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ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2017 M.
Vertinimo
Įgyvendi
kriterijaus
Uždavinys
Priemonė
Vykdytojas
nimo
siekiama
terminas
reikšmė
1 TIKSLAS. Skatinti ir plėsti LPM darbuotojų ir kursantų tarptautinį mobilumą
1.1. Mokytojų ir Tarptautinių
Parengtų
2
Projektus
Kasmet
kitų darbuotojų
iniciatyvų,
iniciatyvų /
(2019–2020
įgyvendinantys
tarptautinio
projektų
projektų
m. – 3)
LPM
mobilumo
rengimas ir
paraiškų
struktūriniai
programų
vykdymas,
skaičius
padaliniai;
įgyvendinimas,
įtraukiant
LPM Veiklos
Finansavimą
2
skatinant
mokytojus ir
valdymo
gavusių
(2019–2020
aktyvesnį jų
kitus
skyrius
projektų
m. – 3)
dalyvavimą
darbuotojus
skaičius
šiose
Tarptautinio
Nuo 3
programose ir
mobilumo
asmenų
motyvaciją
programose
2016 m. iki 7
semtis
(stažuotėse,
asmenų 2020
tarptautinės
tarptautiniuose m. pagal
Vertinimo
kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
siekiama
reikšmė

Priemonės įgyvendinimo rezultatai

1

Pateikta 1 paraiškos pagal CEPOL
mainų programą

1

Paraiška gavo finansavimą.

36

Per 2017 m. mobilumo veiklose
dalyvavo 36 LPM darbuotojai:
- 1 pagal CEPOL mainų programą;
- 1 mokymuose pagal OSCE (Europos
saugumo ir bendradarbiavimo

2
patirties

kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose ir
kt.)
dalyvaujančių
darbuotojų
skaičius

Erasmus+
tarptautinio
mobilumo
projektus;
nuo 3
asmenų
2016 m. iki 5
asmenų
2020 m.
pagal kitus
tarptautinio
mobilumo
projektus

organizacija) programą „Kova su
prekyba žmonėmis migracijos
maršrutuose“, Italija;
- 2 tarptautinėje konferencijoje „ES
finansinių interesų apsauga. Bendrieji
įsipareigojimai ir iššūkiai“, Lenkija;
- 2 tarptautinėje konferencijoje
„Aktualūs iššūkiai užtikrinant viešąją
tvarką ir saugumą moderniomis
sąlygomis: vietinė ir tarptautinė
patirtis“, Ukraina;
- 4 projekto ,,Policijos kursantų
regioninės mokymo koncepcijos
sukūrimo dvišalio bendradarbiavimo
srityje“ mokymuose, Latvija;
- 5 projekto ,,Policijos kursantų
regioninės mokymo koncepcijos
sukūrimo dvišalio bendradarbiavimo
srityje“ baigiamojoje konferencijoje,
Latvija;
- 4 projekto „Baltijos jūros regiono
policijos pareigūnų mokymas ir
pasiruošimas taikant bendrą fizinės
prievartos panaudojimo modelį“
darbiniame susitikime ir mokymuose,
Lenkija;
- 1 CEPOL policijos mokslų ir tyrimų
konferencijoje, Vengrija;
- 1 Europos policijos koledžų
asociacijos (AEPC) metinėje
konferencijoje Gruzijos vidaus reikalų
ministerijos akademijoje, Gruzija;
- 1 tarptautinėje konferencijoje
"Dabartiniai iššūkiai kovojant su

3
nusikalstamumu šiuolaikinėmis
sąlygomis: tarptautinė ir nacionalinė
patirtis", Ukraina;
- 1 CEPOL mokymuose „Smurto
išpuoliai prieš visuomenę, Vengrija;
- 3 seminare ,,Neuniformuotų pareigūnų
šaunamojo ginklo panaudojimas“,
Lenkija;
- 2 projekto „Kursantų žinių ir gebėjimų
vystymas viešosios tvarkos užtikrinimo
ir eismo priežiūros srityse“ stažuotėje,
Lenkija;
- 2 tarptautinėse pratybose Legionowo
policijos mokymo centre, Lenkija;
- 1 tarptautiniame seminare
„International Network Seminar of the
Heads of Crowd Management Units“,
Estija;
- 1 tarptautinėje konferencijoje
„Innovations in law enforcement.
Implications for practice, education and
civil society“, Vengrija;
- 1 CEPOL mokymuose „Pagrindinės
laisvės ir policijos etika“, Austrija;
- 1 CEPOL mokymuose „Mokymai
mokytojams“, Portugalija;
- 1 CEPOL mokymuose
„Nusikalstamumo prevencijos naujosios
tendencijos ir metodai“, Suomija;
- 1 CEPOL mokymuose „Viešoji tavrka
ir saugumo užtikrinimas masinių
renginių metu“, Lenkija, Portugalija.
1.2. Kursantų

