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EUROPOS SĄJUNGOS AKTUALIJOS

Siekiama stiprinti ES civilinius Bendros saugumo ir gynybos politikos pajėgumus
2018 m. pabaigoje patvirtintas ES valstybių narių susitarimas dėl civilinių BSGP pajėgumų stirprinimo (vadinamasis
civilinės BSGP „kompaktas“). Šiuo dokumentu nustatomos strateginės gairės, kuriomis siekiama sustiprinti ES
pajėgumus dislokuoti civilinio krizių valdymo misijas. Šių misijų tikslas – sustiprinti policiją, teisinę valstybę ir civilinę
administraciją nestabiliose ir konfiktinėse situacijose. Taryba ir valstybės narės susitaria padidinti indėlį į civilines
BSGP misijas bei įsipareigoja sustiprinti gebėjimą reaguoti į kritines situacijas, užtikrindamos, kad iki 200 personalo
narių turinčią naują misiją bet kuriame operacijos rajone būtų galima pradėti per 30 dienų nuo Tarybos sprendimo
priėmimo. Civilinės BSGP „kompaktas“ numato, kad kiekviena ES valstybė narė turi parengti Nacionalinį
įgyvendinimo planą (NIP) ir juo remdamasi inicijuoti šio „kompakto“ įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. Pirmojoje
2019 m. pusėje turėtų būti parengtas orientacinis NIP šablonas, po to prasidės NIP rengimo procesas valstybėse
narėse. Lietuvoje NIP rengimą koordinuos Užsienio reikalų ministerija, o viena pagrindinių dalyvaujančių institucijų
bus Policijos departamentas.
ES Tarybai pirmininkauti pradėjo Rumunija
Pirmininkavimo estafetę iš austrų rumunai perėmė 2019 m. sausį ir šį
darbą tęs iki liepos mėn., kai pirmininkauti ES Tarybai pradės Suomija
(po suomių užduotį perims kroatai). Pirmininkaujančios valstybės narės
programoje įvardijami keturi prioritetai – saugesnė Europa, Europa,
kurioje vyksta konvergencija, Europa kaip stipri pasaulinio masto
veikėja, bendrų vertybių vienijama Europa. Teisingumo ir vidaus reikalų
srityje rumunai daugiausiai dėmesio planuoja skirti vidaus saugumo ES
stiprinimui, nelegalios migracijos problemos sprendimui, ES išorės sie nų apsaugos stiprinimui, kovai su terorizmu, prekyba žmonėmis, narkotikais, viešųjų vietų Europos miestuose
apsaugai. Prie ES 2007 m. prisijungusi Rumunija ES Tarybai pirmininkauja pirmą kartą. Kitos ES valstybės narės į
sprendimą Rumunijai patikėti šią užduotį žvelgė kritiškai dėl šalyje vykdomų teismų reformų, kuriomis, kaip
teigiama, pakertama kova su kyšininkavimu.
Artėja Europos Parlamento rinkimai
2019 m. gegužės 26 d. penkerių metų kadencijai į Europos Parlamentą rinksime 11
Lietuvos atstovų. Rinkimų metu į Europos Parlamentą bus išrinkti 705 nariai, kurie mums
atstovaus iki 2024 m. Dėl ypatingo politinio konteksto – didelio populistinių jėgų
aktyvumo ir ,,Brexit“ aklavietės – dauguma politikos apžvalgininkų šiemet vyksiančius
Europos Parlamento rinkimus apibūdina kaip ypatingai intriguojančius ir svarbius
Europos ateičiai.
Lietuvoje pirmą kartą šių rinkimų metu varžysis ne tik partijų, bet ir visuomeninių
komitetų keliami kandidatai. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, šiuo
metu kaip politinės kampanijos dalyviai užsiregistravusios 14 politinių partijų ir 8 visuomeniniai rinkimų komitetai.
Savo jėgas rinkimuose bandys net 6 vardiniai rinkimų komitetai: „Arvydo Juozaičio sąrašas: Lietuva yra čia!“, „Aušros
Maldeikienės traukinys“, „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“, „Prof. dr. Stanislovo Tomo sąrašas“, „Už Lietuvą
vyrai ir moterys su Petru Gražuliu“ ir „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“. Pagal kovo pradžioje Europos
Parlamento atnaujintą būsimosios jo sudėties projekciją, kuri ruošiama remiantis ES narėse atliktų apklausų
duomenimis, Lietuvos rinkėjai konservatorius apdovanos keturiomis vietomis Europos Parlamente, „valstiečiams“
teks trys vietos, Lietuvos socialdemokratų partijai, „Tvarkai ir teisingumui“, Darbo partijai ir Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžiui po vieną vietą.
