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1. nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
§ 1. Likuma darbības joma
(1) Tiesu ekspertīžu likums paredz tiesu eksperta, valsts ekspertu iestādes un valsts atzītu
eksperta tiesisko statusu, kā arī pamatu kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvās tiesas
procesa eksperta tiesību un pienākumu noteikšanai kriminālprocesā, civilā un administratīvā
procesā (turpmāk tekstā - tiesvedība).
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
Tiesu ekspertīžu likums 1. lapa/kopā 15 lapas
(2) Administratīvajam procesam, kas paredzēts šajā likumā, tiek piemēroti Administratīvā
procesa likuma noteikumi, ņemot vērā šā likuma atšķirības.
[RT I 2002, 61, 375 - stājas spēkā 01.08.2002]
§ 2. Tiesu ekspertīze
Tiesu ekspertīze ir procesuālā lietā par ekspertu izraudzītas personas profesionāla darbība,
kuras mērķis ir izpētīt iesniegtos materiālus un sniegt zinātniski pamatotu eksperta atzinumu,
pamatojoties uz eksperta uzdevumu.
§ 3. Eksperta atzinums
Eksperta atzinums ir kategorisks vai ticams eksperta vērtējums, kas tiek veikts pēc svarīga fakta
pierādījuma un izteikts eksperta atzinumā.
§ 4. Eksperts
(1) Šajā likumā eksperts ir persona, kura tiesu ekspertīzi (turpmāk tekstā – ekspertīze) veicot,
izmanto likumā paredzētajā gadījumā netiesiskas specializētas zināšanas, likumā paredzētajā
gadījumā arī tiesiskas specializētas zināšanas.
(2) Eksperts var būt tiesu eksperts, valsts atzīts eksperts vai cita persona, kuru ir izraudzījies
procesa virzītājs.
[RT I 2005, 39, 308 - stājas spēkā 01.01.2006]

2. nodaļa
TIESU EKSPERTS UN EKSPERTĪZES IESTĀDE
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1. daļa
Tiesu eksperts
§ 5. Tiesu eksperts
Tiesu eksperts ir persona, kas strādā valsts ekspertīžu iestādē, kuras uzdevums ir veikt
ekspertīzes.
§ 6. Tiesu ekspertam piestādītās prasības
(1) Par tiesu ekspertu var būt persona, kura:
1) ir rīcībspējīga;
2) pārvalda igauņu valodu saskaņā ar likumu vai likumā noteiktā apmēra;
3) ir apguvusi nepieciešamo augstāko izglītību specializācijas jomā Igaunijas Republikas
augstskolā vai, kuras izglītība atbilst šim līmenim;
4) ir strādājusi ekspertīžu vai zinātniskajās iestādēs vai citā darba vietā šajā kompetences jomā
vismaz divus gadus tieši pirms par iestāšanas par tiesu ekspertu.
(11) Par tiesu ekspertu var strādāt arī ārvalstu persona, kas ieguvusi ārvalsts profesionālo
kvalifikāciju, ja viņa profesionālā kvalifikācija ir atzīta saskaņā ar ārvalstu profesionālās
kvalifikācijas atzīšanas likumu. Ārvalstu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas likuma 7. panta 2.
daļā paredzētā kompetentā iestāde ir Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūts.
[RT I, 30.12.2015, 1 – stājas spēkā 18.01.2016]
(2) Par tiesu ekspertu nevar strādāt persona:
1) kas ir notiesāta par tīši izdarītu noziegumu;
2) kura ir sodīts par Pretkorupcijas likuma pārkāpšanu administratīvā kārtā;
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
3) kura ir tuvs radinieks (vecvecāki, vecāki, brāļi, māsas, bērni un mazbērni) vai radnieciskās
attiecībās (laulātie, laulāto vecāki, brāļi, māsas un bērni) ar darbavietu tieši kontrolējošu personu
vai tiešo priekšnieku;
4) kas veselības dēļ nevar strādāt par tiesu eksperts. Ja rodas šaubas par personas veselības
stāvokli, to nosaka ārstu komisija.
(3) Šā panta 2. daļas 1. un 2. punktā paredzētais aizliegums neattiecas uz personu, kuras sodu
dati ir dzēsti no sodu reģistra saskaņā ar Sodu reģistra likumu.
§ 7. Tiesu eksperta zvērests
(1) Slēdzot darba līgumu, tiesu eksperts dod darba devējam šādu zvērestu:
„Es, (vārds), apsolu pildīt tiesu eksperta funkcijas godīgi un dot objektīvu eksperta atzinumu,
saskaņā ar savām īpašajām zināšanām un sirdsapziņu. Es apzinos, ka par apzināti nepareizu
eksperta atzinuma sniegšanu sods tiek noteikts saskaņā ar Kriminālkodeksa 321. panta
noteikumiem.”
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
Tiesu ekspertīžu likums 2. lapa/ kopā 15 lapas
(2) Tiesu eksperts paraksta zvērestu un datē to. Parakstīts zvēresta teksts tiek pievienots darba
devēja rokās esošajam darba līguma eksemplāram.

2. daļa
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Valsts ekspertīžu iestāde
§ 8. Valsts ekspertīžu iestāde
(1) Valsts ekspertīžu iestāde (turpmāk tekstā – ekspertīžu iestāde) ir valsts iestāde, kuras
galvenais darbības mērķis ir veikt ekspertīzes.
(11) Ekspertīžu iestādes pamata nolikumu nosaka par nozari atbildošs ministrs.
[RT I, 16.04.2014, 1 - stājas spēkā 26.04.2014]
(2) Par ekspertīzes iestādes vadītāju ir persona, kurai ir augstākā izglītība, kura saskaņā ar
likumu vai likumā noteiktā apjomā prot igauņu valodu, kurai ir augstas morālas īpašības un viņai
ir nepieciešamās spējas un personiskās īpašības, un nepastāv šā likuma 6. panta 2. daļas 1. un
2. punktā noteiktie apstākļi.
(3) Ekspertīžu iestāžu sarakstu un ekspertīžu iestādē strādājošo ekspertu algu pakāpes
apstiprina Republikas Valdība.
[RT I 2005, 20, 127 - stājas spēkā 24.04.2005]
§ 9. Ekspertīžu iestādes kompetence
(1) Ekspertīžu iestādes veic šādas ekspertīzes:
1) tiesu-medicīniskās ekspertīzes;
2) tiesu-bioloģiskās ekspertīzes;
3) tiesu-ķīmiskās ekspertīzes;
4) kriminālistikās ekspertīzes;
5) citas ekspertīžu iestādes pamata nolikumos paredzētās ekspertīzes.
(2) Tiesu-medicīnisko, tiesu-ķīmisko, tiesu-bioloģisko ekspertīžu sarakstu apstiprina Republikas
valdība vai tās iecelts kompetents ministrs. Republikas valdība vai tās ieceltais kompetentais
ministrs var izvirzīt prasības tiesu-ķīmisko, tiesu-bioloģisko ekspertīžu ekspertu vērtējumam.
(3) Kriminālistikas ekspertīžu sarakstu apstiprina Republikas Valdība vai tās iecelts kompetents
ministrs.
(4) Ekspertīžu iestāde saskaņā ar likumu vai uz tā pamata noteiktajiem nosacījumiem veic
fiziskām un juridiskām personām un organizācijām (turpmāk tekstā - pasūtītājs) ar procesuāliem
jautājumiem saistītas apmaksātas ekspertīzes, ja tas netraucē viņa ar tiesu ekspertīzēm saistīto
uzdevumu izpildi. Apmaksātu pētījumu sarakstu un, ja nepieciešams, precīzāku to veikšanas
kartību nosaka par nozari atbildošs ministrs ar savu rīkojumu.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
(5) Ekspertīžu iestāde ir Padomes Regulas (EK) Nr. 1338/2001 4. panta 1. daļā un 5. panta 1.
daļā minētā kompetentā iestāde.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 91. Tiesu ekspertīžu informācijas sistēma
(1) Tiesu ekspertīžu informācijas sistēma ir par nozari atbildoša ministra izveidota datubāze, kuru
uztur Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūts no šā likuma izrietošo uzdevumu veikšanai.
