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TEMOS

1. Kritinis mąstymas - ekspertinio tyrimo

pagrindas.

2. Ekspertinio tyrimo kokybės modelio

sąvokos ir principai (pagal straipsnį

Concepts and Principles of an Investigation 

Quality Management Framework).

3. Ekspertinio tyrimo standartų prototipai –

JAV 702-oji Federalinių įrodymų taisyklė

bei Rekomenduojami teismų procesinių

sprendimų kokybės standartai.

4. Ekspertinio tyrimo kokybės standartai.

5. Klausimai, diskusijos.

2



1 TEMA

• Kritinis mąstymas - ekspertinio tyrimo

pagrindas.
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KAS YRA EKSPERTINIS TYRIMAS?

• Ekspertinis tyrimas – proceso įstatymų ir šio įstatymo* nustatyta tvarka

teismo eksperto ar specialisto atliekamas tyrimas, kuriam reikia specialių žinių

(teismo ekspertizė, objektų tyrimas ir konsultacija).

• *Šaltinis: Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 3 str. 1 dalis.

4



KAS YRA KRITINIS MĄSTYMAS?

• Trumpi apibrėžimai

• Kritinis mąstymas yra informacijos objektyvi analizė su tikslu suformuoti pagrįstą (argumentuotą)

nuomonę.

• Kritinis mąstymas yra faktų analizė su tikslu susiformuoti (susidaryti) nuomonę (padaryti išvadas).

• (Wikipedia: Critical thinking is analysis of facts to form a judgement).

• Išplėstinis apibrėžimas:

• Kritinis mąstymas yra racionalus, skeptiškas, objektyvus duomenų, faktų, reiškinių bei tyrimo

rezultatų vertinimas arba analizė, loginių ryšių tarp teiginio ir duomenų tyrimas ir išvadų padarymas, 

naudojant pasirinktus vertinimo kriterijus.
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KOKIA YRA SITUACIJA SU KRITINIU
MĄSTYMU?
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Šaltinis: Pačėsienė N. Kritinio mąstymo metodų panaudojimas laisvalaikiu, dirbant socialinį darbą su vaikais.



KRITINIO MĄSTYMO
POREIKIS
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B.S.BLOOM’O
TAKSONOMIJA (1956)
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Šaltinis :TeachThought

10



11



12



2 TEMA

• Ekspertinio tyrimo kokybės modelio

sąvokos ir principai

• (pagal straipsnį Concepts and Principles of an 

Investigation Quality Management Framework).
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KAS YRA MODELIS/TEORINĖ
SISTEMA (FRAMEWORK)?

• Teorinė sistema yra struktūra, kuri gali 

išlaikyti arba paremti mokslinio tyrimo 

teoriją. Teorinėje sistemoje pristatoma ir 

aprašoma teorija, kuri paaiškina, kodėl 

egzistuoja tiriama tyrimo problema.

• (šaltinis: USC University of Southern 

California, htpps://libguides.usc.edu)

• * * * 

• Tai padeda tyrėjams apibendrinti įvairius

stebimo reiškinio aspektus tiesiog jį

aprašant, taip pat nustato jų ribas.

Patvirtindamas ir ginčijant teorines

prielaidas, jis palengvina sąvokų ir

kintamųjų supratimą pagal pateiktus

apibrėžimus ir kaupia naujas žinias.

• (šaltinis: www.phdassistance.com)
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TEORINIŲ SISTEMŲ PLAČIAI ŽINOMI PAVYZDŽIAI

• COSO integrated Internal Control Framework

• Accounting frameworks:

• a) Generally accepted accounting principles (GAAP)

• b) International financial reporting standards (IFRS)

• A framework for Audit Quality, etc.
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PAGRINDINIAI PRINCIPAI IR KONCEPCIJOS, 
PANAUDOTOS KURIANT EKSPERTINIO TYRIMO

KOKYBĖS STANDARTUS
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1.  ISO KOKYBĖS VADYBOS STANDARTO TERMINAI

• 1. Standartas – visuomenei skirtas dokumentas, kuriame nustatomos bendrosios
ir daug kartų naudoti tinkamos normos, taisyklės, reikalavimai, kokybės rodikliai
produkcijai, metodams, sąvokoms, simboliams ar kitiems objektams.