Jeigu dar neapsisprendėte, ar Europos Parlamento rinkimuose balsuosite, siūlome atlikti žaismingą Pasirengimo balsuoti
testą, kuris padės priimti sprendimą: www.europarl.europa.eu.
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Prancūzijos prezidentas E. Macronas kreipėsi į europiečius pristatydamas savo viziją žemyno ateičiai
Kovo pradžioje ES valstybių žiniasklaidoje E. Macronas paskelbė kreipimąsi į Europos
piliečius. Prancūzijos prezidentas pataria europiečiams gegužės pabaigoje vyksiančiuose
rinkimuose į Europos Parlamentą nebalsuoti už „nieko nesiūlančias“ nacionalistines
partijas, ragina Europą atgimti, siūlo naujų politikos krypčių, kviečia surengti
konferenciją, kurioje būtų persvarstytas ES politinis projektas ir skatina įkurti naujų
institucijų. E. Macronas ragina keisti prekybos politikos reguliavimo mechanizmą, vykdyti
viešuosius pirkimus vadovaujantis principu ,,pirmenybė Europai“, bausti įmones, kurios
kenkia strateginiams ES interesams ir pagrindinėms vertybėms, reformuoti ES vykdomą
konkurencijos politiką – šiuo metu neleidžiama ES veikiančioms įmonėms sudaryti
palankesnių sąlygų. Technologijų srityje Prancūzijos vadovas ragina ES labiau fnansuoti
inovacijas, prižiūrėti Europoje veikiančias pagrindines skaitmenines platformas ir skubiai bausti už nesąžiningą
konkurenciją bei neskaidrius algoritmus. E. Macronas pasisako už tai, kad būtų įkurtos bendros ES sienų pajėgos,
Europos prieglobsčio biuras. Jo pasiūlymų sąraše yra ir sutartis, kuri apibrėžtų pagrindinius ES gynybos bei saugumo
įsipareigojimus kartu su NATO ir Europos sąjungininkais. Be to, Prancūzijos vadovas skatina didinti gynybos išlaidas
ir siūlo įkurti Europos saugumo tarybą, kuriai po „Brexito“ priklausytų ir Jungtinė Karalystė. E. Macronas daug tikisi iš
ES agentūrų – siūloma įkurti ir Europos demokratijų apsaugos agentūrą, kuri padėtų apsaugoti ES narėse
vykstančius rinkimų procesus nuo kibernetinių atakų ir melagingos informacijos jų metu sklaidos, antieuropietiškų
jėgų įtakos.
ES lyderių reakcija: Pozityviai vertinamos E. Macrono mintys apie Europos ateitį, tačiau taip pat pabrėžiama, jog kai
kurie Prancūzijos vadovo išsakyti pasiūlymai dubliuojasi su Europos Komisijos anksčiau pristatytais planais.
Politikos apžvalgininkų vertinimas: Daugelis apžvalgininkų E. Macrono straipsnį laiko pasiruošimo Europos
Parlamento rinkimams dalimi ir jo paviešinimą prilygina Prancūzijos prezidento agitacinės kampanijos pradžiai.
Gegužės pabaigoje vyksiančiuose rinkimuose dalyvaus ir E. Macrono įkurtas judėjimas ,,„Respublika, pirmyn“. Šiuo
metu ,,Respublika, pirmyn“ džiaugiasi dauguma Prancūzijos Nacionalinėje Asamblėjoje.
