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LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2021–2027 METŲ LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS EUROPINĖS
TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJOS IR 2021–2023 METŲ LIETUVOS POLICIJOS
MOKYKLOS TARPTAUTIŠKUMO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
Nr.
Mastaičiai
Siekdamas užtikrinti Lietuvos policijos mokyklos dalyvavimą Erasmus+ programos ir
kituose mobilumo projektuose, plėtoti tarptautinius ryšius, kuriant tinklus su kitų šalių policijos
mokymo įstaigomis, skatinti ir taikyti platesnį už nacionalinio masto požiūrį į profesinį mokymą:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. 2021–2027 metų Lietuvos policijos mokyklos europinę tarptautiškumo strategiją.
1.2. 2021–2023 metų Lietuvos policijos mokyklos tarptautiškumo veiksmų planą.
2. S k e l b i u šį įsakymą Lietuvos policijos mokyklos interneto svetainėje.
3. P a v e d u Lietuvos policijos mokyklos viršininko pavaduotojui Mindaugui Biliui
užtikrinti šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Viršininkas

498783 2021-01-27

Vilius Motiejaitis

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos mokyklos viršininko
2021 m.
d. įsakymu Nr.
2021–2023 METŲ LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS TARPTAUTIŠKUMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS
Tarptautiškumo plėtros veiksmų planas skirtas numatyti uždavinius ir priemones strateginiams Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) tarptautiškumo
tikslams įgyvendinti ir kriterijus tikslų įgyvendinimui įvertinti.
Vertinimo
Atsakingas
Įgyvendinimo
Uždavinys
Priemonė
Vertinimo kriterijus
kriterijaus
padalinys
terminas
siekiama reikšmė
1 TIKSLAS. Vystyti ilgalaike partneryste pagrįstą bendradarbiavimą
1.1. Didinti tarptautine
Paraiškų tarptautinėms
Parengtų paraiškų ir
1
Veiklos valdymo
2021–2023 m.
partneryste pagrįstų projektų ir partnerystėms rengimas ir
įgyvendinamų projektų
skyrius, kiti
iniciatyvų skaičių
projektų įgyvendinimas
skaičius
projektus
inicijuojantys
LPM padaliniai
Vizitų į užsienio policijos
Vizitų skaičius
1
Vadovybė, Veiklos Kasmet
mokymo ir kitas įstaigas,
valdymo skyrius
siekiant bendradarbiauti
organizavimas
Atvykstančių užsienio
Atvykstančių ir išvykstančių 1:1
Projektus
Iki 2023 m.
mokytojų / darbuotojų ir
mokytojų / kursantų
įgyvendinantys
kursantų skaičiaus didinimas,
santykis
LPM padaliniai
išlaikant proporcingą
atvykstančių ir išvykstančių
skaičiaus santykį
1.2. Plėtoti tarptautinių
partnerių geografiją

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

Užmegztų partnerysčių
2
skaičius naujose šalyse
(pasirašant sutartis,
memorandumus, kitus
dokumentus dėl
bendradarbiavimo ar kitais
būdais susitariant dėl bendrų

Vadovybė, Veiklos
valdymo skyrius

2021–2023 m.

2
veiklų)
1.3. Aktyvinti narystę
tarptautinėse policijos
organizacijose, asociacijose

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

Dalyvavimas tarptautinių
Renginių, kuriuose
1
Vadovybė,
policijos organizacijų, asociacijų dalyvauta ir pristatyti
projektus
konferencijose, renginiuose ir
pranešimai, skaičius
įgyvendinantys
pranešimų pristatymas
LPM padaliniai
Reguliarus informacijos apie
Paskelbtos informacijos
1
Veiklos valdymo
LPM veiklą skelbimas
pranešimų skaičius
skyrius
tarptautinių organizacijų
viešinimo priemonėse
2 TIKSLAS. Skatinti ir plėsti LPM kursantų ir darbuotojų tarptautinį aktyvumą
Tarptautinių iniciatyvų, projektų Parengtų iniciatyvų /
2
Projektus
rengimas ir vykdymas, įtraukiant projektų paraiškų skaičius
įgyvendinantys
mokytojus ir kitus darbuotojus
LPM padaliniai,
Mobilumo programose
3 pagal Erasmus+
dalyvaujančių darbuotojų
mobilumo projektus Veiklos valdymo
skyrius
(stažuotėse, tarptautiniuose
(numatant augimą
kvalifikacijos tobulinimo
iki 4 dalyvių
renginiuose, kt.) skaičius
2022–2023 m.); nuo
5 asmenų 2021 m.
iki 7 asmenų
2023 m. pagal kitus
mobilumo projektus

