
2014 m. metinės 
ataskaitos santrauka

Europos policijos koledžas (CEPOL) yra ES agentūra, kurios 
funkcija – rengti policijos pareigūnų mokymus, o ypač stiprinti 
Europos teisėsaugos agentūrų gebėjimus reaguoti į naujas 
grėsmes, dėmesį sutelkiant į tas grėsmes, kurioms būdingas 
europinis arba tarpvalstybinis aspektas.

CEPOL savo priemonių rinkinį rengia atsižvelgdamas į saugumo 
grėsmių vertinimą ir valstybių narių poreikius. Visapusiškai 
paisydamas Europos institucijų strateginių gairių, CEPOL rengia 
atitinkamas mokymo priemones.

2014 m. agentūrai buvo kupini iššūkių. CEPOL ne tik įgyvendino 
tiems metams nustatytus tikslus, bet ir juos viršijo, nepaisant 
to, kad dėl persikėlimo labai padidėjo darbo krūvis, palyginti su 
įprastais metais.

Agentūra sėkmingai įvykdė savo darbo programą ir įgyvendino 
daugiau priemonių, nei buvo 
numatyta iš pradžių. Svarbu 
pabrėžti, kad agentūra išplėtė 
savo mokymų apimtį ir pritraukė 
rekordiškai daug dalyvių. Toks 
dalyvių skaičiaus augimas leidžia 
teigti, kad CEPOL siūlomi kasmečiai 
mokymai kelia susidomėjimą bei 
yra aktualūs ir kad esame pasiryžę 
suteikti dar daugiau galimybių 
dalyvauti mokymuose.

Persikėlimas į Budapeštą

CEPOL į naująją buveinę Budapešte persikėlė 2014 m. spalio 
1 d. Visas projektas buvo įgyvendintas mažiau nei per keturis 
mėnesius.

Persikėlimas buvo spartus, todėl CEPOL pavyko užtikrinti, kad 
nenukentėtų ir nesutriktų kokybiško mokymo procesas ir kad 
būtų išsaugotas veiklos tęstinumas.

Persikėlimas skaičiais

– 360 atliktinų veiksmų
– Įgyvendintas per 4 mėnesius
– Išsaugota per 90 proc. darbuotojų
– Persikėlimas kainavo mažiau nei 1 mln. EUR.
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2014 m. darbo programos įgyvendinimas
2014 m. CEPOL įgyvendino 125 rūšių mokymo veiklą ir suteikė 
mokymą 10 322 teisėsaugos specialistams.
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2014 m. metinė darbo programa buvo rengiama padedant 
agentūros tinklui ir suinteresuotosioms šalims. 
Taip buvo užtikrinta kryptinga teminė veikla, atitinkanti 
valstybių narių poreikius ir ES vidaus saugumo strategiją.

2014 m. veiklos paketas parengtas atsižvelgiant į vienuolika 
strateginių prioritetinių sričių. Veikla apima įvairiausius 
klausimus: nuo lyderystės iki teisėsaugos veiklos metodų, nuo 
ES bendradarbiavimo iki ekonominių nusikaltimų. Mokymosi 
produktais buvo siekiama sudaryti geresnes sąlygas dalintis 
žiniomis ir geriausia patirtimi, padėti kurti bendrą Europos 
teisėsaugos kultūrą.

Bendras pasitenkinimas CEPOL mokymais išlieka aukštas – 
92 proc. dalyvių (94 proc. kursų su apgyvendinimu, 91 proc. 
internetinių seminarų ir 91 proc. Europos policijos mainų 
programos dalyvių) teigė, kad jie labai patenkinti arba 
patenkinti užsiėmimų kokybe.

Veikla Dalyvių skaičius

Su apgyvendinimu 2 098

Internetiniai seminarai 5 399

Internetiniai moduliai 2 513

Mainų programa 312

Iš viso 10 322

Dalyvių skaičius
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* Skaičiuojami seminarų, kursų, konferencijų, e. mokymosi modulių, internetinių seminarų ir Europos policijos mainų programos dalyviai



Kursai, seminarai ir konferencijos

Kursai skaičiais
– Įgyvendinta 71 priemonė su apgyvendinimu
– 2 098 dalyviai
– 710 instruktorių iš 34 šalių ir 24 ES bei tarptautinių 

institucijų
– Pasitenkinimo lygis – 94 proc.

