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LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS TARPTAUTIŠKUMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO 2015-2020 M.
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2019 M.
Vertinimo
Įgyvendi
kriterijaus
nimo
Uždavinys
Priemonė
Vykdytojas
siekiama
termina
reikšmė
s
1 TIKSLAS. Skatinti ir plėsti Lietuvos policijos mokyklos darbuotojų ir kursantų tarptautinį
mobilumą
1.1. Mokytojų ir Tarptautinių
Parengtų
2
Projektus
Kasmet
kitų darbuotojų
iniciatyvų, projektų
iniciatyvų /
(2019–
įgyvendinanty
tarptautinio
rengimas ir
projektų paraiškų 2020 m. –
s Lietuvos
mobilumo
vykdymas, įtraukiant skaičius
3)
policijos
programų
mokytojus ir kitus
mokyklos
Finansavimą
2
įgyvendinimas,
darbuotojus
(toliau –
gavusių projektų (2019–
skatinant
LPM)
skaičius
2020 m. –
aktyvesnį jų
struktūriniai
3)
dalyvavimą
padaliniai;
Tarptautinio
Nuo 3
šiose
LPM Veiklos
mobilumo
asmenų
programose ir
programose
2016 m. iki valdymo
motyvaciją
skyrius
(stažuotėse,
7 asmenų
semtis
tarptautiniuose
2020 m.
Vertinimo
kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
pasiekta
reikšmė

Priemonės įgyvendinimo
rezultatai

3

Pateikta 1 paraiška pagal Erasmus+
programą
Pateiktos 2 paraiškos pagal
FRONTEX programą

3

1 Erasmus+ paraiška gavo
finansavimą
2 FRONTEX paraiškos gavo
finansavimą

9 pagal
Erasmus+
programos

Per 2019 m. mobilumo veiklose
dalyvavo 67 LPM darbuotojai:
- Europos sienų ir pakrančių

2
tarptautinės
patirties

kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose ir
kt.)
dalyvaujančių
darbuotojų
skaičius

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

veiklas;
58 kituose
tarptutiniuo
se
renginiuose

apsaugos agentūros FRONTEX
koordinuojama operacija „Indalo“,
1 darbuotojas (Ispanija);
- Europos sienų ir pakrančių
apsaugos agentūros FRONTEX
koordinuojama bendroji grąžinimo
operacija, 1 darbuotojas (Graikija);
- tarptautiniai mokymai „Training
for Escort Officers on readmission
from Greece to Turkey“ , 1
darbuotojas (Graikija);
- Aviacijos forumas, 1 darbuotojas
(Latvija);
- nuotoliniai tarptautiniai mokymai.
„Neapykantos nusikaltimai (hate
crime)“,
Europos
Sąjungos
teisėsaugos mokymo agentūra
(Cepol), 1 darbuotojas (Lietuva);
- Europos instruktorių mokymai
apie neapykantos nusikaltimus,
susijusius su LGBTI asmenimis, 1
darbuotojas (Ispanija);
- Europos instruktorių mokymai
apie neapykantos nusikaltimus,
susijusius su LGBTI asmenimis, 1
darbuotojas (Italija);
- ASP (ARMAMENT SYSTEMS
AND PROCEDURES) tarptautiniai
teleskopinės policijos lazdos,
antrankių ir žibintuvėlio
panaudojimo policijos veikloje
mokymai, 37 darbuotojai (Lietuva);
- tarptautiniai mokymai
„Techniniai ir taktiniai patalpų

3
patikrinimo ypatumai,
nukentėjusiųjų evakavimas bei
pirmosios pagalbos teikimas,
nemirtinų ginklų naudojimas,
ginklų naudojimas dinamiškose
situacijose bei šaudymo
čempionatas“, 1 darbuotojas
(Lenkija);
- tarptautinis policijos instruktorių
seminaras „Pirmųjų reaguojančių
policijos pareigūnų profesinė
taktika sulaikant ginkluotą ir pavojų
keliantį asmenį viešose vietose“, 10
darbuotojų (Lietuva);
- tarptautinė konferencija "Active
Shooter and Amok Cases", 1
darbuotojas (Austrija);
- ekspertinio darbo vizitas pagal
Europos Sąjungos Dvynių projektą
"Policijos sistemos pradinio ir
tęstinio mokymo reforma Moldovos
Respublikoje", 1 darbuotojas
(Moldova);
- ekspertinio darbo vizitas pagal
Europos Sąjungos Dvynių projektą
"Jordanijos Viešojo saugumo
direktorato / Sienų ir
apgyvendinimo departamento
gebėjimų stiprinimas", 1
darbuotojas (Jordanija);
- tarptautinis Erasmus+ programos
strateginės partnerystės projekto
„Tarptautinės policijos kursantų
mokymo bendradarbiaujant