Mokymai misijų tema
Kovo 17-29 d. Policijos departamento Tarptautinio bendradarbiavimo
skyriaus patarėja E. Maželė dalyvavo CEPOL mokymuose, skirtuose
pasirengti siuntimui į Europos Sąjungos bendros saugumo ir gynybos
politikos (BSGP) misijas. Mokymai buvo surengti Vokietijos policijos
universitete Miunsteryje, ir apėmė tiek teorines-interaktyvias paskaitas,
tiek praktines pratybas, mokantis tinkamai reaguoti į saugumo iššūkius ir
suteikti pirmąją pagalbą. Mokymų dalyviams buvo pabrėžta, kad siekiant
dirbti misijose, svarbu ne tik gerai išmanyti darbo, į kurį pretenduojama,
specifką, bet ir globalią taikos ir saugumo struktūrą, t. y. Jungtinių Tautų
ir Europos Sąjungos istoriją, institucijų veiklą, politines aktualijas.
Teikiant dokumentus dalyvavimui misijose, paraiškoje svarbu vartoti kuo daugiau sąvokų, paminėtų pareigų
aprašyme, kadangi pirminę atranką dažnai atlieka kompiuterinė programa pagal sutapimų skaičių.
Mokymų metu rekomenduoti informaciniai puslapiai, kuriuose galima rasti straipsnių, vadovėlių ir nuotolinių mokymų
misijų tematika: www.entriforccm.eu; www.missionsandmandates.org/en.html; www.zif-berlin.org/en.html;
www.dcaf.ch/.
Kviečiame išbandyti jėgas Europos egzamine!
Gegužės 9 d. Policijos departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius visus Lietuvos
policijos darbuotojus pakvies atstovauti mūsų organizacijai „Europos egzamine“. Egzaminą bus
galima laikyti iš bet kurios darbo vietos internetu atsakant į klausimus apie Europos Sąjungą. Iš
visų egzamino dalyvių bus išrinkti laimingieji, kurie laimės daugkartinius kavos puodelius ar
kitokius prizus, o aktyviausiai „Europos egzamine” dalyvavusiai organizacijai bus padovanotas
„Citybirds” paspirtukas. Egzamino nugalėtojų laukia kelionė į ES institucijas Briuselyje ir kiti
prizai.
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Detalesnė informacija apie tai, kaip registruotis ir dalyvauti egzamine, bus pateikta Policijos departamento intraneto
puslapyje artėjant egzaminui, o šiuo metu žinias apie ES galite pasitikrinti artėjančių Europos Parlamento rinkimų
progai skirtoje viktorinoje: www.europos-parlamento-rinkimai.eu/viktorina.

DVIŠALIO IR DAUGIAŠALIO BENDRADARBIAVIMO AKTUALIJOS
2019 – aisiais Lietuva pirmininkaus Prahos procesui
2019-aisiais Lietuva iš Čekijos Respublikos perims pirmininkavimą ES regioniniam bendradarbiavimo procesui
migracijos srityje, kuris žinomas kaip Prahos procesas. Jo tikslas – plėtoti bendrus regioninius prioritetus, atrasti
vienijančius interesus, ieškoti bendrų sprendimų atsakant į regioninius iššūkius bei stiprinti bendradarbiavimą
migracijos valdymo srityje įgyvendinant projektines veiklas. Šiame daugiašalio bendradarbiavimo procese dalyvauja
50 valstybių – ES valstybės narės, asocijuotos Šengeno erdvei priklausančios valstybės, Vakarų Balkanų bei Centrinės
Azijos valstybės. Daugiau informacijos apie Prahos procesą galite rasti: www.pragueprocess.eu .
Stiprinamas bendradarbiavimas su Vietnamu kovos su neteisėta migracija srityje
Sausio pabaigoje vykusio ofcialaus vizito Vietnamo Socialistinėje Respublikoje
metu vidaus reikalų ministras E. Misiūnas pasirašė Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl
piliečių grąžinimo. 2018 m. Lietuvoje gyveno 331 šalyje gyventi leidimo
neturintis asmuo, iš jų 149 (arba 45 %) - Vietnamo piliečiai. Kaip ir didžioji
dauguma kitų nelegaliai į šalį atvykstančių asmenų, Vietnamo piliečiai renkasi
Lietuvą kaip tranzito valstybę vykstant į kitas ES šalis (pvz., Lenkiją, Vokietiją ir
kt.). Vizito metu taip pat pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo
panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams.
