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Ņemot vērā Funkciju audita projekta apspriešanu Valsts kancelejā 19.05.2009.:
1. Pēc Veselības ministrijas Māsterplāna VSIA „Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
plānots pievienot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" blokam un
esošā Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas
(turpmāk – ANPREN) ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija nodrošinās SIA "Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" bloku u.c. Latvijā esošās ārstniecības
iestādes ar ķīmiski toksikoloģiskiem izmeklējumiem uz alkoholu, narkotikām,
psihotropām vielām. Ievērojami ir palielinājies un palielinās minēto vielu lietotāju
skaits, kā arī Latvijā parādās aizvien jaunas narkotiskās vielas.
2. 1986.gadā viens no ANPREN izveides iemesliem bija atdalīt dzīvo cilvēku
ekspertīzes no pakļautības Iekšlietu ministrijai, kuras padotībā līdz tam bija
dežūrkabinets, kurā noteica tikai alkohola koncentrāciju asins paraugā, kurš bija
noņemts no pirksta. Sakarā ar korupcijas gadījumiem un to, ka palielinājās arī
narkotisko vielu lietotāju skaits, pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas
rekomendācijām, tika izveidota ANPREN ar Ķīmiski toksikoloģisko laboratoriju
kā atsevišķa neatkarīga struktūra Veselības ministrijas pakļautībā.
3. ANPREN pievienošana audita ziņojuma projektā uzrādītajam LR Iekšlietu
ministrijas Ekspertīžu birojam nedos budžeta līdzekļu ekonomiju, jo ANPREN
līdz šim nav bijis budžeta finansējums, un no Valsts policijas saņemtā apmaksa
regresa ceļā tiek atgriezta valsts budžetā.
4. Vēlreiz akcentēju, ka ANPREN veicamās funkcijas nedublējas ne ar vienu
ekspertīzes sniedzēju Latvijā. Narkoloģiskā ekspertīze un Ķīmiski toksikoloģiskā
ekspertīze ir atsevišķi ekspertīžu veidi, operatīvi veicami tikai ANPREN, kur
strādā pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas programmas speciāli apmācīti un
sertificēti tiesu eksperti un laboranti. Šo izmeklējumu veikšanu nevar nodot
privātām struktūrām, jo to aizliedz Tiesu ekspertu likums. Šim mērķim atbilst tikai
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Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija, kura apvienota vienotā struktūrā ar ārstiem
ekspertiem narkologiem. Tas dod iespēju policijai diennakti saņemt eksperta
atzinumu uzreiz pēc ekspertīzes veikšanas, kas ir ļoti svarīgi, lai pieņemtu lēmumu
par tālāko rīcību ar aizdomās turēto personu (aizturēt vai nē, aizliegt vai neaizliegt
vadīt transportlīdzekli, uzlikt vai neuzlikt administratīvo sodu utt.). Tāpēc nav
pieļaujams atdalīt laboratoriju no ekspertīzes nodaļas, tai jābūt vienotai
struktūrvienībai.
5. Uzskatu, ka medicīniskā ekspertīze nevar būt pakļauta Iekšlietu ministrijai, jo
strādājošie speciālisti ir mediķi un izveidosies dubultpakļautība Veselības
ministrijai - kā ārstniecības personas, Iekšlietu ministrijai - kā eksperti. To nevar
pieļaut arī no tā aspekta, ka eksperti būs atkarīgi no procesa virzītāja un zaudēs
iedzīvotāju uzticību, būs arī aizskartas cilvēka tiesības uz atkārtotu ekspertīzes
veikšanu citā ekspertīžu iestādē.
6. Ekspertīzei daļēji jābūt valsts finansējumam speciālistu apmācībai un jaunu
metodiku izstrādāšanai, jo minētos izdevumus nedrīkst iekļaut ekspertīzes cenā.
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