(2) Datubāzes atbildīgais apstrādātājs ir Tieslietu ministrija. Datu bāzes pilnvarotais apstrādātājs
ir Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūts.
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(3) Piekļuves tiesības Tiesu ekspertīžu informācijas sistēmas datiem ir:
1) valsts un pašvaldību iestādēm un juridiskai vai fiziskai personai likumā noteikto pienākumu
veikšanai;
2) ārvalsts iestādei un personai, ja šīs tiesības ir noteiktas ar starptautisko līgumu.
(4) Tiesu ekspertīžu Informācijas sistēma tiek iekļauta šāda informācija:
1) dati par ekspertīzēm un pētījumiem, tostarp personas dati;
2) dati par ekspertīzēm vai pētījumiem iesniegtajiem materiāliem un lietiskajiem pierādījumiem;
3) dati par apmaksātiem pētījumiem, kas nav saistīti ar procesuāliem jautājumiem, tostarp
personas dati;
4) dati par salīdzinājuma materiālu.
Tiesu ekspertīžu likums 3. lapa/kopā 15 lapas
(5) Informācijas sistēmas pamata nolikumu nosaka par nozari atbildīgais ministrs ar rīkojumu.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 92. Noteikumi par apmaksātu pētījumu veikšanu
(1) Ar procesuālajiem jautājumiem nesaistītos apmaksātos pētījumus var veikt, ievērojot šādus
nosacījumus:
1) ekspertīžu iestādei ir jāpiešķir prioritāte pētījumiem ar priekšapmaksu, lai apmaksātā
apsekojuma veikšanai noteiktais laiks būtu vismaz 30 dienas, un ekspertīžu iestādei ir tiesības to
vienpusēji pagarināt līdz vienam gadam, pasūtītajam savukārt ir tiesības atcelt līgumu termiņa
pagarinājuma gadījumā, nemaksājot par pētījumu atlīdzību;
2) apmaksāto pētījumu skaits mēnesī nedrīkst pārsniegt 20% no attiecīgā ekspertīzes veida no
mēnesī pieņemamā vidējā ekspertīžu skaita;
3) apmaksātā pētījuma dati un materiāli tiek uzglabāti un saglabāti no ekspertīžu materiāliem
atsevišķi;
4) apmaksātā pētījuma veicējam jābūt objektīvam un jābūt strādājušam ekspertīžu vai
zinātniskā iestādē vai citā darba vietā apmaksātā pētījuma veikšanai attiecīgajā jomā vismaz
vienu gadu, un jāatbilst citām likumā tiesu ekspertam noteiktajām prasībām;
5) apmaksātais pētījums netiek veikts anonīmi, bet pasūtītajam ir jānodrošina, ka tā veikšanā vai
rezultātā iesaistītā persona vai tās likumīgais pārstāvis konkrēta pētījuma veikšanai ir devis
ekspertīzes iestādei savu piekrišanu, ja vien apmaksāts pētījums ir nepieciešams tieši šādas
veselības aprūpes pakalpojumam, kura sniegšanai nav pacienta ne viņa likumiskā pārstāvja
piekrišana nepieciešama;
6) pētījuma veikšanai iesniegtajiem materiāliem un datiem jābūt likumīgiem un pētījuma
veikšanai drošiem, atbilstošiem un pareiziem;
7) apmaksāta pētījuma veikšana nedrīkst veicināt noziedzību vai apgrūtināt nozieguma
atklāšanu;
8) apmaksāta pētījuma veikšana nedrīkst negatīvi ietekmēt Igaunijas Republikas vai tiesvedības
intereses;
9) apmaksāts pētījums netiek veikts ja tas tiek veikts ekspertīzes pārbaudīšanai vai
papildināšanai, kā arī kriminālizmeklēšanā veicamās ekspertīzes pārspēšanai;
10) pētījuma veikšana nedrīkst kaitēt morālei vai kā citādi būt pretrunā ar labām paražām un
tradīcijām;
11) attiecībā uz apmaksātu pētījumu netiek izmantotas par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda finansējumu iegādātas iegādātas vai kāda citā ārējās palīdzības kartībā
saņemtas iekārtas, izņemot gadījumus, kad šim nolūkam ir iekārtu iegādi finansējošās institūcijas
piekrišana.
(2) Par Ekspertīžu iestādei apmaksātā pētījuma veikšanai iesniegto materiālu un datu likumību,
drošību, atbilstību un pareizību ir atbildīgs to iesniedzējs. Ekspertīžu iestādei ir tiesības iesniegtos
datus pārbaudīt.
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(3) Ekspertīžu iestāde var atteikties veikt apmaksātu pētījumu. Ja jau uzsāktā apmaksātā
pētījuma veikšanas laikā atklāj pretrunu ar nosacījumiem vai citiem tiesību aktiem, kas uzlikti
apmaksātā pētījuma veikšanai, ekspertīžu iestāde pārtrauc apmaksātās aptaujas veikšanu,
neprasot par to samaksu vai jau saņemto samaksu pasūtītajam atmaksā. Ekspertīžu iestādei nav
samaksa jāatmaksā, ja apmaksātā pētījuma veikšanu traucējošs fakts pasūtītajam bija zināms vai
tam būtu bijis jābūt zināmam. Ekspertīžu iestādei nav apmaksātā pētījuma rezultāti jānodod, kā
arī nav pasūtītajam jānodod jebkādi citi ar pētījumu saistīti dati un nav jāatlīdzina ar pētījuma
veikšanu saistītai personai ar pētījuma pasūtīšanu vai veikšanu radušies izdevumi.
(4) Par apmaksātajiem pētījumiem tiek vesta uzskaite un dati, kas ir iegūti pasūtot vai veicot
ekspertīzi, tiek saglabāti saskaņā ar ekspertīzes iestādes procesuālo kartību.
(5) Persona, kas veic apmaksātu pētījumu, un personām, kas piedalījās tā veikšanā, un
ekspertīzes iestādei ir jāievēro konfidencialitāte par apstākļiem, kas tiem ir kļuvuši zināmi, pasūtot
vai veicot pētījumu, ja vien to iesniegšana vai publicēšana nav ar likumu atļauta vai obligāta.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 93. Apmaksāto pētījumu finansēšana
(1) Lai veiktu apmaksātos pētījumus, pasūtītājs maksā Ekspertīžu iestādei samaksu saskaņā ar
ekspertīžu cenrādi. Ja nav tādas cenas, kas atbilst apmaksātā pētījuma veidam, par pamatu
vienošanās cenai tiek izmantota vistuvākā ekspertīzes tipa cena.
(2) Pasūtītājs samaksa visu apmaksu pirms apmaksājamā pētījuma uzsākšanas, ja nevienojas
citādi.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]

3. daļa
Valsts pirkstu nospiedumu reģistrs un valsts DNA reģistrs
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 94. Valsts pirkstu nospiedumu reģistrs
(1) Valsts pirkstu nospiedumu reģistra uzturēšanas mērķis ir likumīgā ceļā iegūto un reģistrēto
personu daktiloskopijas rezultātā iegūto pirkstu nospiedumu apstrāde.
Tiesu ekspertīžu likums 4. lapa/kopā 15 lapas
(2) Personas daktiloskopijas un notikumu vietā iegūtos pirkstu nospiedumus apstrādā un uzglabā
valsts pirkstu nospiedumu reģistrā.
(3) Valsts pirkstu nospiedumu reģistra atbildīgais apstrādātājs ir Tieslietu ministrija un pilnvarotais
apstrādātājs ir ekspertīzes iestāde.