Baltijos jūros regiono šalys sieks glaudesnio teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo
Sausio mėnesį pradėtas naujas Lietuvos policijos kartu su kolegomis iš Latvijos, Estijos, Lenkijos bei Suomijos
vykdomas projektas „Tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo stiprinimas Baltijos jūros regione“. Šio Europos
Sąjungos vidaus saugumo fondo programos lėšomis fnansuojamo projekto tikslas – kurti ir taikyti inovatyvius
tarptautinio bendradarbiavimo instrumentus, stiprinti tarpvalstybinį policijos bendradarbiavimą Baltijos jūros
regione. Projekto metu planuojama taikyti pažangiąsias technologijas projekte dalyvaujančių šalių pareigūnų
mokymams, sukurti vieningą grėsmių analizės metodologiją, pašalinti kliūtis efektyviam turimų tarptautinio
bendradarbiavimo instrumentų naudojimui ir paruošti pareigūnus tinkamai reaguoti į tarpvalstybinio pobūdžio
grėsmes viešajai tvarkai ar saugumui Šengeno erdvėje.
Moldovos parlamento rinkimuose daugiausiai mandatų iškovojo prorusiškų pažiūrų socialistai
2019 m. vasario 24 d. vykusių Moldovos parlamento rinkimų metu ketverių
metų kadencijai buvo renkamas 101 parlamentaras. Pirmą kartą
parlamentarai rinkti pagal naują sistemą, kuri buvo pakeista šią kadenciją ir
yra palankesnė didžiausią įtaką turinčioms partijoms (51 parlamento narys
buvo renkamas vienmandatėse rinkimų apygardose (balsuojant už
konkretų kandidatą) ir 50 – daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal
proporcinę rinkimų sistemą (balsuojant už partiją ir be galimybės
kandidatus reitinguoti).
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Remiantis galutiniais rezultatais, prorusiškų pažiūrų Moldovos prezidentą palaikanti Socialistų partija parlamente iš
viso turės 35 vietas, buvusi valdančioji įtakingiausio šalies oligarcho V. Plahotniuco vadovaujama ir proeuropietiška
prisistatanti Moldovos demokratinė partija – 30 mandatų, opozicinei, antikorupcinei ir proeuropietiškai koalicijai
,,Dabar“ atiteko 26 vietos. Kadangi nė vienai partijai nepavyko gauti absoliučios daugumos balsų, deramasi dėl
koalicijos. Kol kas ateities prognozės nykios – jeigu iki balandžio vidurio partijoms nepavyks sudaryti koalicijos,
galimi pirmalaikiai rinkimai.
Estijos parlamento rinkimuose savo pozicijas sustiprino kraštutiniai dešinieji
2019 m. kovo 3 d. vykusius rinkimus į šalies parlamentą laimėjo opozicinė
liberalioji Reformų partija, kuriai atiteko 34 iš 101 mandato. Rinkimų metu
darbą baigiančio premjero R. Rato Centro partijai atiteko 26 vietos parlamente,
kraštutiniai dešinieji Estijos konservatyvios liaudies partijos (EKRE) atstovai
gavo 19 mandatų, 12 vietų parlamente atiteko konservatyvios partijos „Isamaa“
nariams, 10 mandatų pasidalino Estijos socialdemokratų partijos (SDE) nariai.
Po šių rinkimų euroskeptiškai nusiteikę kraštutiniai dešinieji džiaugiasi beveik
trigubai išaugusiu jiems parlamente tenkančių vietų skaičiumi. Pasak šalies politikos apžvalgininkų, rinkėjų išaugusią
paramą šiai partijai galėjo lemti nusivylimas pagrindinių šalies partijų daugelį metų vykdyta taupymo politika, EKRE
pažadai sumažinti mokesčius bei prieš imigraciją nukreipta retorika. Nors Estijos parlamentas balandžio 4 d.
susirinko į pirmąjį posėdį, prieštaringai vertinamos derybos dėl valdančiosios koalicijos užtruko. Iš pradžių susitarti
dėl koalicijos siekė dvi partijos lyderės – Reformų ir Centro partija. Kai pastarosioms kompromiso rasti nepavyko, dėl
partnerystės derybas pradėjo Centro partija, konservatorių ,,Isamma“ ir didelį visuomenės nepasitenkinimą dėl
bandymo prisijungti prie valdančiųjų sukėlusi EKRE. Kovo 6 d. šalies žiniasklaida pranešė, jog šiam trejetui pavyko
sudaryti koalicijos sutartį. Diena prieš tai šalies prezidentė pavedė vyriausybę suformuoti rinkimus laimėjusios
reformų partijos lyderei K. Kallas, kuri sėkmės atveju taptų pirmąja moterimi užimančia šalies premjero pareigas. Jei
per ateinančias dvi savaites K. Kallas nepavyks suburti savo koalicijos, bus skiriamas naujas kandidatas premjero
pareigoms užimti.
