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LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
matavimo vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai, tūkst.
eurų

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

Atlikti
teismo
ekspertizes
(tyrimus),
taikant
naujausius mokslo
pasiekimus
ir
laikantis
teismo
ekspertizei
(tyrimams) nustatytų
kokybės reikalavimų

Laiku ir kokybiškai Laiku atliktų ekspertinių tyrimų skaičius (iki 30 d.), Vadovybė,
atlikti
ekspertinius proc. – ne mažiau kaip 60
ekspertinių
tyrimus
vedėjai
Planuotų ir atliktų ekspertinių tyrimų nuo gautų
užduočių skaičiaus santykis, proc. – ne mažiau kaip 92

I–IV ketv.
skyrių

Ekspertinių tyrimų išvadų kategoriškumas, proc. – ne
mažiau kaip 95
Vykdyti
akreditacijos Akredituotų tyrimo metodų skaičius po pakartotinio Vadovybė,
skyrių
palaikymą ir plėtrą pagal akreditavimo, vnt. – 27
vedėjai,
kokybės
LST EN ISO/IEC 17025
vadybininkas
standartą bei įgyvendinti Akredituotų naujų tyrimo metodų skaičius, vnt. – 2
2014–2020 m. ES fondų
investicijų
veiksmų
programos
valstybės
projektą „Veiksmingas
ekspertinės
įstaigos
procesų
valdymas
kokybės
standartų
pagrindu“
2017–2020 m.
Diegti naujas tyrimo Parengtų naujų standartinio tyrimo procedūros Ekspertinių
skyrių
technologijas ir metodus aprašymų skaičius, vnt. – 2
vedėjai, 2020 m.
darbo
programoje
nurodyti ekspertai
Tobulinti kokybės
vadybos sistemos

Atnaujintų ir (ar) nauju leidimu išleistų dokumentų Vadovybė, kokybės
skaičius, proc. – 5
vadybininkas,
kiti

2 739,0
(valstybės
biudžeto
lėšos
(įskaitant
spec. lėšas))

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

2
dokumentus ir vidaus
teisės aktus

2020 m.
darbo
programoje nurodyti
atsakingi darbuotojai
Tęsti mokslinę veiklą
Atliktų mokslo tiriamųjų darbų pagal teismo Vadovybė,
I–IV ketv.
ekspertizių temas (temų skaičius), vnt. – 2
ekspertinių
skyrių
vedėjai, 2020 m.
darbo
programoje
nurodyti
temų
vykdytojai
Vykdyti
ekspertinių Ekspertinių tyrimų užsakovų mokymas (mokymuose Vadovybė,
I–IV ketv.
tyrimų
užsakovų dalyvavusių klausytojų skaičius), vnt. – 1200
ekspertinių
skyrių
švietimą dėl ekspertinių
vedėjai
tyrimų galimybių, tyrimo
objektų
surinkimo,
klausimų formulavimo
Sudaryti sąlygas teismo Ekspertų, išlaikiusių tarptautinius ir nacionalinius Vadovybė,
I–IV ketv.
ekspertams
kelti testus bei kėlusių savo kvalifikaciją Europos Sąjungos ekspertinių
skyrių
kvalifikaciją
Europos ir kitų šalių ekspertinėse įstaigose, skaičius, vnt. – 25
vedėjai, 2020 m.
Sąjungos ir kitų šalių
darbo
programoje
ekspertinėse įstaigose
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, darbo nurodyti ekspertai
grupėse ekspertinių tyrimų klausimais, komandiruočių
skaičius, vnt. – 20
Atliktų lyginamųjų testų skaičius, vnt. – 10
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