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Uždavinys

1.1. Mokytojų ir
kitų darbuotojų
tarptautinio
mobilumo
programų
įgyvendinimas,
skatinant
aktyvesnį jų
dalyvavimą ir
motyvaciją
semtis
tarptautinės
patirties

Priemonė

Tarptautinių
iniciatyvų,
projektų
rengimas ir
vykdymas,
įtraukiant
mokytojus ir
kitus
darbuotojus

Vertinimo
Vertinimo
Priemonės įgyvendinimo rezultatai
Įgyvendi
Vertinimo
kriterijaus
kriterijaus
Vykdytojas
nimo
kriterijus
siekiama
pasiekta
terminas
reikšmė
reikšmė
1 TIKSLAS. Skatinti ir plėsti darbuotojų ir kursantų tarptautinį mobilumą
Parengtų
2
Projektus
Kasmet
2
Per 2016 m. parengtos 2 paraiškos pagal
iniciatyvų/projekt (2019-2020 m. įgyvendinan
CEPOL programą.
ų paraiškų
– 3)
tys LPM
skaičius
padaliniai,
Veiklos
Finansavimas gautas visoms paraiškoms.
Finansavimą
2
2
valdymo
gavusių paraiškų
(2019-2020 m. skyrius
skaičius
– 3)
Per 2016 m. Erasmus+
programos
Mobilumo
5 pagal
25
veiklose dalyvavo 11, CEPOL programos
programose
Erasmus+
veikloje - 5, kituose tarptautiniuose
dalyvaujančių
mobilumo
renginiuose - 9 LPM darbuotojai:
darbuotojų
projektus
- projekto „Lietuvos ir Norvegijos
(stažuotėse,
(numatant
policijos bendradarbiavimas ir gebėjimų
tarptautiniuose
kasmetinį 1,5
stiprinimas kovojant su smurtu artimoje

2

kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose, kt.)
skaičius

proc. skaičiaus
augimą); nuo 3
asmenų 2016
m. iki 5
asmenų 2020
m. pagal kitus
mobilumo
projektus

aplinkoje ir smurtu lyties pagrindu“
mokymai/aptariamasis
renginys
(5
darbuotojai);
- Europos Tarybos seminaras „Policijos
vaidmuo kovojant su diskriminacija“ ir
skaitytas pranešimas tema „Lietuvos
geroji
praktika
bendradarbiaujant
Lietuvos
policijai
ir
pilietinei
visuomenei“, Strasbūras, Prancūzija (1
darbuotojas);
- mokymai „Koordinuotas institucijų
atsakas į smurtą artimoje aplinkoje“,
Mineapolis ir Dulutas, JAV (1
darbuotojas);
- tarptautinė mokslinė konferencija
„Savanoriai
teismuose:
parama
liudytojams ir nukentėjusiems“, Žmogaus
teisių stebėjimo institutas, Vilnius (3
darbuotojai);
- tarptautinė konferencija „Smurto
prevencijos gerosios patirties sklaida“,
VDU ir Kauno miesto savivaldybė,
Kaunas (2 darbuotojai);
- Estijos, Latvijos ir Lietuvos viešosios
policijos 2016 metų bendradarbiavimo
plano 2.3 priemonė „VIRO2016“, Estija
(1 darbuotojas);
- seminaras „5-ieji mokyk mokytojus
vasaros kursai 2016“, Šveicarija (2
darbuotojai);
- tarptautinis darbo grupės susitikimas
pagal projektą LT/2016/VSF/5.3.1.6
„Mokymai, susiję su pažangiomis
prevencinėmis priemonėmis ir modeliais,
I etapas“, Nacionalinė vidaus saugumo
fondo 2014-2020 m. programa, Danija (1
darbuotojas);
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-

seminaras
,,Taktinis
sužeistųjų
evakavimas ir priežiūra“, Lenkija (3
darbuotojai).
Iš viso mobilumo veiklose dalyvavo 25
LPM darbuotojai.
1.2. Kursantų
tarptautinio
mobilumo
programų,
stažuočių
užsienyje
organizavimas,
siekiant plėsti jų
profesines
kompetencijas

Paraiškų
rengimas
programoms,
remiančioms
kursantų
tarptautinį
judumą

Parengtų paraiškų
skaičius
Finansavimą
gavusių paraiškų
skaičius

Mobilumo
programose
dalyvaujančių
kursantų skaičius

1.3. Tarptautini

Nuolatinis LPM
ir partnerių

Kursantų,
darbuotojų,

2
(2019-2020 m.
– 3)
2
(2019-2020 m.
– 3)

Projektus
įgyvendinan
tys LPM
padaliniai,
Veiklos
valdymo
skyrius

Kasmet

1

15 pagal
Erasmus+
mobilumo
projektus
(numatant
kasmetinį 2,5
proc. skaičiaus
augimą); nuo 2
asmenų 2016
m. iki 4
asmenų 2020
m. pagal kitus
mobilumo
projektus

Ne mažiau 80
proc.

