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LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZöS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) ind÷lio vertinimo kriterijai, matavimo
Atsakingi vykdytojai
vienetai ir reikšm÷s

Įvykdymo
terminas

Asignavimai, tūkst.
eurų

02007 PROGRAMA – PASLAUGOS GERINTI GINČŲ NAGRINöJIMĄ
02-01-01

Atlikti
teismo Laiku ir
ekspertizes (tyrimus), atliekamos
taikant
naujausius (tyrimai).
mokslo pasiekimus ir
teismo
ekspertizei
(tyrimams) nustatytus
kokyb÷s reikalavimus.

kokybiškai Laiku atliktų ekspertizių ir tyrimų skaičius (iki 30 d.), Vadovyb÷,
ekspertinių
ekspertiz÷s proc. – ne mažiau kaip 50.
ved÷jai
Planuotų ir atliktų ekspertizių (tyrimų) nuo gautų
užduočių skaičiaus santykis, proc. – ne mažiau kaip 97.

I–IV ketv.
skyrių

Teismo ekspertizių (tyrimų) išvadų kategoriškumas,
proc. – ne mažiau kaip 97.
Vykdomas akreditacijos Pakartotinai akredituotų tyrimo metodų skaičius, vnt. – Vadovyb÷,
palaikymas ir pl÷tra 20.
ekspertinių
skyrių
pagal LST EN ISO/IEC
ved÷jai,
kokyb÷s
17025
standartą
ir Akredituotų naujų tyrimo metodų skaičius, vnt. – 3.
vadybininkas
įgyvendinant
2014–
2020
m.
Europos
Sąjungos (toliau – ES)
fondų
investicijų
veiksmų
programos
valstyb÷s
projektą
„Veiksmingas
ekspertin÷s
įstaigos
procesų
valdymas
kokyb÷s
standartų
pagrindu“
2017–
2019 m.
Diegiamos
naujos Parengtų naujų standartinio tyrimo procedūrų Ekspertinių
skyrių
tyrimo technologijos ir aprašymų skaičius, vnt. – 1.
ved÷jai, 2017 m.
metodai.
darbų
programoje

I–IV ketv.

I–IV ketv.

2 419,0
(valstyb÷s
biudžeto
l÷šos (su
spec.
l÷šomis)) ir
87,0 (ES
finansin÷
parama
projektui
įgyvendinti)

2

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

nurodyti ekspertai
Programine ir kompiuterine bei laboratorine įranga Vadovyb÷,
aprūpintų darbo vietų skaičius, vnt. – 33.
Strateginio
planavimo,
ir
Įsigyta dokumentų amžiui nustatyti skirta įranga, administravimo
kokyb÷s
skyriaus
bei
vnt. – 1.
poskyrių
ved÷jai,
ekspertinių
skyrių
ved÷jai
Ekspertinių žinių ir procesų valdymo sistemos Vadovyb÷,
prototipas, vnt. – 1.
Informacinių sistemų
poskyrio ved÷jas

Reikminių
tyrimų
projekto
„Technologinių
sprendimų parinkimas,
projektavimas
ir
prototipo
kūrimas“
įgyvendinimas, siekiant
sukurti prototipą žinių ir
procesų
valdymo
sistemos
ekspertinių
tyrimų
efektyvumui
užtikrinti.
Projekto
trukm÷ – 2016–2017 m.
Kokyb÷s vadybos
Atnaujinti ir (ar) išleisti nauju leidimu dokumentai, Vadovyb÷, kokyb÷s
sistemos dokumentų ir proc. – 10.
vadybininkas,
kiti
vidaus teis÷s aktų
2017 m.
darbų
tobulinimas.
programoje nurodyti
atsakingi darbuotojai
Tęsiama mokslin÷
Vykdomi mokslo tiriamieji darbai pagal teismo Ekspertinių
skyrių
veikla.
ekspertizių temas, temų skaičius, vnt. – 2.
ved÷jai, 2017 m.
darbų
programoje
nurodyti
temų
vykdytojai
Vykdyti
teismo Ekspertizių (tyrimų) užsakovų mokymas, dalyvavusių Vadovyb÷, 2017 m.
ekspertizių
(tyrimų) mokymuose klausytojų skaičius, vnt. – 550.
darbų
programoje
užsakovų švietimą apie
nurodyti ekspertai
ekspertizių
atlikimą,
tyrimo
objektų
surinkimą, paklausimų

II–IV ketv.