(4) Valsts pirkstu nospiedumu reģistru izveido, un tā pamata nolikumu nosaka Republikas
Valdība ar savu nolikumu.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 95. Valsts DNS reģistrs
(1) Valsts DNS reģistra uzturēšanas mērķis ir apstrādāt likumīgā kartībā iegūto un reģistrēto
DNS paraugu analīzes rezultātā iegūtos datus.
(2) No personām un notikuma vietā savākto DNS paraugu analīzes rezultāta iegūtie dati tiek
apstrādāti un uzglabāti valsts DNS reģistrā.
Līdzfinansē Eiropas Savienības
Tiesiskuma programma

(3) Valsts DNS reģistra atbildīgais apstrādātājs ir Tieslietu ministrija, un pilnvarotais apstrādātājs
valsts ekspertīžu iestāde.
(4) Valsts DNS reģistru dibina un tā pamata nolikumu nosaka ar Republikas Valdības nolikumu.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 96. Piekļuve valsts pirkstu nospiedumu reģistram un valsts DNS reģistram
(1) Dati, kas ievadīti valsts pirkstu nospiedumu reģistrā un valsts DNS reģistrā, nav paredzēti
izpaušanai.
(2) Piekļuve reģistrā reģistrētajiem datiem ir reģistra pilnvarotajam apstrādātajam.
(3) Pilnvarotais apstrādātājs izmanto datus saskaņā ar likumu, lai veiktu viņam ar likumu uzliktos
uzdevumus.
(4) Valsts reģistros ievadītos datus izsniedz:
1) izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, tiesai un cietumiem, tām ar likumu uzlikto uzdevumu
pildīšanai;
2) uzraudzības un drošības iestādēm, tām ar likumu uzlikto uzdevumu pildīšanai;
3) ārpustiesas procesa virzītājam, tam ar likumu uzlikto uzdevumu pildīšanai;
4) ārvalsts kompetentai iestādei, pamatojoties uz starptautiskiem nolīgumiem vai citiem Igaunijai
saistošajiem starptautiskiem likumiem;
5) personai pašai, pamatojoties uz rakstisku un parakstītu pieteikumu;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
6) Glābšanas dienestam un Bruņotajiem spēkiem, kuri likuma ietvaros pilda savus pienākumus
attiecībā uz daktiloskopiju un DNS paraugu ņemšanu.
[RT I, 19.03.2015, 2 - stājas spēkā 29.03.2015]
§ 97. Datu ievadīšana un datu apstrāde valsts pirkstu nospiedumu reģistrā un valsts DNS
reģistrā
(1) Valsts pirkstu nospiedumu reģistra un valsts DNS reģistrs datus ievada tikai saskaņā ar
likumu.
(2) Šā panta 1. daļā mīnētajā reģistrā ievadītos datus drīkst izmantot tikai likumā noteikto
uzdevumu veikšanai un saskaņā ar datu apstrādes un reģistrācijas mērķi.
(3) Datus, kas ievadīti šā panta 1. daļā minētajā reģistrā, var nodot ārvalsts tiesību aktu,
starptautisko līgumu vai citu Igaunijai saistošo starptautisko pienākumu pildīšanai tikai tad, ja šie
dati tiek izmantoti saskaņā ar šā panta 2. daļā minēto.
(4) Valsts pirkstu nospiedumu reģistrā ievada šādus datu vienumus:
1) datus par personu, ja šādi dati pastāv;
2) biometrijas datus;
3) datus par daktiloskopijas datu ņemšanu;
4) datus par ar daktiloskopijas datiem veiktajām darbībām un to rezultātiem.
(5) Valsts DNS reģistrā tiek ievadīti šādi datu vienumi:
1) DNS paraugu dati;
2) atsauce uz DNS parauga ņemšanas avota dokumentiem;
3) informācija par ar DNS paraugu datiem veiktajām aktivitātēm un to rezultātiem.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
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Tiesu ekspertīžu likums 5. lapa/kopā 15 lapas
§ 98. Piekrišana daktiloskopijas un DNS paraugu analīzes rezultātā iegūto datu
ievadīšanai valsts pirkstu nospiedumu reģistrā un valsts DNS reģistrā
(1) Persona var pieprasīt datu, kas iegūti uz viņa daktiloskopijas un DNS paraugu analīzes
pamata, ievadīšanu atbilstoši valsts pirkstu nospiedumu reģistrā vai valsts DNS reģistrā.
Pieteikumam jābūt iesniegtam rakstveidā un parakstītam.
(2) Ar pieteikumu persona dod piekrišanu datu apstrādei, kas iegūti, veicot viņa daktiloskopiju un
DNS paraugu analīzes, un nosaka datu izmantošanas mērķi.
(3) Persona, kuras dati ir ievadīti valsts pirkstu nospiedumu reģistrā vai valsts DNS reģistrā
saskaņā ar šā panta 1. daļu, jebkurā laikā var pieprasīt dzēst datus no šiem reģistriem, iesniedzot
rakstisku un parakstītu pieteikumu reģistra pilnvarotajam apstrādātajam.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 99. Valsts pirkstu nospiedumu reģistrā un valsts DNS reģistrā ievadīto datu
saglabāšana, arhivēšana un dzēšana
(1) Datus, kas iegūti personas daktiloskopijas un personas DNS parauga analīžu gaitā, uzglabā
atbilstoši valsts pirkstu nospiedumu reģistrā un valsts DNS reģistrā 40 gadus, ja vien saskaņā ar
likumu nav noteikts citādi. Pēc šī termiņa beigām dati tiek slēgti un arhivēti.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
(2) Personu attaisnojot, kriminālprocesu izbeidzot saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 200.
pantu vai izbeidzot administratīva pārkāpuma procesus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
29. panta 1. daļas 1. – 3. un 5. -7. punktu dzēš iegūtās daktiloskopijas un DNS paraugu analīzes
no valsts pirkstu nospiedumu reģistra un valsts DNS reģistra ar tiesas lēmumu, prokuratūras,
izmeklēšanas iestādes vai ārpustiesas procesa virzītāja nolēmumu 14 dienu laikā.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
(3) Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 100. panta 11. daļu izslēgšanas nolūkā savāktos
salīdzinošos datus neiekļauj valsts pirkstu nospiedumu reģistrā vai valsts DNS reģistrā bet dzēš
no šiem reģistriem, tiklīdz tiek veikta salīdzinošā izpēte.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
(4) Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 99. panta 2. punktu, atbilstoši valsts pirkstu
nospiedumu reģistrā un valsts DNS reģistrā ievadītos nepersonalizētos pirkstu nospiedumus
uzglabā 75 gadus vai līdz brīdim, kad tie tiek sasaistīti ar personu.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
(5) Personas DNS paraugs tiek iznīcināts divu mēnešu laikā pēc attiecīgā ekspertīzes akta vai
pētījuma nodošanas procesuālajai iestādei vai datu, kas iegūti, analizējot DNS paraugu,
ievadīšanai valsts DNS reģistrā. Izņēmuma kārtā pēc prokuratūras pieprasījuma ir iespējams
pagarināt DNS parauga saglabāšanas termiņu līdz kriminālprocesa beigām.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
(6) Saskaņā ar šā likuma 2511. panta 3. daļu, Policijas un robežsardzes likuma 451. panta 3.
daļu, Likuma par glābšanas dienestu 73. panta 3. daļu un Bruņoto spēku likuma 921. panta 3.
daļu atbilstoši valsts pirkstu nospiedumu reģistrā un valsts DNS reģistrā iekļauto valsts
ekspertīzes iestādes darbinieku, policijas darbinieku, ar atmīnēšanas darbiem saistīto glābšanas
dienesta darbinieku un ar atmīnēšanas darbiem saistīto aktīvā dienesta dienētāju daktiloskopijas
un DNS paraugu analīžu rezultātā iegūtos datus no šiem reģistriem dzēš saskaņā ar šā likuma
251. panta 4. daļu, Policijas un robežsardzes likuma 451. panta 4. daļu, Likuma par glābšanas
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dienestu 73. panta 4. daļu un Bruņoto spēku likuma 921. panta 4. daļu.