1

20

Parengta 1 paraiška ir gautas finansavimas
projektui „Kursantų žinių ir gebėjimų
vystymas viešosios tvarkos užtikrinimo ir
eismo priežiūros srityse“ pagal Erasmus+
programą.
Įvertinus LPM dalyvavimą Erasmus+ 2
pagrindinio veiksmo strateginės
partnerystės projektuose, kurių veiklose
taip pat numatytos kursantų mobilumo
veiklos, nebuvo teikta daugiau paraiškų.
12 kursantų dalyvavo mobilumo veiklose
pagal Erasmus+ programos projektą
„Mokykis iš policijos užsienio šalyse“.
8 kursantai dalyvavo kitose mobilumo
veiklose:
6
kursantai
lankėsi
Vokietijos
Meklenburgo-Pomeranijos žemės Viešojo
administravimo, policijos ir teismų
valdininkų taikomųjų mokslų universitete
pagal LPM ir Vokietijos MeklenburgoPomeranijos
žemės
Viešojo
administravimo, policijos ir teismų
valdininkų taikomųjų mokslų universiteto
bendradarbiavimo sutartį.
- 2 kursantai dalyvavo tarptautiniuose
mokymuose
Vokietijoje
Pagal
Polizeiakademie Niedersachsen kvietimą.

Projektus
įgyvendinan

Kasmet

100

Įgyvendinta.

4

o mobilumo
programų
kokybės
užtikrinimas ir
kokybės
stebėjimas bei
vertinimas

2.1. Didinti
tarptautine
partneryste

veiklų
vertinimas

mokytojų
patenkintų
dalyvavimu
tarptautinio
mobilumo
veiklose ir
tarptautinio
judumo programų
kokybe procentas
Tarptautinio
Tarptautinio
mobilumo
mobilumo veiklų
dalyvių
ataskaitų
atsiskaitymas ir parengimas ir
patirties sklaidos organizuotų
užtikrinimas
pristatymų ir
aptarimų skaičius
Mokymo
Atnaujintų
programų
programų/mokym
turinio ir
o išteklių skaičius
mokymo išteklių
atnaujinimas,
integruojant
tarptautiškumo
elementus

tys LPM
padaliniai

Ataskaitos
rengiamos po
kiekvieno
mobilumo
projekto veiklų
įgyvendinimo

Projektus
įgyvendinan
tys LPM
padaliniai

Kasmet

10

Mokymo
procesą
organizuoja
ntys ir
vykdantys
LPM
padaliniai

20152020 m.

Ataskaitų
skaičius:
100 proc.
Pristatymų
skaičius: 1
Aptarimų
skaičius: 2
3

Įgyvendinta.

Parengta:
- metodinė priemonė „Metodinės
rekomendacijos policijos pareigūnams,
kovojantiems su smurtu artimoje aplinkoje
ir smurtu lyties pagrindu“, Vilnius, 2016;
- mokomasis filmas skirtas policijos
pareigūnams „Policijos pareigūnų
veiksmai gavus pranešimą apie smurtą
artimoje aplinkoje“, internetinė nuoroda
https://www.youtube.com/watch?
v=UVMXR2VDf0g&feature=youtu.be;
- praktinis vadovas „Pagalba
nukentėjusiems asmenims nuo
homofobinių, biofobinių ir transfobinių
neapykantos nusikaltimų“, ISBN 978-609420-520-0, 2016.
2 TIKSLAS. Kurti ilgalaikes partnerystes su ES bei kitų šalių policijos mokymo ir kitomis policijos įstaigomis
Paraiškų
Parengtų paraiškų 3
Veiklos
2015Įvertinus LPM dalyvavimą partnerio
tarptautinėms
ir įgyvendinamų
valdymo
2020 m.
teisėmis Erasmus+ programos 2
partnerystėms
projektų skaičius
skyrius, kiti
pagrindinio veiksmo projekte ir gavus