I–III ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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formulavimą.
Vykdomas
Europos
Komisijos
finansuojamas
projektas,
siekiant
sukurti bendrą Baltijos
šalių ekspertų registrą.
Projekto
vykdytojai:
Lietuvos
teismo
ekspertiz÷s
centro,
Lietuvos
policijos
kriminalistinių tyrimų
centras, Latvijos ir
Estijos
ekspertin÷s
įstaigos.
Projekto
trukm÷ – 2016–2017 m.
Sudaryti sąlygas teismo
ekspertams
kelti
kvalifikaciją Europos
Sąjungos ir kitų šalių
ekspertin÷se įstaigose.

2014–2020 m. ES fondų
investicijų
veiksmų
programos 10 prioriteto
„Visuomen÷s poreikius
atitinkantis ir pažangus
viešasis
valdymas“
valstyb÷s
projekto
„Veiksmingas
ekspertin÷s
įstaigos
procesų
valdymas
kokyb÷s
standartų
vykdymas
pagrindu“
2017–2019 m.

Bendro Baltijos šalių teismo ekspertų
pristatymas, konferencijų skaičius, vnt. – 3.

registro Vadovyb÷,
I–IV ketv.
Strateginio
planavimo,
administravimo
ir
kokyb÷s
skyriaus
ved÷jas

Ekspertų, išlaikiusių tarptautinius ir nacionalinius Vadovyb÷,
I–IV ketv.
testus, ir k÷lusių savo kvalifikaciją Europos Sąjungos ekspertinių
skyrių
ir kitų šalių ekspertin÷se įstaigose, skaičius, vnt. – 25.
ved÷jai, 2017 m.
darbų
programoje
nurodyti
ekspertai
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, darbo
grup÷se ekspertinių tyrimų klausimais, komandiruočių
skaičius, vnt. – 10.
Specializuoti kokyb÷s vadybos mokymai, mokymuose Vadovyb÷, kokyb÷s
I-II ketv.
dalyvavusių darbuotojų skaičius, vnt. – 50.
vadybininkas,
kiti
2017 m.
darbų
programoje nurodyti
atsakingi ekspertai ir
darbuotojai
Tarptautin÷s praktikos per÷mimas:
Vadovyb÷, kokyb÷s I–IV ketv.
kiti
Europos teismo ekspertiz÷s institucijų sąjungos vadybininkas,
institucijų sąjungos ekspertinių tyrimų darbo grupių 2017 m.
darbų
susitikimuose, susitikimų skaičius, vnt. – 3;
programoje nurodyti
Europos teismo ekspertiz÷s institucijų sąjungos
atsakingi ekspertai ir
kokyb÷s vadybininkų susitikimuose, susitikimų
darbuotojai
skaičius, vnt. – 1;
atlikti palyginamieji testai, testų skaičius, vnt. – 3.
Specializuotos įrangos akredituojamiems tyrimams Vadovyb÷, kokyb÷s I–IV ketv.

4
įsigijimas:
bepilot÷ skraidykl÷ su infraraudonųjų spindulių
kamera, GPS davikliu ir programine įranga, vnt. – 1;
specializuota programin÷ įranga fonoskopiniams
tyrimams atlikti, vnt. – 2.
Darbuotojų, išmokytų naudotis specializuota įranga,
skaičius, vnt. – 9.

_______________________________________

vadybininkas,
kiti
2017 m.
darbų
programoje nurodyti
atsakingi ekspertai ir
darbuotojai