[RT I, 19.03.2015, 2 - stājas spēkā 29.03.2015]
§ 910. Valsts pirkstu nospiedumu reģistrā un valsts DNS reģistrā ievadīto datu arhivēšana
un piekļuve arhivētajiem datiem
(1) Valsts pirkstu nospiedumu reģistra un valsts DNS reģistra arhīvā atbilstoši personu
daktiloskopijas un DNS paraugu analīžu rezultātā iegūtos datus saglabā 35 gadus pēc reģistrā
datu slēgšanas.
(2) Noziedzīgumu atklāšanai izmanto un nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz procesa
virzītāja pamatotu pieteikumu vai ekspertīzes nolēmumu, izsniedz valsts pirkstu nospiedumu
reģistrā un valsts DNS reģistrā esošos noziedzīgu nodarījumu identificēšanai vai noziegumu
novēršanai par mērķi esošos saraktos datus, ja kriminālprocesa priekšmets ir pirmās pakāpes
noziedzīgs nodarījums vai tīšs otrās pakāpes noziedzīgs nodarījums, par kuru kā sods ir
paredzama brīvības atņemšana vismaz uz trīs gadiem.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
Tiesu ekspertīžu likums 6. lapa/kopā 15 lapas

3. nodaļa
VALSTS ATZĪTS EKSPERTS
§ 10. Valsts atzīts eksperts
Valsts atzīts eksperts ir persona, kas ir iekļauta valsts atzīto ekspertu sarakstā.
§ 11. Valsts atzīto ekspertu saraksts
(1) Valsts atzīto ekspertu saraksta (turpmāk tekstā - saraksts) sastādīšanas mērķis ir sniegt
pārskatu par lietpratējiem, kurus var izmantot ekspertīžu veikšanai.
(2) Valsts atzītus ekspertus iekļauj sarakstā pa zinātnes jomām, un par viņiem tiek sniegta šāda
informācija:
1) vārds un uzvārds un pēc eksperta izvēles viņa dzimšanas datums vai personas kods;
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
2) pēc eksperta izvēles kontakttālrunis vai sakaru līdzekļa numurs vai abi;
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
3) sarakstā iekļaušanas un valsts atzīšanas beigu laiks.
Ja nepieciešams, sarakstā iekļauj arī komentārus par eksperta šaurākajām specialitātēm.
(3) Sarakstu uztur ekspertu iestāde.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
(4). Ekspertu iestāde publicē paziņojumus par valsts atzītiem ekspertiem valsts dienas laikrakstā.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
(5) Saraksta uzturēšanas kārtību apstiprina Republikas Valdība vai tās ieceltais kompetents
ministrs.
§ 12. Valsts atzītu ekspertu sarakstā iekļaušana
(1) Sarakstā iekļauj personu, kas atbilst šā likuma 6. panta 1. daļas 1.-3. punktā un 2. daļas 1. un
2. punktā minētajām prasībām, un:
1) kura vismaz trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas par sarakstā iekļaušanu ir strādājusi
zinātnes jomā, par kuru viņa ir pieteikusi valsts atzīšanu, un kura nodrošina ekspertīžu veikšanai
valsts atzītu, prasībām atbilstošu kvalifikāciju;
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2) kura var izmantot ekspertu pētījumiem nepieciešamos tehniskos līdzekļus;
3) kurai ir pastāvīgs ienākuma avots.
(2) Sarakstā neiekļauj personu, kas darbojas kā tiesu eksperts ekspertīžu iestādē.
(3) Dienesta vai darba attiecībās esošu personu var iekļaut sarakstā tikai tad, ja tiek konstatēts,
ka viņa ekspertīzes veikšanas laikā tiks atbrīvota no dienesta vai darba uzdevumu veikšanas.
(4) Personas tiek iekļautas sarakstā zinātnes nozarēs, kurās parasti tiek noteiktas ekspertīzes.
§ 13. Pieteikums
(1) Personu iekļauj sarakstā, pamatojoties uz viņas rakstisku pieteikumu.
(2) Pieteikums tiek iesniegts ekspertīžu iestādei.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
(3) Pieteikuma jāuzrāda sekojoši dati:
1) vārds un uzvārds;
2) personas kods;
3) zinātnes nozare vai joma, kurā valsts atzinumu vēlas iegūt;
4) izglītības un profesionālās karjeras apraksts;
5) kontaktadrese un sakaru līdzekļa numurs;
6) personas pašrocīgs apliecinājums, ka viņš/viņa atbilst šā likuma 12. panta prasībām.
(4) Pieteikumam pievieno profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu, informāciju par iespēju
izmantot ekspertīzēm nepieciešamos tehniskos resursus un informāciju par pastāvīgu ienākumu
avotiem, darba devēja vai dienētāja tiešā priekšnieka apstiprinājumu par šā likuma 12. panta 3.
daļā minēto prasību ievērošanu un profesionālās asociācijas ieteikumu vai divus ieteikumus no
atbilstošā specialitātē atzītiem speciālistiem vai datus (sertifikācija, licencēšana vai cita veida
apliecinājumi), par personas atzīšanu no attiecīgas iestādes vai pilnvarotas juridiskās personas
puses. Pieteikumam var pievienot arī citu informāciju par profesionālo piemērotību.
Tiesu ekspertīžu likums 7. lapa/kopā 15 lapas
§ 14. Pieteikuma izskatīšana
Pamatojoties uz pieteikumu, tiek pārbaudīta personas atbilstība šā likuma 12. panta prasībām.
Ekspertīžu iestāde var par to ievākt papildu informāciju, pieprasot papildu datus ari no
iesniedzēja.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 15. Lēmums par iekļaušanu sarakstā
(1) Personas sarakstā iekļaušanu lemj ekspertīžu iestādes vadītājs divu mēnešu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas. Šā likuma 14. pantā norādīto papildu datu vākšanai ekspertīzes
iestāde var termiņu pagarināt par līdz trim mēnešiem.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
(2) [Atcelts - RT I 2002, 61, 375 - stājas spēkā 01.08.2002]
(3) [Atcelts - RT I 2002, 61, 375 - stājas spēkā 01.08.2002]
§ 16. Saraksta publicēšana

Līdzfinansē Eiropas Savienības
Tiesiskuma programma

(1) Ekspertīžu iestāde nodrošina saraksta pieejamību tiesām un Policijas un Robežsardzes
pārvaldei.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
(2) Saraksts tiek publicēts ekspertīžu iestādes tīmekļa vietnē.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 17. Valsts atzīta eksperta zvērests
(1) Pirms iekļaušanas sarakstā persona dod atbildīgajam ministram šādu zvērestu:
„Es, (vārds), apsolu pildīt valsts atzīta eksperta uzdevumus godīgi un sniegt eksperta atzinumu
objektīvi un saskaņā ar savām speciālajām zināšanām un sirdsapziņu. Es apzinos, ka par
apzināti nepareiza eksperta atzinuma sniegšanu tiek noteikts sods saskaņā ar Kriminālkodeksa
321. panta noteikumiem.”
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
(2) Persona paraksta zvēresta tekstu un datē to.
(3) Valsts atzīšanas termiņa pagarināšanas gadījumā saskaņā ar šā likuma 18. pantu, jauns
zvērests dots netiek. Ja personu dzēš no saraksta, zvēresta derīgums beidzas.
§ 18. Valsts atzīšanas termiņš
(1) Persona tiek iekļauta sarakstā uz trim gadiem.
(2) Valsts atzinums beidzas no sarakstā iekļaušanas trešā gada 15. decembrī.