5

paremtų
projektų ir
iniciatyvų
skaičių

rengimas ir
projektų
įgyvendinimas
Bendradarbiavi
mo sutarčių
pasirašymas su
užsienio
policijos
mokymo ir
kitomis
įstaigomis
Vizitų į užsienio
policijos
mokymo ir kitas
įstaigas, siekiant
užmegzti
ilgalaikį
bendradarbiavi
mą
organizavimas

Tarptautinių
vizituojančių
užsienio
mokytojų/eksper
tų finansavimo
programų
identifikavimas,

Pasirašytų
6
bendradarbiavimo
sutarčių skaičius

Vizitų skaičius

Pateiktų paraiškų
skaičius ir
vizituojančių
mokytojų/ekspert
ų skaičius

1

5 paraiškos;
nuo 5
vizituojančių
asmenų 2016
m. iki 13
asmenų 2020
m.

projektus
inicijuojanty
s LPM
padaliniai
Vadovybė,
2015Tarptautinio 2020 m.
bendradarbi
avimo ir
viešųjų
ryšių
poskyris
Vadovybė,
Tarptautinio
bendradarbi
avimo ir
viešųjų
ryšių
poskyris

Kasmet

Veiklos
2015valdymo
2020 m.
skyrius, kiti
projektus
inicijuojanty
s LPM
padaliniai

pasiūlymą dalyvauti antrame strateginės
partnerystės projekte, paraiškos 2016 m.
nebuvo rengiamos.
1

Pasirašyta partnerystės sutartis su Viešojo
administravimo
taikomųjų
mokslų,
Policijos ir teisingumo administravimo
universitetu, Vokietija (Nr. 144-IL-4114).

3

LPM atstovai dalyvavo:
- Viešojo administravimo taikomųjų
mokslų,
Policijos
ir
teisingumo
administravimo
universiteto
25-ojo
jubiliejaus paminėjimo renginiuose ir
darbiniuose susitikimuose, Vokietijoje;
- Baltijos regiono šalių policijos atstovų
suvažiavime, Tampere, Suomijoje.
- vizite į Szczytno aukštąją policijos
mokyklą, Szczytno, Lenkija.

2
vizituojanty
s
dėstytojai/e
kspertai

Taip
pat
suorganizuotas
Viešojo
administravimo
taikomųjų
mokslų,
policijos ir teisingumo administravimo
universiteto atstovų vizitas LPM dėl
kursantų/studentų ir darbuotojų mainų
plėtojimo.
LPM
vizitavo
2
užsienio
dėstytojai/ekspertai:
- Albanijos Kelių policijos tarnyba,
Albanija, pagal CEPOL programą (1
ekspertas);
- Odesos valstybinis vidaus reikalų
universitetas, Ukraina, pagal CEPOL

6

paraiškų
teikimas ir
finansavimo
vizitams
pritraukimas
Atvykstančių
užsienio
mokytojų/darbu
otojų ir kursantų
skaičiaus
didinimas

programą (1 ekspertas).

Atvykstančių ir
išvykstančių
mokytojų/kursant
ų santykis

1:1

Projektus
įgyvendinan
tys LPM
padaliniai

20152020 m.

Kursantai:
išvyko 20,
atvyko 18.
Darbuotojai:
išvyko 16,
atvyko 2

12 LPM kursantų išvyko pagal Erasmus+
projektą „Mokykis iš policijos užsienio
šalyse“ ir 8 kursantai pagal kitas
programas. Atvyko 4 studentai iš
Vokietijos Žemutinės Saksonijos policijos
akademijos, 11 studentų iš Taikomųjų
policijos
mokyklų
universiteto
Rothenburge, Vokietijoje, 3 studentai pagal
Erasmus+ projektą „Startuok Europoje“.
Pagal įvairias mobilumo programas išvyko
16 LPM darbuotojų ir atvyko 2 užsienio
dėstytojai/ekspertai.

2.2. Plėtoti
tarptautinių
partnerių
geografiją

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

Užmegztų
partnerysčių
skaičius naujose
šalyse

1

Tarptautinio
bendradarbi
avimo ir
viešųjų
ryšių
poskyris,
vadovybė

Kasmet

-

2016 m. pradėtos derybos dėl galimo
bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su
Odesos valstybiniu vidaus reikalų
universitetu, Ukraina. Sutartį planuojama
pasirašyti 2017 m.

