificēšanā, saglabāšanā, dokumen
tēšanā, savākšanā un apstrādē.
Visas Igaunijas nozieguma vietas eksper
tu komandas strādā, lai pakāpeniski ieviestu
standarta ISO/IEC 17020 prasības savā darbā.
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Valsts policija Kriminālistikas pārvalde
Tālr. +371 67208662, fakss +371 67208477
e-pasts: sekretare@ekspertize.vp.gov.lv
www.ekspertize.vp.gov.lv, www.vp.gov.lv
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