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LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZöS CENTRO
2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Priemon÷s
kodas

02-01-01

Priemon÷s
pavadinimas

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

Proceso ir/ar ind÷lio vertinimo
Įstaigos pasiektas
kriterijai, mato vienetai ir
įgyvendinimo
reikšm÷s
rezultatas
02007 PROGRAMA - PASLAUGOS GERINTI GINČŲ NAGRINöJIMĄ
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Laiku ir kokybiškai
atliekamos ekspertiz÷s
(tyrimai).

Laiku atliktų ekspertizių ir tyrimų
skaičius (iki 30 d.), proc. – 33.

Įvykdyta

Atliktų ekspertizių
(tyrimų) skaičius iki 30
dienų sudaro 51 proc.

Įvykdyta

Pasiektas santykis – 88
proc.

Teismo ekspertizių (tyrimų)
išvadų kategoriškumas, proc. –
90.
Pagal LST EN ISO/IEC 17025
standartą akredituotų palaikomų
tyrimo metodų skaičius, vnt. – 15.

Įvykdyta

Pasiektas 95 proc. teismo
ekspertizių išvadų
kategoriškumas.

Įvykdyta

Pagal LST EN ISO/IEC 17025
standartą akredituotų naujų
tyrimo metodų skaičius, vnt. – 2.

Įvykdyta

Parengtų naujų standartinio
tyrimo procedūrų aprašymų
skaičius, vnt. – 2.
Programine ir kompiuterine
įranga aprūpintų darbo vietų
skaičius, vnt. – 60.

Įvykdyta

2015 m. buvo
perakredituota 15 tyrimo
metodų ir naujai
akredituoti 2 tyrimo
metodai. Bendrai yra
akredituota ir veikloje
naudojama 17 tyrimo
metodų.
Patvirtinti 3 nauji
standartinių tyrimų
procedūrų aprašymai.
Atnaujintos 62
ekspertin÷s darbo vietos.

Planuotų ir atliktų ekspertizių
(tyrimų) nuo gautų užduočių
skaičiaus santykis, proc. – 85.

Vykdomas akreditacijos
palaikymas ir pl÷tra pagal
LST EN ISO/IEC 17025
standartą.

Diegiamos naujos tyrimo
technologijos ir metodai.
Vykdomas ekspertin÷s
(specializuotos
programin÷s,
kompiuterin÷s įrangos ir
laboratorin÷s) įrangos
įsigijimas ir atnaujinimas.

Komentarai

Įvykdyta

Laboratorine įranga aprūpintų
darbo vietų skaičius, vnt. – 1.

Įvykdyta

Įrengtos 3 ekspertin÷s
darbo vietos.

Klaip÷dos skyriaus papildomose
patalpose LAN tinklo prijungimas

Įvykdyta

LAN tinklas prijungtas
prie centrin÷s sistemos.
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prie centrin÷s sistemos, vnt. - 1.
Kokyb÷s vadybos sistemos Atnaujinti ir/ar išleisti nauju
dokumentų ir vidaus teis÷s leidimu dokumentai, proc. – 25.
aktų tobulinimas.
Tęsiama mokslin÷ veikla. Vykdomi mokslo tiriamieji darbai
pagal teismo ekspertizių temas,
temų skaičius, vnt. – 6.

Europos teismo
ekspertiz÷s institucijų
sąjungos (ENFSI) projekto
vykdymas pagal
Monopolio programą.
Projekto trukm÷ – 2014–
2015 metai. Projektas
vykdomas kartu su Estijos,
Latvijos, Gruzijos ir
Rumunijos ekspertinių
įstaigų ekspertais.
Vykdyti teismo ekspertizių
(tyrimų)
užsakovų
švietimą
ekspertizių
atlikimo, tyrimo objektų
surinkimo,
paklausimų
formulavimo klausimais.
Vykdomas
ES
finansuojamas projektas
HOME/2012/ISEC/AG/40
00004336 „Specializuoti
technologiniai sprendimai
kaip efektyvi priemon÷
siekiant
optimizuoti

Įvykdyta

Atnaujinta apie 40 proc.
dokumentų.

Įvykdyta

Parengtos ataskaitos.
Įvykdyta 11 užduočių,
susijusių su
apibendrinimais,
analiz÷m, studijom.
Parengta, skaityta 11
mokslinių straipsnių,
pranešimų.
Parengtas ir pristatytas
vadovas.

Parengtas ir patvirtintas „Eismo
įvykių tyrimo Geros praktikos
vadovas“, vnt. – 1.

Įvykdyta

Ekspertizių (tyrimų) užsakovų
mokymas, dalyvavusių
mokymuose klausytojų skaičius,
vnt. – 450.

Įvykdyta

Apmokyti 725 ekspertizių
(tyrimų) užsakovai.

Tyrimų užsakovų, apmokytų
dirbti su ekspertinio tyrimo
duomenų apdorojimo ir analiz÷s
laboratorija (ADLab), skaičius,
vnt. – 20.

Įvykdyta

Supažindinti 195
pareigūnai.

ADLab peržiūros vietos

Įvykdyta

Įrengtos ADLab
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informacinių technologijų
ekspertizes“
pagal
programą
„Kova
su
nusikalstamumu ir jo
prevencija“,
projekto
trukm÷ 2014–2015 m.

Vykdomas
Europos
Sąjungos
Dvynių
programos
projektas
HR/2011/IB/JH/03 TWL
„Teis÷jų akademijos darbo
stiprinimas kuriant mokslo
programas ir rengiant
mokymus apie ekspertų
liudijimus".
Sudaryti sąlygas teismo
ekspertams kelti
kvalifikaciją ES ir kitų
šalių ekspertin÷se
įstaigose.

Klaip÷dos skyriuje įrengimas,
vnt. - 1.

peržiūros vietos
Klaip÷dos ir Šiaulių
skyriuose.

Metodinių rekomendacijų darbo
su ADLab užsakovams
parengimas, skaičius, vnt. – 1.

Įvykdyta

Parengta projekto
metodin÷ medžiaga
„Guidelines on Ad Lab
and Summation.
Applications in Forensic
IT Examinations“.
Parengtos 2 mokymų
programos, 6 temų
aprašymai, 6 mokymų
medžiagos, pravesti
mokymai 280 Kroatijos
teis÷jams ir prokurorams.

Parengta mokymų programa bei
medžiagą apie ekspertų liudijimus
civilin÷se ir baudžiamosiose
bylose, vnt. -6.

Įvykdyta

Atlikti tarplaboratoriniai
palyginamieji tyrimo testai, testų
skaičius, vnt. – 9.

Įvykdyta

Atlikti 9
tarplaboratoriniai ir 2
vidiniai palyginamieji
tyrimai.

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

Įvykdyta

Kvalifikaciją k÷l÷ 36
teismo ekspertai.

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

Įvykdyta

Organizuotos 28 užsienio
komandiruot÷s.
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