2014. gada ziņojuma
kopsavilkums

Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) ir ES aģentūra, kuras
uzdevums ir mācīt policijas darbiniekus un īpaši stiprināt
tiesībaizsardzības iestāžu spēju reaģēt uz jauniem
apdraudējumiem, sevišķi pievēršoties apdraudējumiem ar
Eiropas vai pārrobežu dimensiju.
CEPOL savu pasākumu portfeli veido, pamatojoties uz drošības
apdraudējumu novērtējumu un dalībvalstu vajadzībām. Pilnīgā
saskaņā ar Eiropas institūciju stratēģiskajiem norādījumiem
CEPOL veido atbilstīgus mācīšanās pasākumus.
Izrādījās, ka 2014. gads aģentūrai bija izaicinājumu pilns. CEPOL
ne tikai sasniedza nospraustos gada mērķus, bet pat pārspēja
tos, neskatoties uz pārcelšanos, kuras rezultātā milzīgi pieauga
darba slodze salīdzinājumā ar parastu gadu.
Aģentūra veiksmīgi izstrādāja savu darba programmu, īstenojot
vairāk pasākumus, nekā tas
sākotnēji bija paredzēts. Svarīgi
piezīmēt, ka aģentūra paplašināja
savas apmācības dalībnieku loku, lai
sasniegtu visaugstāko līdzdalības
līmeni līdz šim brīdim. Šis līdzdalības
pieaugums demonstrē gan interesi
par CEPOL gada apmācības katalogu
un tā būtiskumu, gan arī mūsu
apņemšanos paaugstināt piekļuvi
apmācībai.

Pārcelšanās uz Budapeštu
Uz savu jauno galveno mītni Budapeštā CEPOL pārcēlās 2014. gada
1. oktobrī. Visu projektu pabeidza nepilnos četros mēnešos.
Pārcelšanos īstenoja ātri, un CEPOL izdevās izvairīties no tā, ka tās
rezultātā būtu jebkādi negatīvi ietekmēta vai pārtraukta augstas
kvalitātes apmācības nodrošināšana, kā arī tika nodrošināta
darbības nepārtrauktība.

Pārcelšanās skaitļos
–
–
–
–

Risināmi 360 pamatjautājumi
Pabeigta 4 mēnešos
Saglabāti 90 % personāla
Pārcelšanās izmaksas mazāk nekā EUR 1 miljona
apmērā
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2014. gada darba programmas īstenošana
CEPOL 2015. gadā īstenoja 125 mācību pasākumus un apmācīja
10322 tiesībaizsardzības profesiju pārstāvjus.

2014. gada darbību plāns tika izstrādāts, ņemot vērā
vienpadsmit stratēģiskās prioritātes jomas. Šajās darbībās tika
ietverti temati no vadības līdz tiesībaizsardzības metodēm, kā
arī no ES sadarbības līdz ekonomiskiem noziegumiem. Mācību
pasākumi ir paredzēti, lai veicinātu zināšanu un labas prakses
apmaiņu, kā arī sekmētu vispārējas Eiropas tiesībaizsardzības
kultūras attīstību.
Vispārējā apmierinātība ar CEPOL pasākumiem saglabājās
augsta: 92 % dalībnieku atzīst, ka bija ļoti apmierināti vai
apmierināti ar pasākumiem (94 % par kursiem ar dzīvošanu
uz vietas, 91 % par tiešsaistes semināriem un 91 % par Eiropas
policijas apmaiņas programmu).
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2014. gada darba programma tika izstrādāta pateicoties
aģentūru un ieinteresēto organizāciju ieguldījumam.
Rezultātā tika veiktas aktuālas un mērķtiecīgas darbības, kas
pielāgotas dalībvalstu vajadzībām un kas sagatavotas saskaņā ar
ES iekšējās drošības stratēģiju.

