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LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZöS CENTRO
2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Priemon÷s
kodas
02-01-01

Priemon÷s
pavadinimas

Proceso ir (ar) ind÷lio vertinimo kriterijai, mato Įstaigos pasiektas
vienetai ir reikšm÷s
rezultatas
02007 PROGRAMA – PASLAUGOS GERINTI GINČŲ NAGRINöJIMĄ
Atlikti
teismo Laiku ir kokybiškai atliekamos Laiku atliktų ekspertizių ir tyrimų skaičius (iki 30
Įvykdyta
ekspertizes (tyrimus), ekspertiz÷s (tyrimai).
d.), proc. – ne mažiau kaip 38.
taikant
naujausius
mokslo pasiekimus ir
teismo
ekspertizei
Įvykdyta
Planuotų ir atliktų ekspertizių (tyrimų) nuo gautų
(tyrimams) nustatytus
užduočių skaičiaus santykis, proc. – ne mažiau
kokyb÷s reikalavimus.
kaip 90.
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Komentarai

Atliktų ekspertizių
(tyrimų) skaičius iki 30
dienų sudaro 58 proc.
Planuotų ir atliktų
ekspertizių (tyrimų) nuo
gautų užduočių skaičiaus
santykis – 91 proc.

Teismo
ekspertizių
(tyrimų)
išvadų
kategoriškumas, proc. – ne mažiau kaip 91.

Įvykdyta

Pasiektas 98 proc. teismo
ekspertizių išvadų
kategoriškumas.

Vykdomas
akreditacijos Pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą
palaikymas ir pl÷tra pagal LST palaikomų akredituotų tyrimo metodų skaičius,
EN ISO/IEC 17025 standartą.
vnt. – 17.
Pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą
akredituotų naujų tyrimo metodų skaičius, vnt. –
2.
Diegiamos
naujos
tyrimo Parengtų naujų standartinio tyrimo procedūrų
technologijos ir metodai.
aprašymų skaičius, vnt. – 1.

Įvykdyta

Naujai akredituoti 3
tyrimo metodai. Bendrai
yra akredituota ir veikloje
naudojama 20 tyrimo
metodų.

Įvykdyta

Patvirtinti 4 nauji
standartinių tyrimų
procedūrų aprašymai.

Įsigyjama
ir
atnaujinama
ekspertin÷
(specializuota
programin÷, kompiuterin÷ ir
laboratorin÷) įranga.

Įvykdyta

Pl÷tra Klaip÷dos skyriuje
nebuvo vykdoma, tačiau
atnaujinta žymiai daugiau
darbo vietų (atnaujintos

Programine ir kompiuterine bei laboratorine
įranga aprūpintų darbo vietų skaičius, vnt. – 35.
Įsigytas rekuperacinis v÷dinimo įrenginys, vnt.
– 1.

2
Pastato Klaip÷doje patalpų Įrengtų naujų darbo vietų skaičius, vnt. – 3.
remontas vykdant Lietuvos Atnaujintų darbo vietų skaičius, vnt. – 9.
teismo ekspertiz÷s centro (toliau
– LTEC) veiklos pl÷trą.

nauju

62 ekspertinio tyrimo
darbo vietos, įrengta
rekuperacin÷ v÷dinimo
sistema, įsigyta 13 darbo
vietų įrangos,
užtikrinančios tinkamas
veiklos sąlygas).

Kokyb÷s vadybos sistemos
dokumentų ir vidaus teis÷s aktų
tobulinimas.

Atnaujinti ir (ar) išleisti
dokumentai, proc. – 20.

leidimu

Įvykdyta

Atnaujinta apie 15 proc.
vidaus dokumentų,
atsižvelgiant į tai, kad
2015 m. buvo atnaujinta
apie 40 proc. vidaus
dokumentų, tod÷l ženkliai
sumaž÷jo taisytinų
dokumentų kiekis.

Tęsiama mokslin÷ veikla.

Vykdomi mokslo tiriamieji darbai pagal teismo
ekspertizių temas, temų skaičius, vnt. – 4.

Įvykdyta

Vykdytas mokslinis
tiriamasis darbas pagal 5
mokslo temas numatytas,
parengti ir spausdinti 8
moksliniai straipsniai, 2
konferencijų tez÷s,
skaityti 7 pranešimai
mokslin÷se
konferencijose.

Vykdyti teismo ekspertizių
(tyrimų) užsakovų švietimą apie
ekspertizių atlikimą, tyrimo
objektų surinkimą, paklausimų
formulavimą.
Vykdomas Europos Komisijos
finansuojamas
projektas,
siekiant sukurti bendrą Baltijos
šalių atliekamų ekspertizių rūšių
ir ekspertų registrą. Projekto
vykdytojai: LTEC, Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų

Ekspertizių (tyrimų) užsakovų mokymas,
dalyvavusių mokymuose klausytojų skaičius, vnt.
– 500.

Įvykdyta

Apmokyti 521 ekspertizių
(tyrimų) užsakovas.

Susitikimų darbo grup÷je d÷l registro kūrimo
skaičius, vnt. – 4.

Įvykdyta iš dalies

Organizuoti 2 projekto
vykdymo susitikimai
Rygoje ir Taline, kiti 2
susitikimai (d÷l
užtrukusių programin÷s
įrangos ir registro
konstravimo darbų

3
centras, Latvijos ir Estijos
ekspertin÷s įstaigos. Projekto
trukm÷ – 2016–2017 m.
Ekspertinio
tyrimo
technologijos
„AdLab“
įteisinimas ir priežiūra, siekiant
įgyvendinti
institucijos
akreditavimo k÷limo lygį pagal
Nacionalin÷s vidaus saugumo
fondo 2014–2020 m. programos
veiksmų įgyvendinimo planą.
Sudaryti
sąlygas
teismo
ekspertams kelti kvalifikaciją
Europos Sąjungos ir kitų šalių
ekspertin÷se įstaigose.

pirkimo procedūrų)
perkelti į 2017 m.
Pateikta paraiška d÷l projekto finansavimo, vnt. –
1.

Neįvykdyta

Atlikti tarplaboratoriniai lyginamieji tyrimo testai,
testų skaičius, vnt. – 6.

Įvykdyta

Atlikta 18
tarplaboratorinių ir 6
vidiniai palyginamieji
tyrimai.

Ekspertų, išlaikiusių tarptautinius ir nacionalinius
testus ir k÷lusių savo kvalifikaciją Europos
Sąjungos ir kitų šalių ekspertin÷se įstaigose,
skaičius, vnt. – 25.

Įvykdyta

Kvalifikaciją k÷l÷ 61
teismo ekspertas.

Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, darbo
grup÷se
ekspertinių
tyrimų
klausimais,
komandiruočių skaičius, vnt. – 10.

Įvykdyta

Organizuotos 28
tarptautin÷s
komandiruot÷s

_______________________________________

Kvietimas pateikti
paraišką buvo gautas
2016 m. pabaigoje, tod÷l
paraiška bus teikiama
2017 m.