2.3. Aktyvinti
narystę
tarptautinėse
policijos
organizacijose,
asociacijose

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

Renginių,
kuriuose
dalyvauta ir
pristatyti
pranešimai,
skaičius

2

Vadovybė,
Tarptautinio
bendradarbi
avimo ir
viešųjų
ryšių
poskyris

Kasmet

4

Dalyvauta 4 tarptautinėse
konferencijose/seminaruose ir skaityti
pranešimai:
- LPM veiklos pristatymas CEPOL
konferencijoje „Pasaulinės tendencijos
teisėsaugos pareigūnų mokyme ir
švietime“, Budapeštas, Vengrija;
- pranešimas tema „Smurto artimoje
aplinkoje patirties: Lietuva ir Norvegija“
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Reguliarus
informacijos
apie LPM veiklą
skelbimas
tarptautinių
organizacijų
viešinimo
priemonėse

Paskelbtų
pranešimų
skaičius

2

Tarptautinio
bendradarbi
avimo ir
viešųjų
ryšių
poskyris

Kasmet

2

tarptautinėje konferencijoje „Smurto
prevencijos gerosios patirties sklaida“,
Kaunas;
- pranešimas tema „Lietuvos geroji
praktika bendradarbiaujant Lietuvos
policijai ir pilietinei visuomenei“ Europos
Tarybos seminare „Policijos vaidmuo
kovojant su diskriminacija“, Strasbūras,
Prancūzija;
- pranešimas tema „Lietuvos ir Norvegijos
policijos bendradarbiavimas ir gebėjimų
stiprinimas kovojant su smurtu artimoje
aplinkoje ir smurtu lyties pagrindu“
tarptautinėje konferencijoje „Apsaugos
nuo smurto artimoje aplinkoje aktualijos ir
lūkesčiai“, Vilnius.
Paskelbtas pranešimas apie LPM atstovų
vizitą Viešojo administravimo taikomųjų
mokslų, Policijos ir teisingumo
administravimo universiteto (Vokietija) 25ojo jubiliejaus renginiuose, tame tarpe ir
darbiniame susitikime dėl dalinimosi
gerąja praktika policijos pareigūnų
rengime ir tarpusavio bendradarbiavimo
plėtros galimybių http://www.fhguestrow.de/tempdocs/fotos.php?i=7
Paskelbtas pranešimas apie LPM ir
Policijos departamento atstovų vizitą
Ščytno aukštojoje policijos mokykloje
(Lenkija)
https://wspol.edu.pl/e/index.php/aktualnos
ci/438-wizyta-przedstawicieli-mswrepubliki-litwy-w-wspol.html

2.4. Sukurti
tarptautinio

Duomenų bazės,
apimančios

Sukurta duomenų
bazė

1

Veiklos
valdymo

Nuolat

-

Duomenys apie LPM vykdomus mainų ir
kitus projektus kaupiami ir sisteminami
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bendradarbiavi
mo duomenų
bazę

užsienio
skyrius,
partnerius,
Tarptautinio
vykdomus
bendradarbi
tarptautinius
avimo ir
projektus,
viešųjų
kursantų/darbuo
ryšių
tojų judumo
poskyris
srautus,
sukūrimas ir
priežiūra
3 TIKSLAS. Ugdyti tarptautiškumo kompetencijas ir organizacinę kultūrą
3.1. Skatinti
Kursantų/darbuo Tarptautinių
10
Tarptautinio
LPM
tojų dalyvavimo renginių, kuriuose
bendradarbi
bendruomenės
tarptautiniuose
dalyvauta,
avimo ir
tarpkultūrinį
konkursuose,
skaičius ir
viešųjų
bendravimą ir
turnyruose,
dalyvavusių
ryšių
bendradarbiavi
švietimo
kursantų/darbuoto
poskyris
mą
parodose ir
jų skaičius
tinkluose
skatinimas

Tarpkultūrinių
kompetencijų
didinimo,
įskaitant
užsienio kalbų,
mokymų
organizavimas
LPM
darbuotojams
Tarptautinės
konferencijos/re
nginio
organizavimas

naujai įdiegtoje projektų valdymo planų
informacinėje sitemoje. Duomenų bazės
sukūrimo atsisakyta, siekiant išvengti
informacijos dubliavimo.