Kasmet

Kasmet

Kasmet

2.2. Kursantų tarptautinio
Paraiškų rengimas programoms,
mobilumo programų, stažuočių remiančioms kursantų tarptautinį
užsienyje organizavimas,
mobilumą
siekiant plėsti jų profesines
kompetencijas

Parengtų paraiškų skaičius
Mobilumo programose
dalyvaujančių kursantų
skaičius

1
10 pagal Erasmus+
mobilumo projektus
(numatant augimą
iki 12 dalyvių
2023 m.); nuo 4
asmenų 2021 m. iki
6 asmenų 2023 m.
pagal kitus
mobilumo projektus

Projektus
įgyvendinantys
LPM padaliniai,
Veiklos valdymo
skyrius

Kasmet

2.3. Organizacijos
tarptautiškumo kultūros

Tarptautinių renginių,
kuriuose dalyvauta, skaičius

2

LPM padaliniai
pagal

Kasmet

Kursantų / darbuotojų
dalyvavimo tarptautiniuose

3
stiprinimas

konkursuose, turnyruose,
švietimo parodose ir tinkluose
skatinimas
Tarptautinės konferencijos /
renginio organizavimas kartu su
užsienio partneriais

kompetenciją
Suorganizuotų renginių
skaičius

Įsitraukimas į užsienio kursantų / Dalyvavusių darbuotojų ir
vizituojančių kolegų akademinę, kursantų skaičius
socialinę ir kultūrinę integraciją
LPM

Ne mažiau kaip 2
darbuotojai ir 2
kursantai

Pažintinio filmuko apie LPM
veiklą sukūrimas
LPM interneto svetainės versijos
anglų kalba atnaujinimas,
papildymas aktualia informacija

1

Sukurtas filmukas

1
Atnaujinta LPM interneto
svetainės versija anglų kalba

____________
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1

Projektus
įgyvendinantys
padaliniai, kiti
LPM padaliniai
pagal
kompetenciją
Projektus
įgyvendinantys
padaliniai, kiti
LPM padaliniai
pagal
kompetenciją
Veiklos valdymo
skyrius
Veiklos valdymo
skyrius

Kasmet

Vykdant
kiekvieną
priimamąjį
vizitą pagal
įgyvendinamus
projektus
Iki 2023 m.
Iki 2023 m.

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos mokyklos viršininko
2021 m.
d. įsakymu Nr.
2021–2027 METŲ LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS
EUROPINĖ TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJA

„Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM), būdama viena iš pagrindinių
būsimų policijos pareigūnų rengimo, esamų pareigūnų kvalifikacijos
tobulinimo institucijų, prisideda prie policijos efektyvios veiklos.
Vertiname ir pripažįstame LPM bendruomenės, užtikrinančios
visuomenės saugumą, prisidedančios prie pokyčių ne tik policijos
sistemoje, bet ir visuomenės gyvenime, indėlį. LPM vienas iš tikslų –
užtikrinti sąlygas besimokančių ir darbuotojų profesiniam tobulėjimui,
neįsivaizduojamam be glaudaus ryšio su užsienio šalių kolegomis. Todėl
LPM tarptautinio bendradarbiavimo vystymas ir plėtra – viena iš
svarbiausių LPM veiklos krypčių.“
Viršininkas ______________
(parašas ranka)

