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LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS TARPTAUTIŠKUMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO 2015-2020 M.
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2018 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
pasiekta
reikšmė

Priemonės įgyvendinimo rezultatai

3

Pateikta 3 paraiškos pagal CEPOL
mainų programą

3

3 CEPOL paraiškos gavo finansavimą.

9 pagal
Erasmus+
programos
veiklas;
3 pagal

Per 2018 m. mobilumo veiklose
dalyvavo 31 LPM darbuotojais:
- CEPOL mainų programa, 1
darbuotojas (Gruzija);
- CEPOL mainų programa, 1

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

CEPOL
programą;
19 kituose
tarptutiniuos
e
renginiuose

darbuotojas (Ukraina);
- CEPOL mainų programa, 1
darbuotojas (Serbija);
- CEPOL mokymai tema „Forensic
Scuence and Evidence – Challenges for
Policing“, 1 darbuotojas (Suomija);
- kvalifikacijos tobulinimo renginys
"Meeting the Police Education Below
Sea Level", 1 darbuotojas
(Nyderlandai);
- stažuotė „Kriminalinės ir viešosios
policijos struktūrinių padalinių vadovų
ir kitų pareigūnų tarptautinio
bendradarbiavimo gebėjimų
stiprinimas", 1 darbuotojas
(Nyderlandai);
- vizitas į Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organizacijos
(ESBO) policijos akademijų tinklo
susitikimą, 1 darbuotojas (Austrija);
- konferencija „Aktualūs iššūkiai
užtikrinant viešąją tvarką ir saugumą
šiuolaikinėmis sąlygomis: vietinė ir
tarptautinė patirtis“ , 1 darbuotojas
(Ukraina);
- Erasmus+ projekto „Training and
preparedness of the Baltic Sea region
(LTU, LVA, EST, POL) police officers
in usage of a single model of application
of physical force“ mokymai, 4
darbuotojai (Estija);
- kursai „Tactical movement with
elements of tactics agains „Active
shooter“ “, 2 darbuotojai (Lenkija);

3
- tarptautiniai policijos instruktorių
praktiniai mokymai „Tactical Actions of
Two Police Officers in Situations
Involving Detention of a Dangerous
Person“, 8 darbuotojai (Lietuva);
- mokymai „The tactics of police work
in small units in the internal inspection
of the building“, 1 darbuotojas
(Ukraina);
- CEPOL mokymai tema „PAN
EUROPEAN FOOTBALL
SECURITY“, 1 darbuotojas
(Prancūzija);
- mokymai „Train the Trainers - Step 1“,
1 darbuotojas (Portugalija);
- mokymai „Train the Trainers - Step 2“,
1 darbuotojas (Austrija);
- Erasmus+ projekto „Training and
preparedness of the Baltic Sea region
(LTU, LVA, EST, POL) police officers
in usage of a single model of application
of physical force“ konferencija, 3
darbuotojai (Estija);
- Erasmus + projekto „Kursantų
profesinių įgūdžių ugdymas saugaus
eismo kontrolės srityje“ parengiamasis
vizitas, 2 darbuotojai (Lenkija).
1.2. Kursantų
dalyvavimo
tarptautinio
mobilumo
programose,
stažuočių

Veiklų,
remiančių
kursantų
tarptautinį
judumą,
organizavimas

Parengtų
paraiškų
skaičius
Finansavimą
gavusių
projektų

5
5

Projektus
įgyvendinantys
LPM
struktūriniai
padaliniai;
LPM Veiklos

2015–
2020 m.

1

Parengta Erasmus+ asmenų mobilumo
projekto „Kursantų profesinių įgūdžių
ugdymas saugaus eismo kontrolės
srityje“ paraiška.

1

1 projektas gavo finansavimą.

4
užsienyje
organizavimas,
siekiant plėsti jų
profesines
kompetencijas

1.3. Tarptautinio
mobilumo
programų
kokybės
užtikrinimas,
stebėjimas ir
vertinimas

skaičius
Tarptautinio
mobilumo
programose
dalyvaujančių
kursantų
skaičius

Nuolatinis
LPM ir
partnerių
veiklų
vertinimas

Tarptautinio
mobilumo
programose
dalyvavusių
LPM kursantų,
mokytojų, kitų
darbuotojų,
patenkintų
dalyvavimu
tarptautinio
mobilumo
projektų
veiklose ir
tarptautinio

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.

valdymo
skyrius

Projektus
įgyvendinantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

10 kursantų

- 6 kursantai dalyvavo mokymuose
pagal Erasmus+ projektą „Training and
preparedness of the Baltic Sea region
(LTU, LVA, EST, POL) police officers
in usage of a single model of application
of physical force“, Estija.
- 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
skaičių

Paraiškų
tarptautinėms
partnerystėms
kurti rengimas
ir projektų
įgyvendinimas

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

Bendradarbiavi Pasirašytų

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.

3

Pagal projektą „Training and
preparedness of the Baltic Sea region
(LTU, LVA, EST, POL) police officers
in usage of a single model of application
of physical force“parengta:
- programa
- mokomoji medžiaga
- rekomendacijos ekspertams.

3

LPM Veiklos
valdymo
skyrius, kiti
projektus
inicijuojantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

2015–
2020 m.

Parengta 1
paraiška.

2018 m. parengta paraiška Erasmus+
programos strateginės partnerystės
paraiška, kuri įvertinta teigiamai, tačiau
dėl riboto programos biudžeto
finansavimas nesuteiktas.