Kasmet

Suorganizuotų
mokymų skaičius

2

Mokymo
organizavim
o skyrius

Kasmet

Suorganizuotų
renginių skaičius

1

Tarptautinio
bendradarbi
avimo ir
viešųjų

Kasmet

3 renginiai; LPM darbuotojai ir kursantai dalyvavo 3
29
tarptautiniuose renginiuose:
kursantai/17 - XIV tarptautinėje mokymosi, studijų ir
darbuotojų
karjeros planavimo parodoje „Studijos
2016“;
- XXV tarptautiname pagarbos bėgime
„Gyvybės ir mirties keliu“, Vilniuje;
- 7-ajame atvirame tarptautiniame
šaudymo iš tarnybinio ginklo
čempionate, Lenkijoje.
Iš viso renginiuose dalyvavo 29 kursantai
ir 17 darbuotojų.
6
Pagal kvalifikacijos tobulinimo renginių
planą organizuotuose anglų kalbos
mokymuose dalyvavo 6 LPM darbuotojai

1

Susitikimas su Baltijos šalių regiono
policijos mokymo institucijų atstovais,
sprendžiant Baltijos šalių regiono policijos
mokymo institucijų bendradarbiavimo
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kartu su
užsienio
partneriais

3.2. Užtikrinti
užsienio
kursantų/vizituo
jančių kolegų
akademinę,
socialinę ir
kultūrinę
integraciją

Aktyvios grupės
LPM Facebook
paskyroje,
skirtos
bendravimui su
užsienio
kursantais,
partneriais,
sukūrimas

Sukurta užsienio
kursantams ir
partneriams skirta
grupė

Nuolat
atnaujinama
informacija
apie
vykstančias
bendras
veiklas,
bendraujama
aktualiais
profesiniais
klausimais,
dalijamasi
naujienomis ir
pan.

Mokymosi LPM
gido/vadovo
užsienio
kursantams
parengimas

Parengtų
priemonių
skaičius

1

1

Renginių,
Suorganizuotų
kuriuose
renginių skaičius
dalyvauja
užsienio
kursantai/vizituo
jantys kolegos,
organizavimas

ryšių
poskyris,
Mokymo
organizavim
o skyrius
Tarptautinio
bendradarbi
avimo ir
viešųjų
ryšių
poskyris

galimybių 2016-2020 m. klausimus,
Tamperėje, Suomijoje. Renginyje dalyvavo
Estijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos ir
Lietuvos atstovai.
Nuolat

-

Atsižvelgiant į tai, kad į Viešųjų ryšių ir
tarptautinio bendradarbiavimo grupės
vyriausiojo specialisto atsakingo už
tarptautinį bendradarbiavimą pareigas
nebuvo priimtas darbuotojas, ši veikla
nebuvo vykdoma.
Informacija apie vykstančias bendras
veiklas su užsienio partneriais buvo
skelbiama bendrame LPM Facebook
paskyros naujienų sraute.

Mokymo
procesą
organizuoja
ntys ir
vykdantys
LPM
padaliniai

2016 m.
I ketv.

-

Priimtas sprendimas rengti reprezentacinį
video pristatymą apie LPM veiklą anglų
kalba, todėl atskiro gido/vadovo rengimo
buvo atsisakyta.
Pristatymo projektas derinamas su
paslaugos tiekėjais, pristatymą planuojama
parengti 2017 m. III ketvirtyje.

Tarptautinio
bendradarbi
avimo ir
viešųjų
ryšių
poskyris

Kasmet

2

2016 m. birželio ir rugsėjo mėn. Vokietijos
studentų vizitų metu suorganizuotos
kultūrinės pažintinės programos apie
Lietuvą.
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SIŪLYMAI:
1. Su LPM tarptautiškumo plėtros veiksmų plano 2015-2020 m. (toliau – veiksmų planas)
įgyvendinimo ataskaita už 2016 m. (toliau – ataskaita) supažindinti LPM viršininko pavaduotojus ir
struktūrinių padalinių vadovus.
2. Atsižvelgiant į ataskaitos rezultatus, parengti veiksmų plano projektą, patikslinant veiksmų plano
priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijus, vertinimo kriterijų siekiamas reikšmes, vykdytojus ir
įgyvendinimo terminus. Suderinus projektą su LPM viršininko pavaduotojais ir struktūrinių padalinių
vadovais teikti tvirtinti naują veiksmų planą.
Veiklos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Monika Mickevičienė

