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LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO
2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Priemonės
kodas
02-01-01

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato Įstaigos pasiektas
vienetai ir reikšmės
rezultatas
02007 PROGRAMA – PASLAUGOS GERINTI GINČŲ NAGRINĖJIMĄ
Atlikti
teismo Laiku ir kokybiškai atliekamos Laiku atliktų ekspertizių ir tyrimų skaičius (iki 30 Viršytas kriterijus
ekspertizes (tyrimus), ekspertizės (tyrimai).
d.), proc. – ne mažiau kaip 50.
taikant
naujausius
mokslo pasiekimus ir
teismo
ekspertizei
Planuotų ir atliktų ekspertizių (tyrimų) nuo gautų
Nepasiektas
(tyrimams) nustatytus
užduočių skaičiaus santykis, proc. – ne mažiau
kriterijus
kokybės reikalavimus.
kaip 97.
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Teismo
ekspertizių
(tyrimų)
išvadų
kategoriškumas, proc. – ne mažiau kaip 97.

Nepasiektas
kriterijus

Komentarai

Atliktų ekspertizių
(tyrimų) skaičius iki 30
dienų sudaro 61,5 proc.
Planuotų ir atliktų
ekspertizių (tyrimų) nuo
gautų užduočių skaičiaus
santykis – 91 proc.
Atliktų ekspertinių
tyrimų skaičiaus
mažėjimą lėmė tokiose
srityse, kaip narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
ekspertizė, rašysenos
ekspertizė sumažėjęs
tyrimų gavimas.
Pasiektas 94 proc. teismo
ekspertizių išvadų
kategoriškumas.
Daugiausia tikimybinių
išvadų duodama eismo
įvykių, portretų,
rašysenos ekspertiniuose
tyrimuose, t.y. tose
srityse, kur didžiausias
„subjektyvusis“
vertinimo elementas, ir
tai atitinka kitų šalių
ekspertinę praktiką.

2
Vykdomas
akreditacijos Pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą
palaikymas ir plėtra pagal LST palaikomų akredituotų tyrimo metodų skaičius,
EN ISO/IEC 17025 standartą.
vnt. – 20.

Pasiektas kriterijus

Pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą
akredituotų naujų tyrimo metodų skaičius, vnt. – 3.

Akreditacijos procedūra
pradėta 2017 m.
pabaigoje ir nėra baigta,
tačiau atsižvelgiant į
audito išvadas, parengtų
tyrimo metodų
akreditavimui kliūčių
nėra, todėl laikytina, kad
metų veiklos plane
nustatyti kriterijai yra
pasiekti.
Patvirtinti 3 nauji
standartinių tyrimų
procedūrų aprašymai.

Diegiamos
naujos
tyrimo Parengtų naujų standartinio tyrimo procedūrų
technologijos ir metodai.
aprašymų skaičius, vnt. – 1.

Viršytas kriterijus

Įsigyjama
ir
atnaujinama Programine ir kompiuterine bei laboratorine įranga
ekspertinė
(specializuota aprūpintų darbo vietų skaičius, vnt. – 33.
programinė, kompiuterinė ir
laboratorinė) įranga.
Įsigyta dokumentų amžiaus nustatymui skirta
įranga, vnt. – 1.

Viršytas kriterijus

Reikminių tyrimų projekto
„Technologinių
sprendimų
parinkimas, projektavimas ir
prototipo kūrimas“ vykdymas,
siekiant sukurti žinių ir procesų
valdymo sistemos ekspertinių
tyrimų efektyvumui užtikrinti
prototipą. Projekto trukmė –
2016–2017 m.
Kokybės vadybos sistemos
dokumentų ir vidaus teisės aktų
tobulinimas.
Tęsiama mokslinė veikla.

Ekspertinių žinių ir procesų valdymo sistemos
prototipas, vnt. – 1.

Pasiektas kriterijus

Atnaujinti ir (ar) išleisti
dokumentai, proc. – 10.

leidimu

Viršytas kriterijus

Atnaujinta 15 proc.
vidaus dokumentų.