Lietuvos policijos atstovai žinių sėmėsi Švedijoje
Balandžio 1-5 d. tarptautinio bendradarbiavimo srityje dirbantys
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos
kriminalinės policijos biuro ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato darbuotojai lankėsi Švedijos nacionalinėje policijoje. Šios
Vidaus saugumo fondo lėšomis organizuotos stažuotės metu Lietuvos
policijos atstovai buvo supažindinti su Švedijos policijos sistema,
policijos tarptautinio bendradarbiavimo padalinio veikla, vieningo
kontaktinio punkto policijos bendradarbiavimui (angl. Single Point of
Contact – SPOC) funkcionavimo ypatybėmis. Kolegos iš Švedijos
pristatė savitą sprendimą tarptautinio bendradarbiavimo kokybei
gerinti – SPOC tarptautinio bendradarbiavimo pareigūnų, dirbančių
skirtinguose valstybės regionuose ir glaudžiai bendradarbiaujančių su
centrinio lygmens tarptautininkais, tinklą. Lietuvos policijos darbuotojams taip pat buvo pristatyta idėja turėti
„veidrodinius“ Švedijos tarptautinio policijos bendradarbiavimo pareigūnus, reziduojančius kitose Europos Sąjungos
valstybėse. Pasak idėjos autorių, tai pagerintų ir pagreitintų šalių operatyvinį tarptautinį bendradarbiavimą bei leistų
užkirsti kelią daugeliui nusikaltimų. Stažuotės metu Lietuvos ir Švedijos pareigūnai pasidalino gerosios tarptautinio
bendradarbiavimo praktikos pavyzdžiais, aptarė didžiausius abiejų šalių policijos sistemų iššūkius bei laimėjimus.
Kolegos iš Švedijos SPOC padalinio džiaugėsi itin glaudžiu ir efektyviu bendradarbiavimu su Lietuvos SPOC
tarptautininkais – visi Švedijos paklausimai yra visuomet įvykdomi greitai ir kokybiškai.
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LIETUVOS ATSTOVŲ SUSITIKIMAI SU PARTNERIAIS

Svečiai iš Serbijos domėjosi Lietuvos policijos sistema
Sausio 30 d. Policijos departamente lankėsi Serbijos pasienio policijos
direktorato vadovo M. Stanojevičiaus vadovaujama delegacija.
Susitikimo su policijos generalinio komisaro pavaduotoju R. Bobinu
metu svečiams pristatyta Lietuvos policijos sistema ir pagrindiniai
šalies policijos veiklos aspektai. Pajėgų valdymo valdybos atstovai taip
pat supažindino serbų delegacijos narius su savo veiklos ypatybėmis.
Svečiai aktyviai domėjosi Lietuvos policijoje diegiamomis naujovėmis,
patirtimi įgyta žengiant reformų keliu bei dalinosi savo planais sekti
Lietuvos pavyzdžiu. Vizito metu abiejų šalių atstovai pabrėžė dvišalio bendradarbiavimo svarbą ir džiaugėsi, jog kartu
vykdomi projektai padeda sustiprinti partnerystę. Šiuo metu Policijos departamentas kartu su Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba dalyvauja Serbijoje vykdomame ir Europos Sąjungos
Dvynių programos lėšomis fnansuojamame projekte ,,Šengeno veiksmų plano plėtojimas“. Šio projekto tkslas –
perduodant serbų pareigūnams gerąją Lietuvos patrr, padėt šaliai pasiruošt prisijungimui prie Šengeno erdvės.