Vilius Motiejaitis

I SKYRIUS
ATEITIES STRATEGINĖS KRYPTYS
Pagrindiniai LPM tarptautiškumo strategijos tikslai orientuoti į mokyklą, kaip į instituciją,
vystančią tarpkultūrinį ir profesinį bendradarbiavimą mokantis ir mokant. Plėtodama tarptautiškumo
veiklas, LPM atsižvelgia į bendrąją mokyklos viziją – tapti šiuolaikiška modernia profesine
mokymo įstaiga, užtikrinančia profesionalaus policijos pareigūno parengimą ir tobulinimąsi.
Viena iš LPM strateginių nuostatų – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, didinti
policijos sistemos darbuotojų veiklos veiksmingumą ir kompetenciją. Taigi LPM reikalingas
pedagoginis ir kitas personalas, kuris būsimiems pareigūnams ir kvalifikacijos tobulinimo kursų
dalyviams ne tik suteikia naujausių profesinių žinių, bet ir sudaro sąlygas naujoms kompetencijoms
įgyti ir tobulinti. Ne mažiau svarbu nuolat sekti naujausias permainas, mokslo pasiekimus
profesinėje srityje, analizuoti jų taikymo studijų procese ir darbinėje veikloje galimybes ir inicijuoti
mokymo planų ir proceso organizavimo naujovių įgyvendinimą. Tarptautinis bendradarbiavimas
suteikia galimybę dirbti ir kurti tinklus su geriausiais srities ekspertais, dalyvauti jų mokymuose ir
pasinaudoti aukštos kokybės infrastruktūra bei susipažinti su naujausiomis mokymo
metodologijomis ir idėjomis policijos pareigūnų rengimo srityje.
Todėl siekis toliau vystyti bendradarbiavimą su užsienio policijos pareigūnų mokymo
institucijomis išlieka vienu iš pagrindinių tikslų 2021–2027 m. laikotarpiu. Patikimų ilgalaikių
partnerių turėjimas sudaro palankesnes sąlygas LPM kursantams ir darbuotojams įgyti tarptautinės
patirties dalyvaujant mobilumo projektuose bei kitose tarptautiškumo veiklose, stažuojantis LPM
gali tobulėti tiek užsienio partneriai, tiek patys įstaigos darbuotojai. Be to, aktyvus dalyvavimas
tarptautinėse veiklose rodo įstaigos kompetenciją ir profesionalumą, kelia prestižą, o tai savo ruožtu
didina galimybes pritraukti geriausios kvalifikacijos specialistus dirbti LPM komandoje.
Tarptautiškumas turi būti suvokiamas kaip visos organizacijos transformacija ir turi būti
naudingas tiek asmeniniu, tiek instituciniu lygiu. Todėl į organizacinės kultūros, palaikančios
tarptautiškumo veiklas, kūrimą LPM siekia įtraukti visus organizacijos padalinius ir darbuotojus.
Tarptautiškumo veiklų plėtojimas siekiant ugdyti platesnių kultūrinių patirčių specialistus
tiesiogiai prisideda prie Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos prioriteto –
„policijos darbuotojų motyvacijos ir gebėjimų stiprinimas“ – įgyvendinimo.
Europos Sąjungos ir kitose šalyse profesinius, kalbinius, asmeninius įgūdžius gerinantys
LPM bendruomenės nariai galės kokybiškiau vykdyti savo profesinius įsipareigojimus.

2
Platesniu lygmeniu bendradarbiavimas su užsienio partnerių policijos sistemos
institucijomis gali turėti teigiamos įtakos efektyviai profesinio policijos pareigūnų rengimo politikai
formuoti ir tolimesnėms ilgalaikėms bendroms įvairių šalių policijos įstaigų veikloms. Taip pat
skatinamas šalių aktyvus dalijimasis ir keitimasis aktualia informacija, o tai ypač svarbu policijos
veiklose. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose sujungia skirtingose šalyse veikiančias
organizacijas bendriems aktualiems visoms dalyvaujančioms šalims rezultatams sukurti, kurie
vėliau pritaikomi nacionaliniu lygiu.
II SKYRIUS
2021-2027 METŲ LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS STRATEGINIAI
TARPTAUTIŠKUMO TIKSLAI
1. Vystyti ilgalaike partneryste pagrįstą bendradarbiavimą.
Rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, didinant policijos sistemos darbuotojų veiklos
veiksmingumą ir kompetenciją bei užtikrinant šiuolaikišką modernų profesinį mokymą, būtina
vystyti ilgalaikius ryšius su užsienio policijos pareigūnų rengimo institucijomis.
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose suteikia tiek kursantams, tiek
darbuotojams galimybę dirbti su geriausiais srities ekspertais, dalyvauti jų mokymuose ir
pasinaudoti aukštos kokybės infrastruktūra bei susipažinti su naujausiomis mokymo
metodologijomis ir idėjomis.
Kartu aktyvi narystė tarptautiniuose policijos tinkluose ir tvarių partnerysčių plėtojimas
užtikrina įstaigos prestižo augimą ir didina galimybes pritraukti geriausios kvalifikacijos
specialistus dirbti LPM komandoje.
2. Skatinti ir plėsti LPM kursantų ir darbuotojų tarptautinį aktyvumą.
Į organizacinės kultūros, palaikančios tarptautiškumo veiklas, kūrimą svarbu įtraukti visus
organizacijos padalinius ir darbuotojus. Todėl, skatinant mokytojų ir kitų darbuotojų bei kursantų
motyvaciją semtis tarptautinės patirties, plėsti profesines kompetencijas, turi būti organizuojamos
tarptautinių mobilumo programos, stažuotės užsienyje. Be to, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į
tarptautiškumo veiklas, siekiama sudaryti sąlygas platesniam ratui darbuotojų ir kursantų dalyvauti
tarptautiniuose konkursuose, turnyruose, organizuoti bendras konferencijas su partneriais, užsiimti
vizituojančių užsienio kolegų ir kursantų akademine bei kultūrine integracija į įstaigos gyvenimą.
____________
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