Veiklų,

Parengtų

5

Projektus

2015–

31 kursantas - 15 kursantų dalyvavo stažuotėje pagal

4
dalyvavimo
tarptautinio
mobilumo
programose,
stažuočių
užsienyje
organizavimas,
siekiant plėsti jų
profesines
kompetencijas

remiančių
kursantų
tarptautinį
judumą,
organizavimas

1.3. Tarptautinio
mobilumo
programų
kokybės
užtikrinimas,
stebėjimas ir
vertinimas

Nuolatinis
LPM ir
partnerių
veiklų
vertinimas

paraiškų
skaičius
Finansavimą
gavusių
projektų
skaičius
Tarptautinio
mobilumo
programose
dalyvaujančių
kursantų
skaičius

Tarptautinio
mobilumo
programose
dalyvavusių
LPM kursantų,
mokytojų, kitų
darbuotojų,
patenkintų
dalyvavimu

5

Nuo 10
asmenų 2016
m. iki 15
asmenų 2020
m. pagal
Erasmus+
tarptautinio
mobilumo
projektus;
nuo 2
asmenų 2016
m. iki 4
asmenų 2020
m. pagal
kitus
tarptautinio
mobilumo
projektus
Ne mažiau
kaip 80
proc.

įgyvendinantys
LPM
struktūriniai
padaliniai;
LPM Veiklos
valdymo
skyrius

2020 m.

Projektus
įgyvendinantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

Erasmus+ projektą „Kursantų žinių ir
gebėjimų vystymas viešosios tvarkos
užtikrinimo ir eismo priežiūros srityse“,
Lenkija.
- 12 kursantų dalyvavo mokymuose
pagal Erasmus+ projektą ,Policijos
kursantų regioninės mokymo
koncepcijos sukūrimo dvišalio
bendradarbiavimo srityje“, Latvija.
- 4 kursantai vyko į pažintinį vizitą
Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos
žemės Viešojo administravimo, policijos
ir teismų valdininkų taikomųjų mokslų
universitete.

100 proc.

Įgyvendinta

5

Tarptautinio
mobilumo
programų
dalyvių
atsiskaitymas
ir patirties
sklaidos
užtikrinimas
Mokymo
programų
turinio ir
mokymo
išteklių
atnaujinimas,
integruojant
tarptautiškumo
elementus
2.1. Didinti
tarptautine
partneryste
paremtų projektų
ir iniciatyvų

Paraiškų
tarptautinėms
partnerystėms
kurti rengimas
ir projektų

tarptautinio
mobilumo
projektų
veiklose ir
tarptautinio
judumo
programų
kokybe,
procentas
Tarptautinio
mobilumo
projektų veiklų
ataskaitų
parengimas ir
organizuotų
pristatymų bei
aptarimų
skaičius
Atnaujintų
programų /
mokymo
išteklių
skaičius

Parengtų
paraiškų ir
įgyvendinamų
projektų
skaičius

Ataskaitos
rengiamos po
kiekvieno
tarptautinio
mobilumo
projekto
veiklų
įgyvendinim
o
10

Projektus
įgyvendinantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

100 proc.

Įgyvendinta

Mokymo
procesą
organizuojantys
ir vykdantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

2015–
2020 m.

6

- 2017 m. parengta programa „Policijos
pareigūnų rengimas tarptautinių
institucijų ir specialiosiosms misijoms“.
- Parengtos mokymo programos
„Profesinė anglų kalba dvišaliam
bendradarbiavimui“ ir „Dvišalis
Latvijos ir Lietuvos policijos pareigūnų
(kursantų) bendradarbiavimas“,
mokomoji medžiaga abiem programoms
bei rekomendacijos ekspertams.