CEPOL iš viso įgyvendino 71 priemonę su apgyvendinimu (kursai, 
seminarai ir konferencijos) ir viršijo iš anksto numatytą tikslą 
(70). Priemonėse su apgyvendinimu dalyvavo 2 098 dalyviai (tai 
8 proc. daugiau nei planuota (1 944) ir 710 instruktorių iš 34 šalių 
(ES valstybių narių ir trečiųjų šalių), taip pat 24 ES ir tarptautinių 
institucijų. Dalyvavimo koe�cientas (faktiškai dalyvavusiųjų 
skaičiaus ir planuoto vietų skaičiaus santykis) buvo aukštas 
(108 proc.).

2014 m. dotacijos iš viso buvo skirtos 63 priemonėms įgyvendinti. 
62 priemonės buvo įgyvendintos, o viena – atšaukta. 2014 m. 
dotacijos priemonėms buvo numatyta 1 391 752 EUR, 
o panaudota – 1 158 225 EUR.
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Europos policijos mainų programa (EPEP)

EPEP skaičiais
– 6 segmentai
– Mainų trukmė – 1 savaitė
– 312 dalyvių iš 28 ES valstybių narių ir 10 asocijuotųjų 

šalių.

2014 m. mainuose galėjo dalyvauti 312 dalyvių. Bendras 
pasitenkinimo lygis – 91 proc.

2014 m. CEPOL Europos policijos mainų programą sudarė šeši 
segmentai: 1) bendrasis segmentas policijos pareigūnams; 
2) vyresniųjų policijos vadovų segmentas; 3) instruktorių 
segmentas; 4) tyrėjų segmentas; 5) tarpinstitucinis segmentas; 
6) Rytų kaimynystės politikos ir Vakarų Balkanų šalių segmentas.

E. mokymasis

E. mokymasis skaičiais
– Surengti 54 internetiniai seminarai
– 23 internetiniai moduliai
– Internetiniuose seminaruose dalyvavo ir internetiniais 

moduliais pasinaudojo 7 912 vartotojų  
– Pasitenkinimo lygis – 91 proc.

 

CEPOL siūlo ne tik priemones su apgyvendinimu, bet ir keletą 
e. mokymosi priemonių. Dalyviai gali rinktis internetinius 
modulius, internetinius seminarus ir internetinėms 
bendruomenėms skirtas platformas. Šios priemonės padeda 
teisėsaugos specialistams gilinti žinias, dalintis patirtimi ir ugdyti 
gebėjimus.

E. mokymosi paklausa nuolat auga. 2014 m. CEPOL surengė 
54 internetinius seminarus, kuriuose iš viso dalyvavo 
5 399 dalyviai. Iš šių internetinių renginių 44 buvo metinės 
darbo programos renginiai, dar aštuoni buvo surengti 
atsižvelgiant į neplanuotus poreikius, o du buvo iš rezervo 
sąrašo. Bendras dalyvių pasitenkinimas 2014 m. surengtais 
internetiniais seminarais buvo aukštas – 91 proc.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. CEPOL savo elektroninio tinklo 
mokymosi valdymo sistemoje buvo pateikęs 23 e. mokymosi 
modulius, kuriuos peržiūrėjo 2 513 vartotojų.

2014 m. įgyvendinant e. mokymosi priemones iš viso dalyvavo 
7 912 vartotojų (žr. toliau pridedamą lentelę).
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2014 m. CEPOL e. mokymosi 
priemonės

Vartotojų skaičius

Internetiniai seminarai 5 399

Internetiniai moduliai 2 513

Iš viso 7 912
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Bendrosios mokymo programos
2014 m. buvo atnaujintos dvi bendrosios mokymo programos: 
Kovos su pinigų plovimu programa ir Kovos su prekyba 
žmonėmis programa. 2014 m. valdyba o�cialiai patvirtino 
keturias bendrąsias mokymo programas: trys iš jų atnaujintos 
2013 m. (Kovos su prekyba narkotikais, Kovos su terorizmu ir 
Eurojusto), o viena – 2014 m. (Kovos su pinigų plovimu).