(3) Pēc valsts atzīta eksperta rakstiska pieteikuma valsts atzīšanas termiņu var atkārtoti
pagarināt, ja ir izpildītas šā likuma 12. panta prasības. Valsts atzīts eksperts iesniedz par šā
likuma 12. panta prasību pildīšanu rakstisku apstiprinājumu.
(4) Pieteikums par valsts atzinuma termina pagarināšanu ir jāiesniedz ekspertīžu iestādei ne
vēlāk kā trīs mēnešus pirms valsts atzinuma termiņa beigām.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
(5) Pieteikuma uzskaita procesuālas lietas, kurās persona ir veikusi ekspertīzi kā valsts atzīts
eksperts, un viņa biežas iecelšanas gadījumā - pēdējā kalendārā gada procesuālas lietas.
(6) Lēmumu par valsts atzinuma pagarināšanu pieņem saskaņā ar šā likuma 14. pantā un 15.
panta 1. daļā noteikto kārtību.
§ 19. Valsts atzinuma izbeigšanās
(1) Valsts atzinums tiek izbeigts un persona tiek dzēsta no saraksta, ja:
1) valsts atzīts eksperts iesniedz ekspertīžu iestādei rakstisku pieteikumu par sevis dzēšanu no
saraksta;
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
2) beidzas atzinuma termiņš un termiņa pagarinājuma pieteikums nav iesniegts vai ja
pieteikumu neapmierina;
3) valsts atzīts eksperts mirst.
(2) Valsts atzinuma izbeigšana neliedz ekspertīzes veikšanu nepabeigtā izskatāmajā procesuālā
lietā.
Tiesu ekspertīžu likums 8. lapa/kopā 15 lapas
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§ 20. Valsts atzinuma atcelšana
(1) Par valsts atzinuma atcelšanu lemj ekspertīžu iestādes vadītājs, un personu dzēš no
saraksta, ja:
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
1) atklājas, ka personas iecelšanas brīdī nav bijušas izpildītas šā likuma 12. panta 1. un 3. daļā
noteiktās prasības vai ja tās vēlāk tika atceltas, izņemot šā likuma 19. panta 1. daļas 3. punktā
norādīto gadījumu;
2) valsts atzītais eksperts atsakās bez likumīga pamatojuma veikt ekspertīzi vai, ja viņš bez
pamatota iemesla kavējas ar ekspertīzes veikšanu vai arī neierodas pēc procesa virzītāja
izsaukuma, un procesa virzītājs ierosina atsaukt valsts atzinumu.
(2) [Atcelts - RT I 2002, 61, 375 - stājas spēkā 01.08.2002]
(3) [Atcelts - RT I 2002, 61, 375 - stājas spēkā 01.08.2002]
§ 21. Paziņošanas pienākums
Valsts atzīts eksperts rakstiski informē ekspertīžu iestādi par izmaiņām šā likuma 13. panta 3.
daļā noteiktajā informācijā.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]

4. nodaļa
EKSPERTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
§ 22. Eksperta tiesību un pienākumu rašanās pamatojums
Eksperta tiesības un pienākumi rodas tiesu ekspertam, pamatojoties uz ekspertīzes nolikumā
norādītā ekspertīzes rīkojuma pamata, un citai personai, pamatojoties uz procesa virzītāja
ekspertīzes nolēmumu.
§ 23. Eksperta tiesības un pienākumi
(1) Eksperta tiesības un pienākumi, veicot ekspertīzi, ir noteiktas procesuālajos likumos.
(2) Papildus procesuālajos likumos, ekspertam ir pienākums:
1) ekspertīzes veikšanas laikā vadīt un uzraudzīt palīgpersonāla darbību;
2) saglabāt eksperta datus saskaņā ar šā likuma 25. panta noteikumiem;
3) ārpus ekspertīžu iestādes veiktās ekspertīzes gadījumā iesniegt no ekspertīzes akta
sagatavošanas 10 darba dienu laikā ekspertīžu iestādei ekspertīzes akta un tā pielikumu kopiju
atbilstoši šā punkta 3. daļā noteiktajam.
[RT I 2010, 8, 35 stājas spēkā 01.03.2010]
(3) Gadījumu uzskaitījums, kad ekspertam ir jāiesniedz ekspertīžu iestādei ekspertīzes akta un tā
pielikumu kopija, un ar kopiju iesniegšanu un ar to saistīto izdevumu kompensēšanas kārtību
nosaka par nozari atbildīgais ministrs ar savu rīkojumu.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 24. Palīgpersonāla izmantošana
Ekspertam ir tiesības eksperta pētījumos izmantot palīgpersonālu. Eksperts pārrauga eksperta
pētījumu veikšanā palīgpersonālu un pārbauda tā darbības.
§ 25. Datu uzglabāšanas pienākums
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(1) Valsts atzītajam ekspertam ir jāveic veikto ekspertīžu uzskaite un jāsaglabā šādi uzskaites
dati:
1) ekspertīzi noteikušā procesa virzītāja vārds;
2) procesuālās lietas numurs;
3) ekspertīzes nolēmuma datums;
4) ekspertīzes veids;
5) ekspertīzes objekta vai personas dati, par kuriem ir noteikta ekspertīze;
6) ekspertīzes akta vai ekspertīzes veikšanas atteikuma akta sagatavošanas datums.
(2) Ekspertam ir jāsaglabā uzskaites dati piecus gadus.
(3) Ekspertīžu iestāde uzglabā uzskaites datus un ekspertīzes akta kopiju vai ekspertīzes
veikšanas atteikuma akta kopiju likumā vai saskaņā ar likumu noteiktajā kārtībā.
Tiesu ekspertīžu likums 9. lapa/kopā 15 lapas
§ 251. Valsts ekspertu iestādē strādājošās personas daktiloskopija un no viņas DNS
parauga ņemšana
(1) Personai, kas darbojas valsts ekspertīžu iestādē un saskarās ar ekspertīzes objektu, veic
daktiloskopiju un no tās tiek ņemts DNS paraugs ar mērķi izslēgt valsts ekspertīžu iestādes
darbinieku atstātās pēdas.
(2) To amatu sarakstu, kuros strādājošam valsts ekspertīžu iestādes darbiniekam veic
daktiloskopiju un no kura tiek ņemts DNS paraugs, nosaka ar valsts ekspertīžu iestādes vadītāja
pavēli.
(3) Valsts ekspertīžu iestādes darbinieka daktiloskopijas un no viņa ņemtā DNS parauga analīzes
datus reģistrē atbilstoši valsts pirkstu nospiedumu reģistrā un valsts DNS reģistrā.
(4) Valsts ekspertīžu iestādes darbinieka daktiloskopijas un DNS parauga analīzē iegūtos datus
dzēs no attiecīgā reģistra trīs gadus pēc darba līguma starp personu un valsts ekspertīžu iestādi
beigšanās.
[RT I, 19.03.2015, 2 - stājas spēkā 29.03.2015]
(5) Saskaņā ar šo pantu valsts ekspertīžu iestādē strādājošas personas daktiloskopijas veikšanas
un DNS parauga ņemšanas kartību nosaka valsts ekspertīžu iestādes vadītājs ar savu pavēli.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]

5. nodaļa
EKSPERTĪZES FINANSĒŠANA
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]

1. daļa
Ekspertīzes izmaksas
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 26. Ekspertīzes izmaksu aprēķināšana un finansēšana
(1) Ekspertīzes izmaksas veido ekspertam vai ekspertīžu iestādei saistībā ar ekspertīzes
veikšanu un piedalīšanos procesā radušas izmaksas, kā arī ārkārtas un pamatotos gadījumos
izmaksas, kas radušas ārpusprocesa personai sakarā ar ekspertīzes veikšanu.
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(2) Ekspertīzes izmaksu aprēķinam ir jābūt saprotamam, detalizētam un konsekventam.
