2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Priemonė
s kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
Pasiekti rezultatai
pavadinimas
matavimo vienetai ir reikšmės
02007 PROGRAMA – PASLAUGOS GERINTI GINČŲ NAGRINĖJIMĄ
02-01-01 Atlikti
teismo Laiku
ir
kokybiškai Laiku atliktų ekspertizių ir tyrimų skaičius (iki 55,1 proc.
ekspertizes
(tyrimus), atliekamos
ekspertizės 30 d.), proc. – ne mažiau kaip 55.
taikant
naujausius (tyrimai).
mokslo pasiekimus ir
Planuotų ir atliktų ekspertizių (tyrimų) nuo 95,4 proc.
teismo
ekspertizei
gautų užduočių skaičiaus santykis, proc. – ne Kriterijaus viršijimą nulėmė
(tyrimams)
nustatytus
mažiau kaip 90.
sumažėjęs dokumentų ir
kokybės reikalavimus.
rašysenos tyrimų, kurie
pasižymi daugiaobjektiškumu
bei sudėtingumu, gavimas.

Teismo
ekspertizių
(tyrimų)
išvadų 90 proc.
kategoriškumas, proc. – ne mažiau kaip 98.
Kriterijus nepasiektas dėl
didelio kiekio rašysenos
ekspertinių tyrimų, kuriems
pateiktos tirti dokumentų
kopijos (rašysenos dokumentų
kopijų tyrimuose galimos tik
tikimybinės išvados), taip pat
eismo įvykių, fonoskopinei,
vaizdų ir portretų ekspertizėms
(tyrimams) pateikiamos

2
medžiagos kokybė, neleidusios
daryti kategoriškų išvadų.
Vykdoma
akreditacijos
palaikymas ir plėtra pagal
LST EN ISO/IEC 17025
standartą ir įgyvendinant
2014–2020 m. ES fondų
investicijų
veiksmų
programos valstybės projektą
„Veiksmingas
ekspertinės
įstaigos procesų valdymas
kokybės standartų pagrindu“
2017-2020 m.

Pakartotinai akredituotų
skaičius, vnt. – 23.

tyrimo

metodų Veikloje naudojami 23
akredituoti tyrimo metodai.

Akredituotų naujų tyrimo metodų skaičius, vnt. Akredituoti 3 nauji tyrimo
– 3.
metodai:
1. Šviesių naftos produktų ir
kitų degių skysčių kokybinis
tyrimas dujų;
chromatografijos-masių
spektrometrijos metodu;
2. Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų kokybinis tyrimas
dujų chromatografijos-masių
spektrometrijos metodu;
Dokumentų blankų tikrumo
tyrimas.

Diegiamos naujos tyrimo Parengtų naujų standartinio tyrimo procedūrų Patvirtinti 5 nauji standartinio
technologijos ir metodai.
aprašymų skaičius, vnt. – 2.
tyrimo procedūrų aprašymai.
Atnaujinama
ekspertinė Atnaujinta
ekspertinio
(specializuota
programinė, laboratorija, vnt. – 1.
kompiuterinė laboratorinė)
įranga
vykdant
Vidaus
saugumo fondo lėšomis
finansuojamą projektą Nr.
LT/2017/VSF/5.1.2.10
„Ekspertinio
tyrimo
technologijos
AdLab
įteisinimas ir palaikymas“.

tyrimo

AdLab Įsigyta AdLab laboratorija.
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Kokybės vadybos sistemos
dokumentų ir vidaus teisės
aktų tobulinimas.
Tęsiama mokslinė veikla.

Atnaujinti ir (ar) išleisti
dokumentai, proc. – 5.

nauju

leidimu Atnaujinta 11 proc. vidaus
dokumentų.

Vykdomi mokslo tiriamieji darbai pagal teismo Atliktas mokslinis tiriamasis
ekspertizių temas, temų skaičius, vnt. – 2.
darbas pagal 9 temas.

Vykdyti teismo ekspertizių Ekspertizių (tyrimų) užsakovų mokymas,
(tyrimų) užsakovų švietimą dalyvavusių mokymuose klausytojų skaičius,
apie ekspertizių atlikimą, vnt. – 500.
tyrimo objektų surinkimą,
paklausimų formulavimą.

Sudaryti sąlygas teismo
ekspertams kelti kvalifikaciją
Europos Sąjungos ir kitų
šalių ekspertinėse įstaigose.

Pravesti 39 mokymai, iš jų 3 –
nuotoliniu būdu. Apmokyti
1369 klausytojai. Mokymuose
dalyvavo 801 ikiteisminio
tyrimo pareigūnas, 197
prokurorai, 370 teisėjų.

Ekspertų,
išlaikiusių
tarptautinius
ir Kvalifikaciją kėlė 47 teismo
nacionalinius
testus,
ir kėlusių savo ekspertai.
kvalifikaciją Europos Sąjungos ir kitų šalių
ekspertinėse įstaigose, skaičius, vnt. – 25.
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, Organizuotos 26 tarptautinės
darbo grupėse ekspertinių tyrimų klausimais, komandiruotės.
komandiruočių skaičius, vnt. – 10.

2014–2020 m. ES fondų
investicijų
veiksmų
programos valstybės projekto
„Veiksmingas
ekspertinės
įstaigos procesų valdymas
kokybės standartų pagrindu“
2017-2020 m. vykdymas.

Specializuoti kokybės vadybos mokymai, Mokymuose dalyvavo 51
mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, darbuotojas.
vnt. – 50.
Tarptautinės praktikos įsisavinimas:
ENFSI (Europos teismo ekspertizės institucijų Dalyvauta 6 ENFSI darbo
sąjunga) ekspertinių tyrimų darbo grupių grupėse.
susitikimuose, susitikimų skaičius, vnt. – 3;
ENFSI (Europos teismo ekspertizės institucijų
sąjunga) kokybės vadybininkų susitikimuose,
susitikimų skaičius, vnt. – 1;

Dalyvauta kokybės
vadybininkų 1 susitikime.
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Atlikt palyginamieji testai, testų skaičius, vnt. – Atlikti 35 palyginamieji testai
3.
(17 tarplaboratorinių ir 18
vidinių).
Specializuota
programinė
fonoskopiniams tyrimams, vnt. – 1;

įranga Įsigyta
specializuota
programinė
įranga
fonoskopiniams tyrimams.

Apmokyti darbuotojai naudotis specializuota Įvykdyti mokymai:
įranga, skaičius, vnt. – 9.
7 darbuotojai apmokyti dirbti
programine
įranga
fonoskopiniams tyrimams;
3 darbuotojai apmokyti dirbti
dronu.
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