IETEIKUMI
krāsu pārklājumu, materiālu
un tos saturošu objektu izņemšanai
Nepieciešamie instrumenti un materiāli







Skalpeļi ar maināmiem uzgaļiem
Pincetes
Aizdarāmi plastmasas maisiņi
Papīra aploksnes un maisiņi
Dažāda lieluma plastmasas un kartona kārbas
Speciālās plēves

Krāsu pārklājumu izņemšana ceļu satiksmes negadījumos
 Izņemt krāsas pārklājuma paraugus no visiem negadījumā iesaistītajiem
transportlīdzekļiem
 Ja iespējams, noņemt un ekspertīzei iesniegt transportlīdzekļa detaļu, uz kuras
ir svešas krāsas uzslāņojumi
 Transportlīdzekļa krāsas pārklājuma kontroles paraugus izņemt tuvu bojājuma
vietai
 Katru paraugu iesaiņot aploksnē, papīrā vai maisiņā un norādīt tā izņemšanas
vietu
 Svešos krāsas uzslāņojumus no transportlīdzekļa virsmas ar skalpeli izgriezt
kopā ar transportlīdzekļa krāsas pārklājuma virsējiem slāņiem (visā
uzslāņojuma laukumā)
 Kontroles (salīdzināmos) paraugus izgriezt ar skalpeli no transportlīdzekļa
krāsas pārklājuma (izgriezt līdz metālam, lai būtu visi pārklājuma slāņi)
 Ja paraugus nav iespējams izņemt, tad iesniegt ekspertīzei transportlīdzekli
vai, iepriekš vienoties ar ekspertu par transportlīdzekļa apskati tā atrašanās
vietā
Krāsu pārklājumu izņemšana uzlaušanas gadījumos
 Precīzi aprakstīt uzslāņojumu atrašanās vietu un aprakstīt to morfoloģiju
(piemēram, smērējums vai atsevišķa daļiņa)
 Krāsas uzslāņojumus, kas palikuši no uzlaušanas instrumenta uz bojātās
virsmas (durvīm, logiem u.c. virsmām) ar skalpeli izgriezt kopā ar priekšmeta
pamatnes materiālu
 Notikuma apskates vietā no bojātā objekta (durvju, logu utt.) virsmas tuvu
uzlaušanas instrumenta atstātām pēdām ar skalpeli izgriezt krāsas pārklājuma

paraugus (kontrolparaugus), lai tie saturētu visus bojātā objekta pārklājuma
slāņus
 Izņemt uzlaušanas instrumentu.
 Uzlaušanas instrumentu iesaiņot kārbā, papīra vai plastmasas iesaiņojumā, tā
darba virsmu apsedzot ar papīru. Ja iespējams, nostiprināt instrumentu, lai tas
nekustas
Krāsu pārklājumu izņemšana, ja ir aizdomas par transportlīdzekļa
pārkrāsošanu
 Krāsas pārklājuma paraugus izņemt no dažādām transportlīdzekļa detaļām,
norādot precīzu izņemšanas vietu
 Izņemt pārklājuma paraugus tā, lai paraugs satur visus pārklājuma slāņus
(izgriežot līdz metālam)
 Nepieciešamības gadījumā iesniegt ziņas par transportlīdzekļa ekspluatācijas
apstākļiem, tā pārkrāsošanu, remontu utt.
Apģērba izņemšana
 Katru apģērba priekšmetu iesaiņot atsevišķi, tiem jābūt sausiem
 Iesniegt tikai tos apģērba priekšmetus, kas varēja būt saskarē ar krāsotu virsmu
 Lēmumā par ekspertīzes noteikšanu norādīt, ja apģērba priekšmetus ir
nepieciešams nodot izpētei citu jomu ekspertiem
 Iesniedzot apģērbu, vēlams pievienot arī tiesu medicīnas ekspertu atzinumu
par cietušā miesas bojājumiem, ja to rašanās ir saistāma ar krāsu materiālu
uzslāņošanos uz apģērba
Tipiskākās kļūdas
 Neatbilstoši izņemti krāsas pārklājuma paraugi (piemēram, uz sadzīvē
izmantojamās līmlentes)
 Nepareizi iesaiņoti paraugi (iebērti aploksnē, no kuras paraugs var izbirt)
 Nav izņemti visi pārklājuma slāņi
 Nav norādīts, no kurienes izņemts paraugs (piemēram, nav skaidrs, kas ir
iesniegts – vai uzslāņojums no krāsota priekšmeta virsmas vai pašas virsmas
krāsas pārklājuma fragmenti)
 Nav atsevišķi iesaiņoti apģērba priekšmeti
 Nav izņemts salīdzināmais krāsas paraugs
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