3

LPM Veiklos
valdymo
skyrius, kiti
projektus
inicijuojantys

2015–
2020 m.

Įgyvendina
mi 3
projektai

LPM partnerio teisėmis dalyvavo 3
Erasmus+ strateginės partnerystės
projektuose

6
skaičių

įgyvendinimas
Bendradarbiavi
mo susitarimų
su užsienio
policijos
mokymo ir
kitomis
įstaigomis
pasirašymas
Vizitų į
užsienio
policijos
mokymo ir
kitas įstaigas,
siekiant
užmegzti
ilgalaikį
bendradarbiavi
mą,
organizavimas
Tarptautinių
vizituojančių
užsienio
mokytojų /
ekspertų
finansavimo
pritraukimas,
vizitų
organizavimas

Pasirašytų
bendradarbiavi
mo susitarimų
skaičius

3

Vizitų skaičius

1

Vizituojančių
mokytojų /
ekspertų
skaičius

Nuo 3
vizituojančių
asmenų 2016
m. iki 6
vizituojančių
asmenų 2020
m.

LPM
struktūriniai
padaliniai
LPM vadovybė,
viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė

2015–
2020 m.

2

Su Lenkijos Legionowo policijos
mokymo centru
Su Ukrainos Dnipro valstybiniu vidaus
reikalų universitetu

LPM vadovybė,
viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė

Kasmet

2

Vadovybės atstovų vizitai į Ukrainą ir
Gruziją.

LPM Veiklos
valdymo
skyrius, kiti
projektus
inicijuojantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

2015–
2020 m.

10

Vizituojantys užsienio įstaigų atstovai:
- 3 Slupsko policijos mokykla;
- 1 Šiaurės Reino-Vestfalijos valstijos
Edukacijos biuro policija;
- 1 Federalinės policijos antiriaušinis
padalinys;
- 1 Ispanijos Karalystės Nacionalinės
policijos akademija;
- 3 Dnipro valstybinis vidaus reikalų
universitetas;
- 1 Teisingumo mokymo centras,
Gruzija.

7

2.2. Plėtoti
tarptautinių
partnerių
geografiją

Bendradarbiavi
mo su šalių,
kuriose LPM
dar neturi
partnerių,
policijos
mokymo ir
kitomis
policijos
įstaigomis
plėtra

Užmegztų
partnerysčių
skaičius
naujose šalyse

3

LPM vadovybė,
viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė

2015–
2020 m.

1

Užmegztas bendradarbiavimas su
Ukrainos Dnipro valstybiniu vidaus
reikalų universitetu

2.3. Aktyvinti
dalyvavimą
tarptautinių
policijos
organizacijų,
asociacijų
veikloje

Dalyvavimas
tarptautinių
policijos
organizacijų,
asociacijų
organizuojamo
se
konferencijose,
renginiuose ir
pranešimų
pristatymas

Renginių,
kuriuose
dalyvauta ir
pristatyti
pranešimai,
skaičius

2

LPM vadovybė,
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

3

Skaityti pranešimai:
- tarptautinėje konferencijoje „Aktualūs
iššūkiai užtikrinant viešąją tvarką ir
saugumą moderniomis sąlygomis:
vietinė ir tarptautinė patirtis“ Dnipro
vidaus reikalų universitete tema
„Naujausios Lietuvos policijos veiklos
tendencijos kovojant su smurtu artimoje
aplinkoje“;
- projekto ,,Policijos kursantų regioninės
mokymo koncepcijos sukūrimo dvišalio
bendradarbiavimo srityje“
konferencijoje tema „Policijos
bendradarbiavimas dvišalio
bendradarbiavimo srityje: mokymo
programos ir mokymo medžiagos
analizė“;
- tarptautiniame seminare „International
Network Seminar of the Heads of
Crowd Management Units“ tema
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2.4. Sukurti
tarptautinio
bendradarbiavim
o duomenų bazę

Reguliarus
informacijos
apie LPM
veiklą
skelbimas
užsienyje

Paskelbtų
pranešimų
skaičius

2

LPM vadovybė,
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

3

Duomenų
bazės,
apimančios
LPM užsienio
partnerius,
vykdomus
tarptautinius
projektus,
LPM kursantų
ir darbuotojų
judumo
srautus,
sukūrimas ir
priežiūra

Sukurta
duomenų bazė

1

LPM Veiklos
valdymo
skyrius, viešųjų
ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė

2015–
2020 m.