Lietuvos policijos generalinis komisaras – vienas iš Europos policijos vadovų susitikimo dalyvių
Kovo 14-15 d. Lietuvos policijos generalinis komisaras L. Pernavas dalyvavo Vienoje
vykusiame Europos policijos vadovų susitikime. Kaip ir praeitais metais vykusio
susitikimo metu, renginio dalyviai aptarė pagrindinius iššūkius Europos saugumui bei
priemones, kuriomis planuojama juos pažaboti. Pirmąją vizito dieną vykusios ofcialios
vakarienės metu kartu su Europolu susitikimą organizavę austrai dalyvius kvietė
pratęsti 2018 m. rudenį Europos policijos vadovų konvente vykusią diskusiją apie 5G
ryšio plėtros privalumus ir trūkumus, mobiliųjų technologijų taikymo policijos veikloje
galimybes. Ofcialios vakarienės metu Europolo vykdomoji direktorė C. De Bolle taip
pat pristatė naująją Europolo veiklos strategiją 2020+. Antrąją susitikimo dieną daug
dėmesio skirta staigaus elektros energijos tiekimo sutrikimo keliamų grėsmių, bepiločių skraidyklių naudojimo
policijos veikloje galimybių bei kovos su narkotikais srityje vyraujančių tendencijų aptarimui. Šis susitikimas tapo
puikia proga Rumunijos atstovams pristatyti savo veiklos prioritetus teisėsaugos srityje pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai laikotarpiu.

APSKRIČIŲ TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AKTUALIJOS
Klaipėdiečiai dalyvavo Džordžo S. Maršalo Europos saugumo studijų centre vykusiuose mokymuose
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai kartu su
kolegomis iš 42 šalių dalyvavo Partenkircheno mieste (Vokietijoje), Džordžo S.
Maršalo Europos saugumo studijų centre, vykusiuose tarptautinio organizuoto
nusikalstamumo prevencijos programos mokymuose. Vieną mėnesį trukusių ir
anglų kalba vykusių mokymų tema - kova su tarptautiniu organizuotu
nusikalstamumu. Dalyviams paskaitas skaitė iš tokių įstaigų kaip Jungtinių
Amerikos Valstijų Federalinio tyrimų biuro bei Centrinės žvalgybos agentūros
atvykę lektoriai.
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Mokymų metu diskutuota apie neteisėtos prekybos narkotikais sukeliamas nacionalinio saugumo grėsmes, tokias
tarptautinių organizuoto nusikalstamumo grupuočių vykdomas veikas kaip ginklų prekyba, prekyba žmonėmis,
pinigų plovimas, korupcija, kibernetinės atakos. Vienas iš šių mokymų tikslų - sukurti SWOT (Stiprybės, Silpnumai,
Galimybės, Grėsmės) strategijos analizę, kuri padėtų kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu bei
sustiprintų skirtingų institucijų tarptautinį tiesioginio bendradarbiavimo tinklą.
Mokymai apie su rinkimų teisės pažeidimais susijusių nusikaltimų tyrimą
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2ojo skyriaus viršininkas D. Bieliūnas kovo 3-10 d. dalyvavo
Budapešte įsikūrusioje Teisėsaugos akademijoje vykusiuose
mokymuose apie su rinkimų teisės pažeidimais susijusių
nusikalstamų veikų tyrimą. Šių Jungtinių Amerikos Valstijų
Vyriausybės organizuotų mokymų tikslas - supažindinti
prokurorus, tyrėjus ir teisėjus su rinkimų srities nusikalstamų
veikų tyrimu, baudžiamojo persekiojimo koncepcija ir
susijusiomis korupcijos apraiškomis. Pagrindinės jų metu
aptartos temos – tai kompiuteriniai įsilaužimai ir bausmės,
rinkiminių kampanijų fnansiniai pažeidimai, prokuratūrų ne priklausomumas, korupcijos apraiškos rinkimų srityje, melagingos naujienos, rinkimų biuletenių klastojimas.
Mokymų metu netrūko ir praktinių užsiėmimų – dalyviai turėjo atlikti dvi su rinkimų pažeidimais susijusių atvejų
analizes bei pristatyti savo šalyse veikiantį rinkimų sistemos mechanizmą bei patraukimo atsakomybėn už rinkimų
teisės pažeidimus tvarką.