(3) Eksperts pievieno tiesai, prokuratūrai, izmeklēšanas iestādei vai ārpustiesas procesa
virzītajam kopā ar iesniedzamo ekspertīzes aktu izziņu, kurā atzīmē ekspertīzes izmaksas
saskaņā ar noteikto cenrādi un saprātīgus izdevumus, kas saistīti ar dalību procesā pa izmaksu
artikuliem. Par izmaksām, kas radušās pēc ekspertīzes akta iesniegšanas, iesniedz papildu
izziņu.
(4) Ja eksperts atsakās veikt likumā paredzētu ekspertīzi, tad iesniedz izziņu jau veiktiem
izdevumiem. Tiesa, prokuratūra, pirmstiesas izmeklēšanas iestāde vai ārpustiesas procesa
virzītājs pārbauda veikto izmaksu pamatotību un apstākļus, kādos atteikts veikt ekspertīzi, un pēc
tam nosaka atmaksājamo summu vai atsakās atlīdzināt izdevumus.
(5) Tiesa, izmeklēšanas iestāde, prokuratūra vai ārpustiesas procesa virzītājs ieskaita eksperta
izdevumus procesuālajos izdevumos un tos piedzen vai nepiedzen procesuālajos likumos
noteiktajā kartībā.
(6) Ekspertīzes veikšanu ekspertīžu iestādē finansē no valsts budžeta.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 261. Ekspertīzes iestādē veiktās ekspertīzes izmaksas
(1) Ekspertīzes iestādē veiktās ekspertīzes izmaksas ir ar šo likumu noteiktā ekspertīzes cena vai
ekspertīzes laikā pētīto ekspertīzes objektu skaita un ar šo likumu noteiktā viena ekspertīzes
objekta ekspertīzes izmaksas cenas reizinājums vai toksikoloģiskās ekspertīzes laikā izmantoto
metožu izmaksu summas un ekspertīzes objektu skaita reizinājums.
(2) Ekspertīzes iestādē veiktās tiesu-medicīniskās ekspertīzes un medicīniskās kriminālistikas
ekspertīzes izmaksa ir ekspertīzes cenas un ekspertīzes veikšanas laikā veikto papildu pētījumu
cenas summa.
(3) Ekspertīzes cenā neiekļauj PVN.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
Tiesu ekspertīžu likums 10. lapa/kopā 15 lapas
§ 262. Ekspertīzes iestādes izdevumi saistībā ar ekspertīzes veikšanu
(1) Ekspertīžu iestādē veikto ekspertīžu un papildu pētījuma cena ietver šādas, ar ekspertīzi vai
papildu pētījumu saistītas izmaksas:
1) eksperta algas izmaksas;
2) materiāla patēriņu;
3) iekārtas tehniskās apkopes un remonta izmaksas;
4) ekspertīzes veikšanai nepieciešamās transporta izmaksas;
5) administrēšanas izmaksas;
6) komunālo pakalpojumu izmaksas;
7) pamatlīdzekļu nolietojumu.
(2) Ekspertīžu iestādē veikto ekspertīžu un papildu pētījuma cenā nav iekļautas ar eksperta
procesā piedalīšanos saistītas izmaksas.
(3) Izmaksas, kas saistītas ar piedalīšanos procesā, ir: dienas nauda, ceļa un izmitināšanas
izdevumi.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
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§ 27. Valsts atzītā eksperta un par ekspertu ieceltās citas personas izmaksu atlīdzināšana
Valsts atzīta eksperta un no procesa virzītāja puses par ekspertu ieceltās citas personas veiktās
ekspertīzes izmaksas tiek atlīdzinātas saskaņā ar procesuālajiem likumiem.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 271. Ārpusprocesa personai ar ekspertīzes veikšanu saistīto izmaksu atlīdzināšana
(1) Tiešās izmaksas, kas radušās ar ekspertīzes veikšanu personai, kas nav lietas dalībnieks,
atlīdzina pamatotos gadījumos, ja izdevumi jau nav segti ar ekspertam samaksāto atlīdzību.
Šādas izmaksas ietver personas rīcībā esošo līdzekļu izmantošanas izmaksas, kas ir radušās
tikai ekspertīzes veikšanā, ieskaitot transportam, palīgpersonālam un pētījumam izmantotajiem
materiāliem un līdzekļiem veiktos izdevumus.
(2) Ārpusprocesa personas ekspertīzes izdevumos nav iekļauta eksperta samaksa, kā arī citi, ar
viņu saistīti izdevumi.
(3) Ārpusprocesa persona pēc tiesas, prokuratūras, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vai
ārpustiesas procesa virzītāja pieprasījuma iesniedz izziņā sniegto ekspertīzes izdevumu
dokumentu oriģinālus un sniedz paskaidrojumus.
(4) Ārpusprocesa personai kompensēšanai paredzēto summu nosaka, pamatojoties uz iesniegto
izziņu, ar tiesas, prokuratūras, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vai ārpustiesas procesa
virzītāja nolēmumu.
(5) Tiesa, prokuratūra, pirmstiesas izmeklēšanas iestāde vai ārpustiesas procesa virzītājs veic
nolēmumā norādītās summas pārskaitīšanu uz personas norādīto bankas kontu 15 darba dienu
laikā no nolēmuma taisīšanas dienas.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]

2. daļa
Ekspertīžu iestādē veicamo ekspertīžu cenas
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 272. Medicīniskā tiesu-toksikoloģijas ekspertīze
Medicīniskās tiesu-toksikoloģijas ekspertīzes cena ir 95 eiro.
[RT I 2010, 22, 108 - stājas spēkā 01.01.2011]
§ 273. DNS ekspertīze
DNS ekspertīzes cena par vienu analīzes objektu ir 57 eiro.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 274. Personas tiesu-medicīniskā ekspertīze
Personas tiesu-medicīniskās ekspertīzes cenas ir šādas:
1) personas tiesu-medicīniskā ekspertīze, tai skaitā veselības kaitējuma un veselības stāvokļa
ekspertīze – 61 eiro;
2) personas kompleksā tiesu-medicīniskā ekspertīze un personas tiesu-medicīniskā ekspertīze
slimnīcā, cietumā vai aizturēšanas vietā – 84 eiro;
Tiesu ekspertīžu likums 11. lapa/kopā 15 lapas
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3) personas tiesu-medicīniskās komisijas ekspertīze – 271 eiro;
4) personas tiesu-medicīniskā papildu ekspertīze - 97 eiro;
5) personas tiesu-medicīniskā atkārtota ekspertīze - 177 eiro;
6) nepilngadīgas personas ginekoloģiskā ekspertīze - 129 eiro;
7) nepilngadīgas personas ginekoloģiskā ekspertīze – 109 eiro
8) Personas androloģiskā ekspertīze - 119 eiro.
[RT I 2010, 22, 108 - stājas spēkā 01.01.2011]
§ 275. Personas tiesu-psihiatriskā ekspertīze un tiesu-psiholoģiskā ekspertīze
Personas tiesu-psihiatriskās ekspertīzes un tiesu-psiholoģiskās ekspertīzes cenas ir šādas:
1) tiesu-psihiatriskā ekspertīze – 255 eiro plus maksa 59 eiro par vienu gultas dienu stacionārās
ekspertīzes gadījumā;
2) tiesu-psihiatrijas un tiesu-psiholoģijas kompleksā ekspertīze – 380 eiro;
3) komisijas tiesu-psihiatriskā ekspertīze - 380 eiro;
4) tiesu-psiholoģijas ekspertīze - 125 eiro.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 276. Tiesu-ķīmijas ekspertīze
Tiesu-ķīmijas ekspertīžu cenas ir šādas:
1) alkohola ekspertīze – 75 eiro;
2) narkotiskās vielas ekspertīze - 84 eiro;
3) sprāgstvielas ekspertīze – 81 eiro;
4) degšķidruma ekspertīze – 193 eiro.