4
koncepcijos kūrimas“ susitikimas, 6
darbuotojai (Lietuva);
- kursantų lydėjimas mobilumo
vizito metu Slupsko policijos
mokykloje pagal Erasmus+ projektą
„Kursantų profesinių įgūdžių
ugdymas saugaus eismo kontrolės
srityje“, 2 darbuotojai (Lenkija);
- stažuotė Linėjaus universiteto
Policijos institute pagal Erasmus+
projektą „Lietuvos policijos
mokyklos kursantų ir darbuotojų
profesinių įgūdžių ugdymas“, 1
darbuotojas (Švedija).
1.2. Kursantų
dalyvavimo
tarptautinio
mobilumo
programose,
stažuočių
užsienyje
organizavimas,
siekiant plėsti jų
profesines
kompetencijas

Veiklų, remiančių
kursantų tarptautinį
judumą,
organizavimas

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

5
5
Nuo 10
asmenų
2016 m. iki
15 asmenų
2020 m.
pagal
Erasmus+
tarptautinio
mobilumo
projektus;
nuo 2
asmenų
2016 m. iki
4 asmenų

Projektus
įgyvendinanty
s LPM
struktūriniai
padaliniai;
LPM Veiklos
valdymo
skyrius

2015–
2020 m.

1

Parengta Erasmus+ asmenų
mobilumo projekto „Lietuvos
policijos mokyklos kursantų ir
darbuotojų profesinių įgūdžių
ugdymas“ paraiška.

1

1 projektas gavo finansavimą.

21
kursantas

- 15 kursantų dalyvavo stažuotėje
pagal Erasmus+ projektą „Kursantų
profesinių įgūdžių ugdymas
saugaus eismo kontrolės srityje“,
Lenkija.
- 2 kursantai dalyvavo
tarptautiniuose mokymuose
Žemutinės Saksonijos Policijos
akademijoje, Vokietija.
- 4 kursantai dalyvavo stažuotėje
stažuotėje Vokietijos Meklenburgo-

5
2020 m.
pagal kitus
tarptautinio
mobilumo
projektus
1.3. Tarptautinio
mobilumo
programų
kokybės
užtikrinimas,
stebėjimas ir
vertinimas

Tarptautinio
mobilumo
programose
dalyvavusių
LPM kursantų,
mokytojų, kitų
darbuotojų,
patenkintų
dalyvavimu
tarptautinio
mobilumo
projektų veiklose
ir tarptautinio
judumo
programų
kokybe,
procentas
Tarptautinio
Tarptautinio
mobilumo programų mobilumo
dalyvių atsiskaitymas projektų veiklų
ir patirties sklaidos
ataskaitų
užtikrinimas
parengimas ir
organizuotų
pristatymų bei
aptarimų skaičius

Pomeranijos žemės Viešojo
administravimo, policijos ir teismų
valdininkų taikomųjų mokslų
universitete.

Nuolatinis LPM ir
partnerių veiklų
vertinimas

Ne mažiau
kaip 80
proc.

Projektus
įgyvendinanty
s LPM
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

100 proc.

Įgyvendinta

Projektus
įgyvendinanty
s LPM
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

100 proc.

Įgyvendinta

Mokymo programų

Ataskaitos
rengiamos
po
kiekvieno
tarptautinio
mobilumo
projekto
veiklų
įgyvendini
mo
10

Mokymo

2015–

-

Pastaba: 2015-2019 m. laikotarpiu

Atnaujintų

6

2.1. Didinti
tarptautine
partneryste
paremtų projektų
ir iniciatyvų
skaičių

turinio ir mokymo
išteklių atnaujinimas,
integruojant
tarptautiškumo
elementus

programų /
mokymo išteklių
skaičius

Paraiškų
tarptautinėms
partnerystėms kurti
rengimas ir projektų
įgyvendinimas

Parengtų
paraiškų ir
įgyvendinamų
projektų skaičius

Bendradarbiavimo
susitarimų su
užsienio policijos
mokymo ir kitomis
įstaigomis
pasirašymas
Vizitų į užsienio
policijos mokymo ir
kitas įstaigas,
siekiant užmegzti
ilgalaikį
bendradarbiavimą,
organizavimas

3

Pasirašytų
bendradarbiavim
o susitarimų
skaičius

3

Vizitų skaičius

1

procesą
organizuojant
ys ir
vykdantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

2020 m.

pasiekta bendra kriterijaus reikšmė
- 13

LPM Veiklos
valdymo
skyrius, kiti
projektus
inicijuojantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

2015–
2020 m.