LPM vadovybė,

2015–

Įgyvendinta LPM partnerio teisėmis dalyvavo 1
s 1 projektas Erasmus+ strateginės partnerystės
projekte (projekto organizatorius
Latvijos valstybinis policijos koledžas)
-

3

6

2.2. Plėtoti
tarptautinių
partnerių
geografiją

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

bendradarbiavi
mo susitarimų
skaičius

Bendradarbiavi
mo su šalių,
kuriose LPM
dar neturi
partnerių,

viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė

2020 m.

Vizitų skaičius

1

LPM vadovybė,
viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė

Kasmet

2

Suorganizuoti vizitai:
- vadovybės atstovo vizitas į Čekijos
policijos departamentą, 2018 m. kovo
25 – 27 d.
- vadovybės atstovų vizitas į Lenkijos
Slupsko policijos mokyklą, 2018 m.
birželio 26 – 29 d.

Vizituojančių
mokytojų /
ekspertų
skaičius

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

LPM Veiklos
valdymo
skyrius, kiti
projektus
inicijuojantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

2015–
2020 m.

3

Vizituojantys užsienio įstaigų atstovai:
- 1 Vidaus reikalų akademijos, Gruzija,
atstovas pagal CEPOL mainų programą;
- 1 Odesos valstybinio vidaus reikalų
universiteto, Ukraina, atsatovas pagal
CEPOL mainų programą;
- 1 Policijos mokymo centro, Serbija,
atstovas pagal CEPOL mainų programą;

Užmegztų
partnerysčių
skaičius
naujose šalyse

3

LPM vadovybė,
viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavi
mo grupė

2015–
2020 m.

-

-

7
policijos
mokymo ir
kitomis
policijos
įstaigomis
plėtra
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

5

Skaityti pranešimai:
- Europos policijos koledžų asociacijos
konferencijoje "Smurtas artimoje
aplinkoje" skaitytas pranešimas tema
„Lietuvos patirtis kovojant su smurtu
artimoje aplinkoje prieš vaikus“. 201809-18, Azerbaidžanas.
- tarptautinėje konferencijoje
„Veiksminga nukentėjusiųjų teisių
apsauga: Europos patirtis įgyvendinant
Nusikaltimų aukų direktyvą“ skaitytas
pranešimas tema „Veiksminga
nukentėjusiųjų teisių apsauga: projekto
įgyvendinimo įžvalgos ir ateities
perspektyvos“, 2018-11-14, Lietuva.
- projekto „Training and preparedness
of the Baltic Sea region (LTU, LVA,
EST, POL) police officers in usage of a
single model of application of physical
force“ baigiamojoje konferencijoje
skaityti 3 pranešimai temomis
„Development of the trainings
programmes: aims, objectives, tasks“,
„Joint cadets’ and experts’ training in
Estonia: analysis, approbation,
summary, innovations“, „Adjustment
and integration of the training

8

Reguliarus
informacijos
apie LPM
veiklą
skelbimas
užsienyje

Paskelbtų
pranešimų
skaičius

2

LPM vadovybė,
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

3

programme into the training process of
Lithuanian Police School“, 2018-08-22,
Latvija
Paskelbtas pranešimas apie tęsiamą
bendradarbiavimą naujo projekto
rėmuose. Internetinė nuoroda:
http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/akt
ualnosci/89191,Polsko-litewskierozmowy-o-wspolpracy.html
Paskelbtas pranešimas apie LPM
organizuotus tarptautinius mokymus.
Internetinė nuoroda:
http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/akt
ualnosci/85954,Miedzynarodowawymiana-doswiadczen.html
Paskelbtas pranešimas apie LPM ir
Slupsko policijos mokyklos vadovų
susitikimą. Internetinė nuoroda:
http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/akt
ualnosci/86068,Polsko-litewskieszkolenie-policjantow.html

2.4. Sukurti
tarptautinio
bendradarbiavim
o duomenų bazę

Duomenų
bazės,
apimančios
LPM užsienio
partnerius,
vykdomus
tarptautinius
projektus,
LPM kursantų
ir darbuotojų

Sukurta
duomenų bazė

1

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

2015–
2020 m.

-

Numatyta įgyvendinti per plano
vykdymo laikotarpį.

9
judumo
srautus,
sukūrimas ir
priežiūra
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

3 renginiai;
26
kursantai/16
darbuotojų

- 3 darbutojai dalyvavo
2-ąjame
šaudymo
iš
tarnybinio
ginklo
čempionate, Kinija;
- 12 darbuotojų ir 12 kursantų dalyvavo
XVI tarptautinė mokymosi, studijų ir
karjeros planavimo parodoje „Studijos
2018“;
- 1 darbuotojas ir 14 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

2

- Su partneriais organizuota projekto
„Training and preparedness of the Baltic
Sea region (LTU, LVA, EST, POL)
police officers in usage of a single
model of application of physical force“
baigiamoji konferencija, Latvija;
- Organizuota tarptautinė konferencija
„Veiksminga nukentėjusiųjų teisių

10
apsauga: Europos patirtis įgyvendinant
Nusikaltimų aukų direktyvą“, Lietuva
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

1

Suorganizuotų
renginių
skaičius

1

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

2017 m.

-

-

Kasmet

4

Suorganizuotos profesinės ir kultūrinės
pažintinės programos:
- Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos
žemės Viešojo administravimo, policijos
ir teismų valdininkų taikomųjų mokslų
universiteto 4 studentų vizito metu;
- Vokietijos Žemutinės Saksonijos
policijos akademijos 6 studentų vizito
metu;
- Turkijos žandarmerijos 11 asmenų
delegacijos vizito metu;
- Jordanijos Hašimitų Karalystės Sienų
ir apgyvendinimo departamento 8
asmenų delegacijos vizito metu

_________________________________________