Moksliniai tyrimai ir mokslas

Moksliniai tyrimai ir mokslas skaičiais
– 293 ekspertai užsiregistravo Dėstytojų, instruktorių ir 

tyrėjų duomenų bazėje
– 1600 publikacijų elektroninėje bibliotekoje

2014 m. smarkiai išaugo Dėstytojų, instruktorių ir tyrėjų 
duomenų bazėje registruotų ekspertų skaičius – metų 
pabaigoje jų buvo 293. Beveik visos ES valstybės narės, taip 
pat Europos agentūros, tokios kaip Europolas ir ENNSC, skyrė 
ekspertus.

2014 m. pasirodė du nauji „Europos mokslo ir mokslinių tyrimų 
biuletenio“ numeriai (10 ir 11). 

Registruotieji e. tinklo naudotojai taip pat galėtų pasinaudoti 
elektronine biblioteka, kuri yra CEPOL žinių saugykla ir kurioje 
2014 m. pabaigoje buvo per 1 600 publikacijų.

Europos jungtinė magistrantūros studijų programa 
(EJMP)
EJMP yra dvejų metų magistrantūros studijų kursas, pritaikytas 
dirbantiems teisėsaugos pareigūnams. EJMP yra skirta 
toliau kelti teisėsaugos pareigūnų kvali�kaciją ES priemonių 
įgyvendinimo pritaikymo srityje, ypač užtikrinant policijos 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Tai pirma CEPOL remiama 
akademinė programa.

12 delegatų iš policijos akademijų, taip pat universitetų 
atstovai iš 10 ES šalių dalyvavo darbo grupėje, kuri parengė 
konsorciumo susitarimą dėl magistrantūros studijų. Susitarimas 
buvo pasirašytas 2014 m. gruodžio 9 d. 2014 m. gruodžio 
10 d. surengtas pirmasis Magistrantūros studijų valdančiosios 
tarybos susitikimas. Akreditacijos procedūra pradėta taikyti 
2014 m. pabaigoje, o akreditacijos susitarimas bus pasirašytas 
2015 m. Pirmąją Europos jungtinę magistrantūros studijų 
programą CEPOL įgyvendins 2015–2017 m.

Išorės ryšiai
Jau daugelį metų mūsų sėkmės pagrindas yra partnerystė. 
Kartu su savo tinklo partneriais agentūra dėjo dideles 
pastangas, kad patobulintų ir sukonkretintų savo darbinius 
santykius su Rytų partnerystės ir Vakarų Balkanų šalimis. 
Ypatingą dėmesį CEPOL teikė bendradarbiavimui TVR agentūrų 
grupėje ir santykiams su savo suinteresuotaisiais subjektais 
stiprinti.

Išorės ryšiai skaičiais

– Įgyvendinti 8 CEPOL remiami gebėjimų stiprinimo 
projektai

– Su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis 
sudaryti 9 bendradarbiavimo susitarimai

– Su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis sudaryta 10 darbinių susitarimų

– Su tarptautinėmis organizacijomis pasirašyti 
2 susitarimo memorandumai.

– 4 neo�cialūs bendradarbiavimo susitarimai (du galioja, 
dar du rengiami)

2014 m. darbiniai susitarimai buvo pagrindinis CEPOL 
laimėjimas. Vieną tokį susitarimą CEPOL pasirašė su Bosnija ir 
Hercegovina 2014 m. gruodžio mėn., taip pat užbaigė derybas 
su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija (po to, kai 
ES Taryba priėmė pakeitimus, laukiama pasikeitimo laiškais) ir 
pradėjo derybas su Serbijos, Kosovo1, Armėnijos, Ukrainos ir 
Jungtinių Valstijų mokymo institucijomis.

2014 m. CEPOL parėmė aštuonis ES valstybių narių arba 
tarptautinių organizacijų įgyvendinamus gebėjimų stiprinimo 
projektus. Šie projektai buvo skirti įvairioms temoms – nuo 
e. mokymosi pagalbinės metodikos ir mokymų, kaip kovoti su 
seksualiniu vaikų išnaudojimu iki civilinio krizių valdymo ir kitų 
svarbių policijos darbo temų.

1  Toks įtraukimas nepažeidžia pozicijos dėl statuso ir atitinka Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 ir Tarptautinio Teisingumo Teismo 
nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.
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