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Lietotāja rokasgrāmata
Tiesu ekspertu reģistrā atrodama informācija par Latvijas tiesu ekspertiem, kā
arī nodrošināta iespēja meklēt informāciju par Igaunijas un Lietuvas tiesu
ekspertiem.
Tiesu ekspertu reģistrs ir pieejams tiešsaistē:
 eksperti.ta.gov.lv – Latvijas saskarne;
 kohtuekspert.just.ee – Igaunijas saskarne;
 ekspertai.ltec.lt – Lietuvas saskarne.
Katras valsts saskarne nodrošināta valsts valodā, t.i. latviešu, igauņu un
lietuviešu, kā arī nodrošināts saskarnes tulkojums angļu valodā.
1. Informācijas meklēšana
1.1.

Vienkāršā meklēšana

Atverot reģistra saskarni, vispirms tiek piedāvāta iespēja veikt vienkāršo
meklēšanu, ievadot informāciju meklēšanas lodziņā. Vienkāršā meklēšana nodrošina
informācijas atlasi pēc jebkādām pazīmēm, piemēram, eksperta vārda, uzvārda,
specialitātes, iestādes vai atslēgas vārda. Lai informācijas meklēšana būtu
efektīvāka, reģistrā ir iekļauts katrā tiesu ekspertīžu specialitātē tipiski vai bieži
lietoto atslēgas vārdu katalogs.
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Vienkāršā meklēšana ir piemērota, ja lietotājam nav pilnīgas informācijas par
meklējamo objektu.
Uzmanību! Vienkāršā meklēšana nodrošina informācijas atlasi par Latvijas tiesu
ekspertiem. Informācijas meklēšanai par Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem
lūdzam izmantot izvērstās meklēšanas iespēju.
1.1.1. Saskarnes valoda - latviešu

Izvēloties saskarnes valodu “LV”, meklēšana notiks latviešu nosaukumos un
atslēgas vārdos.
Piemērs: ievadot vārdu “paraksts”, tiks atrasta informācija par tiesu ekspertiem
rokraksta un paraksta izpētes specialitātē.
Uzmanību! Informācijas meklēšanai angļu valodā lūdzam pārslēgt saskarnes
valodu uz “EN”!
1.1.2. Saskarnes valoda - angļu

Izvēloties saskarnes valodu “EN”, meklēšana notiks angļu valodas
nosaukumos un atslēgas vārdos.
Piemērs: meklējot vārdu “soil”, tiks atrasta informācija par tiesu ekspertiem
“Soil examination” (t.i. augsnes izpētes) specialitātē.
Uzmanību! Informācijas meklēšanai latviešu valodā lūdzam pārslēgt saskarnes
valodu uz “LV”!
1.2.

Izvērstā meklēšana

Izvērstā meklēšana nodrošina informācijas atlasi pēc šādām pazīmēm:
eksperta vārds, uzvārds, specialitāte, ekspertīžu iestāde un eksperta darbības vieta.
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1.2.1. Izvērstā meklēšana Latvijā

Izvēloties iespēju meklēt Latvijā, tiks meklēta informācija par Latvijas tiesu
ekspertiem. Tiek piedāvāta iespēja veikt atlasi pēc eksperta vārda, uzvārda, Latvijas
tiesu ekspertu specialitāšu klasifikācijā noteiktajām specialitātēm vai izvēlēties kādu
no Latvijas tiesu ekspertīžu iestādēm.
Uzmanību! Ekspertu specialitāšu izvēlnē ekspertīžu veida nosaukums ir
treknrakstā. Izvēloties noteiktu ekspertīzes veidu, meklēšana notiks visās
zemāk norādītajās specialitātēs.
Piemērs: izvēloties ballistisko ekspertīzi, tiks atrasti eksperti “ieroču
identifikācijas, šāvienu pēdu un apstākļu izpētes” un “ieroču un munīcijas
diagnostiskās izpētes” specialitātēs.

1.2.2. Meklēšana Baltijas valstīs

Izvēloties iespēju meklēt Baltijas valstīs, tiks meklēta informācija par Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem. Tiek piedāvāta iespēja veikt atlasi pēc
eksperta vārda, uzvārda, Vienotajā tiesu ekspertu specialitāšu klasifikācijā
noteiktajām specialitātēm vai izvēlēties kādu no Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas
tiesu ekspertīžu iestādēm. Vienotā tiesu ekspertu specialitāšu klasifikācija nodrošina
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertu specialitāšu savstarpējo atbilstību.
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Vienotā tiesu ekspertu specialitāšu klasifikācija un informācija par Lietuvas
un Igaunijas tiesu ekspertiem tiek nodrošināta angļu valodā.

2. Meklēšanas rezultāti
Atbilstoši meklētajai informācijai, meklēšanas rezultāti tiks izvadīti uz ekrāna,
norādot vārdu, uzvārdu, specialitāti, ekspertīžu iestādi, vai privāto ekspertu gadījumā
norādi “Privātais eksperts”, kontaktus, darbības vietu un valsti.
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Klikšķinot uz “i” burta pie eksperta specialitātes, iespējams saņemt
informāciju par tiesu eksperta sertifikāta numuru, derīguma termiņu un eksperta
specialitātes kodu.

Uzmanību! Tiesu ekspertu sertificēšanas kārtība Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
atšķiras. Lietuvas tiesu ekspertu sertifikātiem nav numura. Savukārt Igaunijas
tiesu eksperta sertifikātiem nav derīguma termiņa.
Klikšķinot uz “i” burta pie tiesu ekspertīžu iestādes nosaukuma, iespējams
saņemt informāciju par iestādes mājaslapas adresi, elektroniskā pasta adresi un
tālruni.

Meklēšanas rezultātus iespējams izdrukāt, klikšķinot uz
vai saglabāt pdf faila formā, klikšķinot uz
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ikonas.

ikonas,