-

„Lithuania’s Rapid Response Units“.
Straipsnis „Dobór kandydatów do
Policji na Litwie“. Lenkijos policijos
leidinys „Kwartalnik Policyjny“, 2017,
No.2.
Paskelbtas pranešimas apie kursantų
mainus tarp LPM ir Slupsko policijos
mokyklos, Lenkija. Internetinė nuoroda:
http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/akt
ualnosci/78525,Polsko-litewskawspolpraca.html
Paskelbtas pranešimas apie ilgametį
LPM ir Slupsko policijos mokyklos
bendradarbiavimą policijos pareigūnų
rengimo srityje. Internetinė nuoroda:
http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/akt
ualnosci/80681,Polsko-litewskiepolicyjne-quotknow-howquot.html
Numatyta įgyvendinti per plano
vykdymo laikotarpį.
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3.1. Skatinti
LPM
bendruomenės
tarpkultūrinį
bendravimą ir
bendradarbiavim
ą

LPM kursantų
ir darbuotojų
dalyvavimo
tarptautiniuose
konkursuose,
turnyruose,
švietimo
parodose ir
tinkluose
skatinimas

Tarptautinių
renginių,
kuriuose
dalyvauta,
skaičius ir
dalyvavusių
LPM kursantų
ir darbuotojų
skaičius

10

LPM
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

4 renginiai;
24
kursantai/18
darbuotojų

- 2 darbuotojai dalyvavo ,,Rygos
municipalinės policijos atviras praktinis
šaudymo čempionatas”, Latvija;
- 2 darbutojai dalyvavo 8-ame atvirame
tarptautiniame šaudymo iš tarnybinio
ginklo čempionate, Lenkija;
- 11 darbuotojų ir 12 kursantų dalyvavo
XV tarptautinė mokymosi, studijų ir
karjeros planavimo paroda „Studijos
2017“;
- 2 darbuotojai ir 12 kursantų dalyvavo
tarptautiniame
pagarbos
bėgime
„Gyvybės ir mirties keliu“.

Tarpkultūrinių
kompetencijų
didinimo
mokymų
(įskaitant
užsienio kalbų
mokymą)
organizavimas
LPM
darbuotojams
Tarptautinės
konferencijos /
renginio
organizavimas
kartu su
užsienio
partneriais

Suorganizuotų
mokymų
skaičius

2

LPM Mokymo
organizavimo
skyrius

Kasmet

1

Keliais etapais metų bėgyje organizuoti
tarnybiniai anglų kalbos mokymai
darbuotojams.

Suorganizuotų
renginių
skaičius

1

LPM viešųjų
ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė,
Mokymo
organizavimo
skyrius

Kasmet

3

- Renginys „Mokymai Lietuvos
operacijos vadovams“ kartu su Danijos
policija pagal projektą „Mokymai, susiję
su pažangiomis prevencinėmis
priemonėmis ir modeliais, I etapas“ .
- Projekto ,PC LAW (Police
commissioners: leadership aspires
wisdom)“ baigiamoji konferencija.
- Projekto ,Policijos kursantų regioninės
mokymo koncepcijos sukūrimo dvišalio
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bendradarbiavimo srityje“ baigiamoji
konferencija.
3.2. Užtikrinti
užsienio
kursantų /
vizituojančių
kolegų
akademinę,
socialinę ir
kultūrinę
integraciją

Pažintinio
filmo apie
LPM
sukūrimas
anglų kalba
Renginių,
kuriuose
dalyvauja
užsienio
kursantai /
vizituojantys
kolegos,
organizavimas

Parengtų
priemonių
skaičius
Suorganizuotų
renginių
skaičius

1

LPM vadovybė, 2017 m.
1
viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė
1
LPM viešųjų
Kasmet
1
ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė, kiti
projektus
inicijuojantys
LPM
struktūriniai
padaliniai
_________________________________________

Įgyvendinta

Vokietijos studentų vizito metu
suorganizuota kultūrinė pažintinė
programa apie Lietuvą.