LPM
vadovybė,
viešųjų ryšių
ir tarptautinio
bendradarbiav
imo grupė*
LPM
vadovybė,
viešųjų ryšių
ir tarptautinio
bendradarbiav
imo grupė

2015–
2020 m.

1

Kasmet

2

1 paraiška/
1
įgyvendina
mas
projektas

Parengta Erasmus+ programos
strateginės partnerystės projekto
„Tarptautinės policijos kursantų
mokymo bendradarbiaujant
koncepcijos kūrimas“ paraiška.
Finansavimas gautas.
2019-10-01 pradėtas įgyvendinti
Erasmus+ strateginės partnerystės
projektas„Tarptautinės policijos
kursantų mokymo
bendradarbiaujant koncepcijos
kūrimas“
LPM ir Odesos valstybinis vidaus
reikalų universitetas (Ukraina)
pasirašė bendradarbiavimo
deklaraciją (2019-12-05 Nr. 144-IL6293)
- LPM atstovų vizitas dėl 2020 m.
tarptautinių veiklų planavimo ir
organizavimo į Slupsko policijos
mokyklą (Lenkija);
- LPM vadovybės vizitas dėl
bendradarbiavimo į Odesos
valstybinį vidaus reikalų

7
universitetą (Ukraina)
Vizituojantys
užsienio
įstaigų
atstovai:
- 4 Čekijos policijos atstovų vizitas;
- 7 Moldovos policijos atstovų
vizitas;
- 9 Serbijos policijos atstovų
vizitas;
- 4 Slupsko policijos mokyklos
atstovų vizitas;
- 2 Policijos mokyklos „Josip
Jovic“, Kroatija, atstovų vizitas.

Tarptautinių
vizituojančių
užsienio mokytojų /
ekspertų
finansavimo
pritraukimas, vizitų
organizavimas

Vizituojančių
mokytojų /
ekspertų skaičius

Nuo 3
vizituojanči
ų asmenų
2016 m. iki
6
vizituojanči
ų asmenų
2020 m.

LPM Veiklos
valdymo
skyrius, kiti
projektus
inicijuojantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

2015–
2020 m.

26

2.2. Plėtoti
tarptautinių
partnerių
geografiją

Bendradarbiavimo 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
bendradarbiav
imo grupė

2015–
2020 m.

1

Erasmus+ projekto rėmuose
užmegzta partnerystė su Vidaus
reikalų ministerijos Policijos
akademijos Policijos mokykla
„Josip Jovic“ (Kroatija)

2.3. Aktyvinti
dalyvavimą
tarptautinių
policijos
organizacijų,
asociacijų
veikloje

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

Renginių,
kuriuose
dalyvauta ir
pristatyti
pranešimai,
skaičius

2

LPM
vadovybė,
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

7

LPM vadovybės atstovo vizitai:
- ESBO Policijos akademijų tinklo
atstovų susitikime (Austrija);
- Europos policijos koledžų
asociacijos metiniame susirinkime
(Prancūzija).
Darbuotojų skaityti pranešimai
tarptautiniuose renginiuose:
- Aviacijos forume Rygoje skaitytas
pranešimas tema „Bepiločių
orlaivių naudojimas Lietuvos
Respublikoje“ (Latvija);
- X tarptautinėje konferencijoje

8

Reguliarus
informacijos apie

Paskelbtų
pranešimų

2

LPM
vadovybė,

Kasmet

4

„Visuomenės saugumo užtikrinimo
problemos: teoriniai ir praktiniai
aspektai“ skaitytas pranešimas tema
„European court of human rights
case law relating to hate speech and
hate crimes“ (Lietuva);
- X tarptautinėje konferencijoje
„Visuomenės saugumo užtikrinimo
problemos: teoriniai ir praktiniai
aspektai“ skaitytas pranešimas tema
„Officials’ competencies in
preventing human trafficking in
ukraine and Lithuania“ (Lietuva);
- tarptautinėje konferencijoje
„Koordinuotas atsakas į smurtą
artimoje aplinkoje: praktikos,
galimybės, iššūkiai“ skaitytas
pranešimas tema „Mokymai apie
smurtą artimoje aplinkoje policijos
pareigūnams: nukentėjusiųjų
poreikių integravimo aspektai“
(Lietuva)
- XV-me tarptautiniame kongrese
“Kriminologija ir teismo
ekspertologija: mokslas, studijos,
praktika” skaitytas pranešimas tema
“Baudžiamosios atsakomybės už
neapykantos nusikaltimus ir
neapykantą kurstančias kalbas
taikymo atvejų analizė: atlikti
darbai ir įžvalgos dėl naujų
mokslinių tyrimų” (Lietuva)
Paskelbtas pranešimas apie
bendradarbiavimą naujo projekto