Taline vyko kasmetinė Baltijos šalių sostinių policijos įstaigų vadovų konferencija
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ne vienerius
metus palaiko glaudžius ryšius su Baltijos jūros regiono valstybių
sostinių policijos įstaigomis. Viena iš šios ilgai trunkančios
partnerystės laikotarpiu puoselėjama tradicija – kasmetinė Baltijos
šalių sostinių policijos vadovų konferencija, kurios metu
aptariamos regione vyraujančios nusikalstamumo tendencijos,
naudojami bendradarbiavimo instrumentai, pasidalinama gerąja
praktika. Šių metų kovo 13-15 d. Taline vykusiame susitikime
dalyvavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininkas S. Gagas. Konferencijos metu daugiausiai dėmesio skirta dviems temoms - nepilnamečių
nusikalstamumui bei nusikaltimams, kurių potencialiomis aukomis tampa narkotinėmis ar psichotropinėmis
medžiagomis apsvaiginti asmenys. Talino, Rygos, Varšuvos, Helsinkio ir Vilniaus policijų įstaigų atstovai taip pat
pristatė iššūkius, su kuriais jų šalyse susiduriama užkardant aukščiau minėtus nusikaltimus, pasidalino gerąja tyrimo
praktika, taip pat aptarė šių nusikaltimų tendencijas ir problematiką.
Utenos pareigūnai keitėsi patirtimi su kolegomis iš Latvijos
Kovo 20 d. Daugpilyje vyko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
atstovų ir Latvijos valstybinio policijos koledžo, Latvijos valstybinės policijos
Latgalos regiono valdybos bei Latvijos valstybės sienos apsaugos koledžo
pareigūnų susitikimas. Vizito metu aptartos problemos, su kuriomis susiduria
Latvijos valstybinio policijos koledžo atstovai taikydami naujoves bei
rengdami nuotolinius pareigūnų mokymų „Moodle“ aplinkoje. Vienas iš
svarbiausių susitikimo metu aptartų klausimų – bendro radijo ryšio tarp abiejų
šalių užtikrinimas vykdant bendradarbiavimą ir su tuo susiję iššūkiai.
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Taip pat buvo pristatyti naujausi statistiniai duomenys apie kaimynių bendradarbiavimą keičiantis informacija,
bendrą patruliavimą, darbo grupių susitikimus bei kartu vykdomus mokymus. Šis susitikimas latviams tapo puikia
proga pristatyti naują idėja projektui tema „Virtualios realybės integravimas į kelių eismo saugumo mokymą“, kurio
metu saugaus eismo pagrindų siekiama mokyti vaikus nuo 7 iki 10 m.
Tarptautinis seminaras „Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir terorizmas“
Kovo 28 – 29 d. dienomis Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato atstovai surengė
tarptautinį seminarą kartu su latviais vykdyto
projekto
,,Sinerginės
saugumo
platformos
sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“
rezultatams aptarti. Šiame susitikime dalyvavo
dvidešimt Lietuvos ir Latvijos policijos ir pasienio
pareigūnų. Seminaro metu ne tik apžvelgti projekto
tikslai, vykdytos veiklos ir jo metu įgyvendintos
idėjos, bet ir iš arčiau pažvelgta į elektroninėje
erdvėje atliekamų nusikaltimų bei terorizmo problematiką. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto
apsaugos ministerijos Kibernetinės gynybos departamento atstovė E. Ivanovaitė seminaro dalyvius supažindino su
kibernetinio saugumo sąvoka, atakos vektorių, procese dalyvaujančių aktorių tipais bei pasidalino praktiniais
patarimais apie tai, į ką reikia atkreipti dėmesį tiriant nusikaltimus elektroninėje erdvėje.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-osios valdybos 3-iojo skyriaus
viršininkas V. Tuinyla pristatė elektroninėje erdvėje vykdomų nusikaltimų tendencijas, įvardijo aktualiausias jų
formas ir pasidalino jų tyrimo sėkmės istorijomis. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės
policijos atstovai G. Makaveckas ir R. Turovas su kolegomis pasidalino savo patirtimi bei aptarė iššūkius, su kuriais
susiduria tirdami elektroninėje erdvėje atliekamus nusikaltimus Utenos apskrityje.
Antrąją seminaro dieną dalyviai viešėjo Lietuvos antiteroristinių
operacijų rinktinės ,,Aras“ būstinėje. Šio vizito metu su pareigūnais
susitiko rinktinės ,,Aras“ vadas V. Grabauskas, kuris skaitė pranešimą
tema ,,Terorizmo grėsmės ir kita rizika“ bei supažindino svečius su
rinktinės veiklos ypatumais.

8