[RT I 2010, 22, 108 - stājas spēkā 01.01.2011]
§ 277. Kriminālistikas ekspertīze
Kriminālistikas ekspertīžu cenas ir šādas:
1) ar nepilngadīgā seksuālās izmantošanu saistītā materiāla infotehnoloģiskā ekspertīze – 451
eiro;
2) automašīnas tehniskā ekspertīze - 503 eiro;
3) dokumenta ekspertīze vienam dokumentam - 77 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
4) balss ekspertīze - 862 eiro;
5) Infotehnoloģijas ekspertīze - 1608 eiro;
6) pēdu ekspertīze - 314 eiro;
7) šķiedras ekspertīze par vienu objektu - 100 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
8) tēla ekspertīze – 761 eiro;
9) rokraksta ekspertīze par vienu personu - 282 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
10) aukstā ieroča ekspertīze – 255 eiro;
11) šāviena pēdu ekspertīze vienam objektam - 45 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
12) satiksmes ekspertīzes citas apakškategorijas – 428 eiro;
13) satiksmes tehniskā ekspertīze – 457 eiro;
14) kustības trasoloģijas ekspertīze – 413 eiro;
15) sprāgstierices un sprādziena ekspertīze – 430 eiro;
16) metāla ekspertīze vienam objektam – 50 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
17) papīra naudas banknotes ekspertīze vienai banknotei - 77 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
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18) grāmatvedības ekspertīze vienam uzņēmumam, organizācijai vai juridiskajai personai –
1585 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
19) radara detektora ekspertīze – 86 eiro;
20) ieroča ekspertīze, tostarp šaujamieroča ekspertīze – 420 eiro;
21) pirkstu nospiedumu ekspertīze – 663 eiro;
22) ugunsgrēka ekspertīze – 704 eiro;
23) krāsas pārklājuma ekspertīze vienam objektam – 40 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
24) kvēlspuldzes ekspertīze vienam objektam - 35 eiro.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 278. Medicīniskās kriminālistikas ekspertīze
Medicīniskas kriminālistikas ekspertīžu cenas ir šādas:
1) Tiesu-antropoloģijas ekspertīze, tai skaitā personas identificēšanas ekspertīze – 333 eiro;
2) tiesu-traumatoloģijas ekspertīze, tai skaitā brūču ballistikas ekspertīze, tiesu-medicīniskā
ekspertīze un notikuma vietas rekonstrukcijas ekspertīze - 77 eiro.
[RT I 2010, 22, 108 - stājas spēkā 01.01.2011]
Tiesu ekspertīžu likums 12. lapa/kopā 15 lapas
§ 279. Mirušā tiesu-medicīniskā ekspertīze
Mirušo tiesu-medicīnisko ekspertīžu cenas ir šādas:
1) mirušā tiesu-medicīniskā ekspertīze – 145 eiro;
2) mirušā kompleksā tiesu-medicīniskā ekspertīze - 222 eiro;
3) mirušā tiesu-medicīniskā komisijas ekspertīze – 473 eiro;
4) mirušā tiesu-medicīniskā papildu ekspertīze - 68 eiro;
5) mirušā tiesu-medicīniskā atkārtota ekspertīze - 220 eiro.
[RT I 2010, 22, 108 - stājas spēkā 01.01.2011]
§ 2710. Toksikoloģiskā ekspertīze
(1) Narkotisko vielu un zāļu aktīvo vielu kvalitātes noteikšanai no bioloģiskajiem materiāliem ir
šādas cenas:
1) bāzes narkotisko vielu un farmaceitisko aktīvo vielu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas
masas spektrometru - 52 eiro;
2) amfetamīnu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 54 eiro;
3) veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja vai valsts eksperta iestādes veiktās vēnu asiņu
noņemšanas cena - 2 eiro;
4) veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja vai valsts eksperta iestādes ar katetru urīna
noņemšanas cena - 12 eiro;
5) kanabinoīdu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 53 eiro;
6) narkotisko un psihotropo vielu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 61
eiro;
7) fentanilu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru – 50 eiro;
8) Narkotiku un psihotropo vielu klasifikācijas skrīnings – 23 eiro;
9) benzodiazepīnu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 46 eiro;
10) gamma hidroksibutirāta noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 70 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
11) Citu vielu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru, spektrālo analīzi vai
augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju - EUR 70.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
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(2) Citu toksikoloģijas ekspertīžu cenas ir šādas:
1) alkoholu un citu viegli gaistošu savienojumu noteikšana - 27 eiro;
2) sarmainu alkoholu un to sadalīšanās produktu noteikšana – 37 eiro.
[RT I 2010, 22, 108 - stājas spēkā 01.01.2011]

3. daļa
Valsts ekspertīzes iestādē veikto pētījumu cenas
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 2711. Valsts ekspertīžu iestādē veicamie pētījumi
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
(1) Narkotisko vielu zāļu aktīvo vielu kvalitātes izpētes cenas ir šādas:
1) narkotisko un psihotropo vielu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 59
eiro;
2) bāzes narkotisko vielu un zāļu aktīvo vielu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas
spektrometru - 39 eiro;
3) benzodiazepīnu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru – 33 eiro;
4) kanabinoīdu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 36 eiro;
5) fentanilu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 35 eiro;
6) skābo un bāzes frakciju atdalīšana no bioloģiskā materiāla un to analīze ar plānslāņa
hromatogrāfiju - 35 eiro;
7) amfetamīnu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 38 eiro;
8) urīna vispārēja izpēte ar gāzes hromatogrāfijas masas spektrometru - EUR 31;
9) Ggamma hidroksibutirāta noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru – 60 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
10) Narkotiku un psihotropo vielu klasifikācijas skrīnings - EUR 23.
[RT I 2010, 22, 108 - stājas spēkā 01.01.2011]
(2) Narkotisko vielu kvantitatīvo pētījumu cenas ir šādas:
1) narkotisko vielu un zāļu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas masas spektrometru - 174 eiro;
2) narkotisko vielu un zāļu noteikšana ar augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju – 172
eiro.
[RT I 2010, 22, 108 - stājas spēkā 01.01.2011]
(21) Mirušā tiesu-medicīnisko pētījumu cenas ir šādas:
Tiesu ekspertīžu likums 13. lapa/kopā 15 lapas
1) miruša visa ķermeņa datortomogrāfijas pētījums – 284 eiro;
2) miruša visa ķermeņa datortomogrāfijas pētījums ar smalkadatu biopsiju parauga noņemšanai
toksikoloģiskajam pētījums - 308 eiro;
3) mirušā visa ķermeņa datortomogrāfijas pētījums resnadatu biopsiju un histoloģisko pētījums –
495 eiro;
4) mirušā visa ķermeņa magnētiskās rezonanses attēlveidošanas pētījums – 1057 eiro;
5) citi tiesu-radioloģijas pētījumi - saskaņā ar Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonda cenrādi.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
(3) Citu papildu pētījumu cenas ir šādas:
1) tiesu-traumatoloģijas pētījums – 76 eiro;
2) medicīniskā tiesu-toksikoloģijas pētījums - 52 eiro;
3) alkoholu un citu viegli gaistošu savienojumu noteikšana - 14 eiro;
4) sarmainu alkoholu un to sadalīšanās produktu noteikšana - 25 eiro;
5) karbokshemoglobīna noteikšana – 26 eiro;
6) citu toksisko vielu noteikšana – 31 eiro;
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[RT I 2010, 22, 108 - stājas spēkā 01.01.2011]
7) personas tiesas-medicīniskā izpēte daļējas vai trūkstošas darba spējas noteikšanai - 61 eiro;
[RT I, 13.12.2014, 1 - stājas spēkā 01.07.2016 (spēkā stāšanās grozīta - RT I, 17.12.2015, 1)]
8) elementārā analīze vienam objektam - 35 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
9) infrasarkano staru spektrometrija vienam objektam - 40 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
10) tiesu psihiatrijas pētījums - 125 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
11) tiesu-psiholoģijas pētījums 73 eiro;
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
12) bioloģiskā materiāla sākotnējā izpēte - 70 eiro.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]

6. nodaļa
IEVIEŠANAS NOTEIKUMI
§ 28. [No šī teksta izslēgts]
§ 29. Tiesu eksperta zvēresta došanas atšķirības
Ekspertīžu veikšanai darbā pieņemtā persona, kas atbilst tiesu ekspertam piestādītām prasībām,
dod ar viņu darba līgumu noslēgušajai personai šā likuma 7. pantā minēto zvērestu no likuma
spēkā stāšanās sešu mēnešu laikā.