Vykdomi mokslo tiriamieji darbai pagal teismo
ekspertizių temas, temų skaičius, vnt. – 2.

Pasiektas kriterijus

Vykdytas mokslinis
tiriamasis darbas pagal 6
mokslo numatytas tema,
parengtos 2 ataskaitos.

nauju

Įsigytas dujų
chromatografas su masių
spektrometriniu
detektoriumi, 1 vnt., ir
atnaujintos 42
ekspertinio tyrimo darbo
vietos.
2017 m. buvo vykdomi
sistemos
prototipo
diegimo,
testavimo
darbai.
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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
centras, Latvijos ir Estijos
ekspertinės įstaigos. Projekto
trukmė – 2016–2017 m.
Sudaryti
sąlygas
teismo
ekspertams kelti kvalifikaciją
Europos Sąjungos ir kitų šalių
ekspertinėse įstaigose.

2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos
10 prioriteto „Visuomenės
poreikius
atitinkantis
ir
pažangus viešasis valdymas“
valstybės
projekto
„Veiksmingas
ekspertinės
įstaigos
procesų
valdymas

Ekspertizių
(tyrimų)
užsakovų
mokymas,
dalyvavusių mokymuose klausytojų skaičius, vnt.
– 550.

Viršytas kriterijus

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

Pasiektas kriterijus

Parengta ir publikuota 10
mokslinių straipsnių, 2
publicistiniai straipsniai,
skaityti 3 pranešimai
mokslinėse
konferencijose.
Mokymuose dalyvavo
710 ekspertizių (tyrimų)
užsakovų.

Teismo ekspertų
registras buvo

pristatytas 3-jose
konferencijose Rygoje,
Taline ir Vilniuje.

Ekspertų, išlaikiusių tarptautinius ir nacionalinius
testus, ir kėlusių savo kvalifikaciją Europos
Sąjungos ir kitų šalių ekspertinėse įstaigose,
skaičius, vnt. – 25.

Viršytas kriterijus

Kvalifikaciją kėlė 55
teismo ekspertas.

Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, darbo
grupėse
ekspertinių
tyrimų
klausimais,
komandiruočių skaičius, vnt. – 10.

Viršytas kriterijus

Organizuotos 27
tarptautinės
komandiruotės

Tarptautinės praktikos įsisavinimas:
ENFSI (Europos teismo ekspertizės institucijų
sąjunga) ekspertinių tyrimų darbo grupių
susitikimuose, susitikimų skaičius, vnt. – 3;

Nepasiektas
kriterijus

ENFSI (Europos teismo ekspertizės institucijų
sąjunga) kokybės vadybininkų susitikimuose,
susitikimų skaičius, vnt. – 1;

Nepasiektas
kriterijus

Atsižvelgiant į tai, kad
sutartis dėl projekto buvo
pasirašyta tik 2017-0823, o jos vykdymo
pabaiga numatyta 2020
m., atitinkamai šių veiklų
įgyvendinimo pradžia
nusikėlė į sekančius
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kokybės standartų pagrindu“
vykdymas 2017-2019 m.
Atlikti palyginamieji testai, testų skaičius, vnt. – 3.

Specializuotos įrangos akredituojamiems tyrimams
įsigijimas:
Dronas su infraraudonaja kamera, GPS davikliu ir
programine įranga, vnt. – 1;

Nepasiektas
kriterijus

metus.
2017 m. biudžeto
lėšomis buvo atlikti 24
palyginamieji testai (20
tarplaboratorinių
palyginamųjų ir 4
vidiniai palyginamieji)

Pasiektas kriterijus

Įsigytas dronas su
priedais ir programine
įranga

Specializuota programinė įranga fonoskopiniams
tyrimams, vnt. – 2;

Nepasiektas
kriterijus

Programinė įranga bus
perkama 2018 m. iš
biudžeto lėšų.

Apmokyti darbuotojai naudotis specializuota
įranga, skaičius, vnt. – 9.

Vykdomas

Atliktos pirkimo
procedūros, sudarytos
sutartys, kurių įvykdymo
terminai iki 2018-02-28
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