9
LPM veiklą
skelbimas užsienyje

skaičius

struktūriniai
padaliniai

rėmuose. Internetinė nuoroda:
https://policijskaakademija.gov.hr/vijesti/policijskaskola-josipa-jovica-u-erasmusprogramu/3480
Paskelbtas pranešimas apie
bendradarbiavimo planus bei
vykdomas veiklas naujo projekto
rėmuose. Internetinė nuoroda:
http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sp
s/aktualnosci/94455,Polskolitewskie-rozmowy-owspolpracy.html
Paskelbti pranešimai apie
bendradarbiavimą projekte.
Internetinės nuorodos:
http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sp
s/aktualnosci/92541,Polskolitewskie-szkolenia.html
http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sp
s/aktualnosci/92655,Litewscypolicjanci-w-terenie.html

2.4. Sukurti
tarptautinio
bendradarbiavim
o duomenų bazę

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

Sukurta duomenų 1
bazė

LPM Veiklos
valdymo
skyrius,
viešųjų ryšių
ir tarptautinio
bendradarbiav
imo grupė

2015–
2020 m.

-

Pastaba: numatyta įgyvendinti 2020
m., siekiant panaudoti kaip
priemonę ateinančio laikotarpio
tarptautiškumo strategijos rengimui
bei veiksmų plėtros planavimui.

10
darbuotojų 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

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

10

LPM
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

Suorganizuotų
2
mokymų skaičius

LPM
Mokymo
organizavimo
skyrius

Kasmet

2

- organizuoti tarnybiniai anglų
kalbos mokymai darbuotojams;
- specializuoti anglų kalbos
mokymai-diskusija apie kultūrinius
skirtumus bei šalių policijos veiklos
ypatumus, kuriuos vedė italų ir
zimbabvės tautybės lektoriai

Suorganizuotų
renginių skaičius

LPM viešųjų
ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiav
imo grupė,
Mokymo
organizavimo
skyrius

Kasmet

2

- organizuoti tarptautiniai policijos
instruktorių mokymai „Pirmųjų
reaguojančių policijos pareigūnų
profesinė taktika sulaikant
ginkluotą ir pavojų keliantį asmenį
viešose vietose“(Lietuva, 2019 m.
spalio mėn.);
- organizuota tarptautinė
konferencija vykdant projektą
„Koordinuotas atsakas į smurtą

1

2 renginiai;
25
kursantai/
16
darbuotojų

- 4 darbuotojai ir 13 kursantų
dalyvavo Latvijos valstybiniame
policijos
koledže
vykusiame
Baltijos
policijos
mokymo
institucijų
bendradarbiavimo
renginyje;
- 12 darbuotojų ir 12 kursantų
dalyvavo
XVII
tarptautinėje
mokymosi, studijų ir karjeros
planavimo
parodoje
„Studijos
2019“.
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artimoje aplinkoje: praktikos,
galimybės, iššūkiai“ (Lietuva,
2019 m. gegužės mėn.).
3.2. Užtikrinti
užsienio
kursantų /
vizituojančių
kolegų
akademinę,
socialinę ir
kultūrinę
integraciją

Pažintinio filmo apie
LPM sukūrimas
anglų kalba

Parengtų
priemonių
skaičius

1

Renginių, kuriuose
dalyvauja užsienio
kursantai /
vizituojantys
kolegos,
organizavimas

Suorganizuotų
renginių skaičius

1

LPM
2017 m.
vadovybė,
viešųjų ryšių
ir tarptautinio
bendradarbiav
imo grupė
LPM viešųjų
Kasmet
ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiav
imo grupė, kiti
projektus
inicijuojantys
LPM
struktūriniai
padaliniai

-

Pastaba: įvykdyta 2017 m.

2

Suorganizuotos profesinės ir
kultūrinės pažintinės programos:
- Vokietijos Žemutinės Saksonijos
policijos akademijos 3 studentų
vizito metu;
- Vokietijos MeklenburgoPomeranijos žemės Viešojo
administravimo, policijos ir teismų
valdininkų taikomųjų mokslų
universiteto 4 studentų vizito metu.