§ 30. Ekspertīzes biroja pamata nolikuma saskaņošana ar likumu
Ekspertīzes iestādes pamata nolikums tiek saskaņots ar šā likuma prasībām sešu mēnešu laikā
no šā likuma spēkā stāšanās.
§ 301. Tiesu ekspertīžu un Kriminālistikas Centra darbības izbeigšana
(1) Tiesu ekspertīžu un kriminālistikas Centra darbību izbeidz un tās uzdevumi, tiesības,
pienākumi, valsts aktīvi un administrēšana tiek nodota Igaunijas Tiesu-medicīniskās Ekspertīzes
birojam sākot no 2008. gada 1. janvāra. Igaunijas Tiesu-medicīniskam Ekspertu birojam netiks
nodota policijas iestāžu nodrošināšana ar kriminālistikas līdzekļiem, kā arī to kriminālistikas un
fotografēšanas pakalpojumu organizēšana, kas paliek policijas iestāžu pārziņā. Tiesu ekspertīžu
un Kriminālistikas Centra darbības izbeigšana un ar to saistītās nodošanas organizē Republikas
Valdība vai tās pilnvarots ministrs.
(2) Par nozari atbildīgais ministrs padēvē Igaunijas Tiesu-medicīnisko ekspertīžu biroju un izdod
jaunu pamata nolikumu.
(3) Visās tiesiskajās attiecībās, kurās Igaunijas Republika ir pārstāvēta caur Igaunijas Tiesumedicīnas Ekspertīžu biroju vai Tiesu ekspertīžu un Kriminālistikas centru, kopš 2008. gada 1.
janvāra Igaunijas Republiku pārstāv pārdēvēta un uz jauna pamata nolikuma darbojošās bijušā
Igaunijas Tiesu-medicīniskais Ekspertīžu birojs, kuram līdz tiesību likumu grozīšanai ir arī tajos
noteikta līdzšinējo valsts ekspertīžu iestāžu kompetence.
[RT I 2007, 44, 314 - stājas spēkā 14.07.2007]
§ 302. Tiesu ekspertīzes un Kriminālistikas centra amatpersonu atbrīvošana pēc iestādes
darbības izbeigšanas
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(1) Paziņojums par Tiesu ekspertīzes un Kriminālistikas Centra darbības izbeigšanu un
priekšlikums noslēgt uz piedāvātajiem noteikumiem darba līgumu ar Igaunijas Tiesu-medicīnas
Ekspertu biroju, iesniedz amatpersonai rakstiski ne vēlāk kā līdz 2007. gada 15. novembrim.
Tiesu ekspertīžu likums 14. lapa/kopā 15 lapas
(2) Tiesu ekspertīžu un Kriminālistikas Centra amatpersonai, kas atkāpjas no amata un pariet uz
līgumisko nodarbinājuma vietu Igaunijas Tiesu-medicīnas Ekspertīžu birojā, saglabājas šādas
tiesības, kas iegūtas saskaņā ar Sabiedrības pakalpojumu likumu nodarbinātības laikā:
1) tiek saglabāta līdzšinējā alga, ja alga jaunajā darba vietā ir mazāka nekā līdzšinējā alga;
2) no amata atbrīvošanas laikā vismaz ar trīs gadu ilgu dienesta stāžu amatpersona ir tiesīga uz
vienu dienu papildu atvaļinājumu trešajā gadā un par katru nākamo nostrādāto gadu vienu dienu
papildu atvaļinājumu, bet ne vairāk par 10 kalendārajām dienām. Ja iestādes koplīgumā ir
paredzēts amatpersonai piešķirt papildu atvaļinājumu, papildu atvaļinājumu, kas piešķirts
saskaņā ar šo pantu, nepieskaita papildu atvaļinājumam, kas piešķirts, pamatojoties uz
koplīgumu;
3) ļauj studiju kredīta dzēšanu saskaņā ar Izglītības pabalstu un studiju kredīta likumā
paredzētajiem nosacījumiem;
[RT I 2009, 35, 232 - stājas spēkā 01.07.2009]
4) līdz 2013. gada 1. janvārim saskaņā uz darba līguma pamata nostrādātais darba laiks tiek
ierēķināts dienesta stāžā pensijas apmēra palielinājumam, pamatojoties uz Likumu par publisko
dienestu.
[RT I, 06.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.04.2013]
(3) Par savu piekrišanu darba līguma noslēgšanai amatpersona informē Igaunijas Tiesumedicīnas Ekspertīžu biroja vadītāju pēdējā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt mazāks par
divām nedēļām, no šā panta 1. daļā noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas. Ja amatpersona
noteiktajā laikā nav devusi savu piekrišanu, tiek uzskatīts, ka viņa nav piekritusi.
(4) Darbiniekam, kurš ir devis piekrišanu darba līguma noslēgšanai uz noteiktu laiku, netiek
maksāta Sabiedriska dienesta likuma 131. panta 1. daļā paredzētā atlīdzībā pēc viņa
atbrīvošanas no dienesta.
[RT I 2007, 44, 314 - stājas spēkā 14.07.2007]
§ 303. Valsts atzītu ekspertu saraksta publicēšana mājas lapā
Valsts atzītu ekspertu saraksts ir publiski pieejams tīmekļa vietnē. 1 mēnesi pēc šā likuma
stāšanās spēkā Ekspertīžu iestāde paziņo visiem sarakstā iekļautajiem ekspertiem, kuri var
informēt Ekspertīžu iestādi par savu vēlmi mainīt sarakstā publicēto kontaktinformāciju vai sakaru
līdzekļa numuru vai atstāt vienu no tiem neizpaustu. Valsts atzītu ekspertu saraksts tiek publicēts
tīmekļa vietnē divu mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā, rēķinoties ar uz to laiku spēkā
esošajiem datiem.
[RT I 2010, 8, 35 - stājas spēkā 01.03.2010]
§ 304. Valsts pirkstu nospiedumu reģistra un valsts DNS reģistra Pārejas noteikumi
(1) Pirms 2012. gada 1. augusta valsts pirkstu nospiedumu reģistrā un valsts DNS reģistrā
iekļautie dati, kuru savākšanas mērķi nav iespējams identificēt, var tikt izmantoti tikai personas
identifikācijas nolūkos.
(2) Pirms 2012. gada 1. augusta atbilstoši pirkstu nospiedumu reģistra un DNS reģistrā iekļautie
pirkstu nospiedumi un DNS paraugu analīžu rezultātā iegūtie dati tiks dzēsti 40 gadus pēc to
reģistrā iekļaušanas.
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(3) Šā likuma 99. panta 2. daļu piemēro no valsts DNS reģistra datu dzēšanai no 2013. gada 1.
decembra.
(4) Datus, kas iegūti, analizējot šā likuma 99. panta 2. daļā minēto personu DNS paraugus,
nedzēš no valsts DNS reģistra, bet piekļuvi šiem datiem slēdz, un šos datus pēc slēgšanas nav
atļauts izmantot nekādos apstākļos. Dati, uz kuriem attiecas šis punkts, no valsts DNS reģistra
jādzēš sākot no 2013. gada 1. decembra.
[RT I, 04.07.2012, 1 - stājas spēkā 01.08.2012]
§ 31. Likuma stāšanās spēkā
Šis likums stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.
Tiesu ekspertīžu likums 15. lapa/kopā 15 lapas
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