Pasākums

Dalībnieku skaits
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* Līdzdalība ietver seminārus, kursus, konferences, e-mācību moduļus, tiešsaistes seminārus un Eiropas policijas apmaiņas programmu

Kursi, semināri un konferences

E-mācības

Kursi skaitļos

E-mācības skaitļos

– Īstenots 71 pasākums ar dzīvošanu uz vietas
– 2 098 dalībnieki
– 710 instruktori no 34 valstīm un 24 ES un
starptautiskajām iestādēm
– Apmierinātības rādītājs — 94 %

– Īstenoti 54 tiešsaistes semināri
– 23 tiešsaistes moduļi
– 7 912 tiešsaistes semināru un tiešsaistes moduļu
lietotāji
– Apmierinātības rādītājs — 91 %

Kopumā CEPOL īstenoja 71 pasākumu ar dzīvošanu uz vietas
(kursi, semināri un konferences), pārsniedzot plānoto mērķi
(70). Pasākumi ar dzīvošanu uz vietas pulcēja 2 098 dalībniekus,
pārstāvot 8 % pieaugumu no sākotnējās prognozes (1 944), un 710
instruktorus no 34 valstīm (ES dalībvalstis un trešās valstis), kā arī
24 ES un starptautiskās iestādes. Apmeklējuma līmenis (faktiskais
apmeklējums pret plānoto vietu skaitu) bija augsts (108 %).
Kopumā 2014. gadā subsīdijas piešķīra 63 pasākumiem. Īstenoja
62 pasākumus, bet 1 atcēla. 2014. gadā subsīdiju pasākumu
budžets bija EUR 1 391 752, iztērēja EUR 1 158 225.

Papildus darbībām klātienē, CEPOL arī piedāvā vairākus
e-mācību rīkus. Dalībnieki var izvēlēties moduļus, seminārus un
tiešsaistes platformas virtuālajām kopienām tiešsaistē. Šie rīki
ļauj tiesībaizsardzības profesiju pārstāvjiem paplašināt savas
zināšanas, dalīties pieredzē un attīstīt kompetences.
Pieprasījums pēc tiešsaistes mācībām nemitīgi aug. CEPOL
2014. gadā īstenoja 54 tiešsaistes seminārus, piesaistot kopumā
5 399 dalībniekus. No šiem tiešsaistes pasākumiem 44 bija
no ikgadējās darba programmas, nākamos astoņus īstenoja,
pamatojoties uz īpašajām vajadzībām, bet divus — no rezerves
saraksta. Kopējais apmierinātības līmenis par 2014. gada
tiešsaistes semināriem bija augsts — 91 %.
Līdz 2014. gada 31. decembrim CEPOL tās e-tīkla mācību vadības
sistēmā (LMS) bija pieejami 23 tiešsaistes mācību moduļi, kurus
apmeklēja 2 513 lietotāji.
Kopumā 2014. gadā e-mācīšanās pasākumos piedalījās 7 912
lietotāji (skatīt tabulu zemāk).
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Eiropas Policijas apmaiņas programma (EPEP)
EPEP skaitļos
– 6 segmenti
– Apmaiņas ilgums — 1 nedēļa
– 312 dalībnieki no 28 ES dalībvalstīm un 10 dalībnieki
no asociētajām valstīm
2014. gadā 312 dalībnieki varēja piedalīties apmaiņā. Vispārējais
apmierinātības līmenis bija 91 %.
CEPOL Eiropas policijas apmaiņas programmā 2014. gadā bija
seši segmenti: 1) vispārīgais segments policistiem; 2) vadošo
policijas vadītāju segments; 3) instruktoru segments; 4) pētnieku
segments; 5) starpaģentūru segments; 6) EKP-PB segments.
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CEPOL 2014. gada e-mācīšanās rīki
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Kopīgās mācību programmas

Ārējās attiecības

2014. gadā tika atjauninātas divas kopīgās mācību programmas:
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un Cilvēku tirdzniecība.
Valde 2014. gadā formāli pieņēma četras kopīgās mācību
programmas: trīs tika aktualizētas 2013. gadā — Narkotiku
tirdzniecība, Terorisma apkarošana un Eurojust, bet viena
tika aktualizēta 2014. gadā — Nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšana.