• Šaltinis: https://www.vle.lt/straipsnis/standartas/

• 2. ISO9000 : 

• Kokybė - turimųjų požymių visumos atitikties reikalavimams laipsnis. 

• Reikalavimas – dokumento tekste pateiktas posakis, nurodantis kriterijus, kurie
turėtų būti įvykdyti ir nuo kurių neleidžiama nukrypti, jei turi būti pasiekta atitiktis
dokumentui.

• Kokybės požymis – produkto, proceso ar sistemos įgimtas požymis, susijęs su
reikalavimu.

• Procesinis požiūris – bet kuri veikla ar veiklų visuma, naudojanti išteklius
gaviniams paversti produkcija, gali būti nagrinėjama kaip procesas.
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https://www.vle.lt/straipsnis/standartas/


2. AUDITO STANDARTŲ DĖL ĮRODYMŲ
TAIKYMAS

• 500 – asis tarptautinis audito standartas “Audito įrodymai”.
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EKSPERTINIO TYRIMO KONCEPCIJOS IR
PRINCIPŲ SUDARYMO INFORMACIJOS

ŠALTINIAI
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3 TEMA

• Ekspertinio tyrimo standartų prototipai

– JAV 702-oji Federalinių įrodymų

taisyklė bei

• Rekomenduojami teismų procesinių

sprendimų kokybės standartai.
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702-OJI  JAV FEDERALINIŲ
ĮRODYMŲ TAISYKLĖ

JAV Aukščiausiasis Teismas pradedant byla Daubert v.

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc[1] yra suformavęs

taisyklę, šiuo metu įtvirtintą ir JAV Federalinių Įrodymų

Taisyklių 702 str. Vadinamoji Daubert taisyklė nustato,

kad eksperto išvada bus laikoma įrodymu, kai:

1) eksperto mokslinės, techninės ar kitos

specializuotos žinios padės faktų nustatytojams

suprasti įrodymus arba nustatyti nagrinėjamą faktą;

2) eksperto išvada pagrįsta pakankamais faktais ar

duomenimis;

3) eksperto išvadoje remiamasi patikimais moksliniais

principais ir metodais;

4) ekspertas šiuos mokslinius principus ir metodus

tinkamai pritaikė bylos faktams.
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Kada eksperto išvada laikytina įrodymu teisme?

https://www.teise.pro/index.php/2021/02/10/j-bartkus-keli-pastebejimai-apie-eksperto-isvados-vertinima-lietuvos-civiliniame-procese/#_ftn1


REKOMENDUOJAMI TEISMŲ
PROCESINIŲ SPRENDIMŲ

KOKYBĖS STANDARTAI

• Rekomenduojami teismų procesinių sprendimų

kokybės standartai:

1. Teismo sprendimas turi būti teisingas ir 

teisėtas:

2. Teismo sprendimas turi būti įtikinamas.

3. Teismo sprendimas turi būti skaidrus.

4. Teismo sprendimas turi būti nuoseklus, o jo 

motyvai – pakankami.

5. Teismo sprendimas turi būti aiškus ir 

suprantamas:

6. Teismo sprendimas turi turėti aiškią struktūrą 

ir formą, būti lingvistiškai ir teisiškai korektiškas.

7. Teismo sprendimas atitinkamos instancijos 

teisme turi atspindėti šios instancijos teismo 

ypatumus:

Teisėjų tarybos 2016-05-27 nutarimas Nr. 13P-

65(7.1.2)
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4 TEMA Ekspertinio tyrimo kokybės standartai.
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DĖKUI UŽ DĖMESĮ IR SKIRTĄ LAIKĄ !

KLAUSIMAI? 
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