* 2018 m. struktūrinių pakeitimų metu, panaikinus LPM viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupę, už numatytų priemonių vykdymą ir toliau
atsakingas liko tas pats LPM darbuotojas, atliekantis viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo koordinavimo funkcijas. Todėl tarptautiškumo plėtros veiksmų planas
ir ataskaitos forma, į kurią iš plano perkeliamos priemonės, kriterijai ir jų vykdytojai, nebuvo koreguoti.
IŠVADOS IR SIŪLYMAI:
1. Uždavinio 1.1 priemonės „Tarptautinių iniciatyvų, projektų rengimas ir vykdymas, įtraukiant mokytojus ir kitus darbuotojus“ kriterijų „Tarptautinio
mobilumo programose (stažuotėse, tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir kt.) dalyvaujančių darbuotojų skaičius“ ir „Finansavimą gavusių
projektų skaičius“ bei 1.2. uždavinio priemonės „Veiklų, remiančių kursantų tarptautinį judumą, organizavimas“ kriterijų „Tarptautinio mobilumo
programose dalyvaujančių kursantų skaičius“ ir „Finansavimą gavusių projektų skaičius“ įgyvendinimo rezultatai 2020 m. didele dalimi priklauso nuo 2019
m. pradėtų vykdyti Erasmus+ programos projektų. Ataskaitos rengimo metu, atsižvelgus į susidariusią situaciją Lietuvoje ir LPM partnerių šalyse dėl viruso
COVID-19 ir nenumatytam laikui sustabdytas veiklas, buvo įvertinta rizika, kad minėtų kriterijų reikšmės 2020 m. nebus pasiektos. Siekiant užtikrinti kuo
efektyvesnį plano įgyvendinimą, siūlytina su projektų partneriais ieškoti galimybių kuo didesnį skaičių atidėtų veiklų įgyvendinti dar 2020 m.
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2. Siekiant įgyvendinti visų plane nustatytų kriterijų reikšmes ir užtikrinti tam būtinus veiksmus paskutiniais plano vykdymo metais, buvo įvertinti LPM
tarptautiškumo plėtros veiksmų plano metinių ataskaitų rezultatai nuo 2015 m. iki 2019 m. Ypatingas dėmesys buvo skirtas kriterijams, kurių siektinas
reikšmes įgyvendinti yra numatyta ne kasmet, o laikotarpyje 2015-2020 m. Visų šių kriterijų vykdymo reikšmės pasiektos. Tačiau pastebėta, kad
įgyvendinant uždavinio 2.1 priemonės „Paraiškų tarptautinėms partnerystėms kurti rengimas ir projektų įgyvendinimas“ kriterijų „Parengtų paraiškų ir
įgyvendinamų projektų skaičius“, susidurta su visa eile rizikų, kurios trukdė siekti nustatyto rezultato ir dalis jų net nepriklauso nuo vykdytojų. Pavyzdžiui,
leidimą inicijuoti ir rengti projektų paraiškas LPM suteikia Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Todėl net suplanavus ar parengus
paraišką, leidimas gali būti neduotas, kaip atsitiko 2015 m. Taip pat, pažymėtina, kad Erasmus+ projektams, skirtiems plėtoti ilgalaikes partnerystes,
finansavimo programoje skirta lėšų dalis yra ribota, lyginant su teikiamų paraiškų skaičiumi. Todėl net ir parengus aukštos kokybės paraišką, finansavimo tų
metų programoje gali neužtekti, kaip atsitiko 2018 m. teikiant LPM paraišką. Be to, strateginės partnerystės projektų įgyvendinimo terminas įprastai yra
mažiausiai 24 mėnesiai. Taigi 2015-2020 m. laikotarpyje numatyta kriterijaus reikšmė parengti ir įgyvendinti 3 projektus yra pakankamai didelė. Įvertinant
ribotus LPM žmogiškuosius išteklius ir įsitraukimą į kitų projektų veiklas, tokio tipo projektų paraiškos gali būti rengiamos tik kas antri metai ar net rečiau.
Siūloma rengiant sekančio strateginio laikotarpio planą ypatingą dėmesį skirti minėtų ir kitų rizikų įvertinimui ir atitinkamai planuoti kriterijų reikšmes.
3. 2020 m. numatyta parengti naujo laikotarpio LPM tarptautiškumo strategijos ir plėtros veiksmų plano projektus. Siūloma, formuojant kriterijus, jų
siektinas reikšmes, įgyvendinimo terminus, atsižvelgti į laikotarpyje nuo 2015 m. pasiektus rezultatus ir iškilusias rizikas bei problemas. Taip pat tobulinti
rezultatų pateikimo ataskaitos formą, kad rezultatus būtų galima aiškiai ir vienareikšmiai interpretuoti bei pritaikyti kitose LPM veiklos srityse.
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