Jau daudzus gadus partnerība ir bijusi mūsu veiksmes galvenais
faktors. Aģentūra kopā ar tās tīkla partneriem ir pielikusi
lielas pūles, lai stiprinātu un realizētu savas darba attiecības
ar Austrumu partnerības un Rietumbalkānu valstīm. Īpašu
uzmanību CEPOL veltīja sadarbībai TI aģentūru grupas ietvaros
un attiecību stiprināšanai ar tās ieinteresētajām pusēm.

Pētniecība un zinātne
Pētniecība un zinātne skaitļos
– 293 reģistrēti eksperti Lektoru, instruktoru un
pētnieku datu bāzē
– 1 600 publikācijas e-bibliotēkā

Lektoru, instruktoru un pētnieku datu bāzē reģistrēto ekspertu
skaits 2014. gadā ievērojami pieauga — 283 reģistrēti eksperti
līdz gada beigām. Ar pāris izņēmumiem visas ES dalībvalstis, kā
arī tādas Eiropas aģentūras kā EIROPOLS un Eiropas Narkotiku
un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA), ir iecēlušas
ekspertus.
2014. gadā publicēja divus jaunus „Eiropas Zinātniski
pētnieciskā biļetena” izdevumus (Nr. 10 un Nr. 11).
Reģistrētie e-tīkla lietotāji varēja arī izmantot CEPOL zināšanu
glabātuvi, e-bibliotēku, kurā līdz 2014. gada beigām bija vairāk
nekā 1 600 publikācijas.

Eiropas kopīgās maģistratūras studiju programmas
(EJMP)
EJMP ir 2 gadu maģistra grāda kurss, kurā tiesībaizsardzības
amatpersonas apmāca par viņu darba pienākumiem. EJMP ir
paredzēts, lai paaugstinātu tiesībaizsardzības amatpersonu
kvalifikāciju attiecībā uz ES instrumentu, jo īpaši par policijas
sadarbību pārrobežu apstākļos, īstenošanu un realizēšanu. Tā ir
pirmā akadēmiskā programma, ko sponsorē CEPOL.

Ārējās attiecības skaitļos
– Ar CEPOL atbalstu īstenoti 8 spēju attīstīšanas projekti
– 9 sadarbības nolīgumi ar trešām valstīm un
starptautiskām organizācijām
– 10 darba vienošanās ar trešām valstīm un
starptautiskām organizācijām
– 2 saprašanās memorandi ar starptautiskām
organizācijām
– 4 neformālas sadarbības nolīgumi (2 ir spēkā,
2 ir sagatavošanas stadijā)

Darba vienošanās bija CEPOL galvenais sasniegums 2014.
gadā. 2014. gada decembrī CEPOL vienu parakstīja ar Bosniju
un Hercogovinu, pabeidza pārrunas ar Bijušo Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republiku (plānota vēstuļu apmaiņa pēc ES
Padomes ieviestajiem grozījumiem) un uzsāka pārrunas ar
apmācības iestādēm Serbijā, Kosovā1, Armēnijā, Ukrainā un
Savienotajās Valstīs.
CEPOL 2014. gadā atbalstīja 8 spēju attīstīšanas projektus,
kurus īstenoja ES dalībvalstis vai starptautiskas organizācijas.
Šie projekti aptvēra dažādus tematus, sākot no e-mācīšanās
atbalsta metodoloģijām, apmācības par bērnu seksuālo
izmantošanu, līdz civilās krīzes pārvarēšanai un citiem svarīgiem
policijas jautājumiem.

12 delegāti no policijas akadēmijām kopā ar universitātes
pārstāvjiem no 10 ES valstīm piedalījās darba grupā, kura
izstrādāja Konsorcija nolīgumu par maģistratūras studijām.
Nolīgumu parakstīja 2014. gada 9. decembrī. 2014. gada 10.
decembrī notika pirmā maģistratūras studiju valdes sanāksme.
Akreditācijas programmu uzsāka 2014. gada beigās, bet
akreditācijas nolīgumu parakstīs 2015. gadā. Pirmo EJMP CEPOL
īstenos laikā no 2015. gada līdz 2017. gadam.
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1 Šis nosaukums neskar nostāju par Kosovas statusu un atbilst ANO Drošības
padomes rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas
neatkarības deklarāciju.
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