
pateikti įvykių prognozę, pasiūlymą kaip numatyti pajėgų išdėstymą laiko ir teritorijos atžvilgiu; 
automatiškai žemėlapyje generuoti maršrutus (užduotis) pajėgoms, atsižvelgiant tiek į anksčiau
gautus duomenis, tiek į besikeičiančią situaciją maršrute. 

Policijos registruojamų įvykių registras (PRĮR); 
administracinių nusižengimų registras (ANR); 
nusikalstamų veikų žinybinis registras (NVŽR); 
eismo įvykių informacinė sistema (EĮIS); 
transporto priemonių srautai keliuose (Lietuvos automobilių kelių direkcijos eismo skaitikliai); 
orų prognozė; 
planuojami renginiai; 
pajėgai priskirtos užduotys; 
policijos darbuotojų formuojami duomenų rinkiniai  (atskiri failai, mašininiam skaitymui tinkamais
formatais); 
kiti atviri duomenys.

NORIMAS REZULTATAS
Reikalingas dirbtinį intelektą naudojantis sprendimo algoritmo prototipas („Pajėgų vedlys“), kuris
remiantis turimais duomenimis, gebėtų vykdyti dvi pagrindines funkcijas: 

Sprendimas turi leisti pasirinkti vartotojui prognozuojamą laikotarpį pajėgų grafikams sudaryti (pvz.,
reikalingų pajėgų prognozė ateinančiai parai, savaitei, mėnesiui). 
Sprendime turi būti galimybė panaudoti įvairius tiek policijos, tiek kitų institucijų administruojamus
duomenų rinkinius iš įvairių šaltinių, pvz.: 

Sprendime turi būti sudaryta galimybė išplėsti duomenų šaltinių sąrašą. 
Planuojant maršrutą konkrečiai pajėgai, sprendimo algoritmas turi atsižvelgti į aukščiau nurodytus
duomenų šaltinius, įskaitant pajėgoms vadovų suformuotas užduotis, kurias šios turės atlikti
patruliavimo metu (Pvz., saviizoliacijoje esančių asmenų tikrinimas, šaukimo įteikimas, apklausa ir kt.). 

ESAMOS SITUACIJOS IR IŠŠŪKIO APRAŠYMAS 
Kiekvieną parą Lietuvoje darbuojasi vidutiniškai 620 policijos pajėgų vienetų. Pajėgų darbo grafikų
sudarymas, užduočių formavimas bei patruliavimo maršrutų numatymas pavestas atsakingiems
pareigūnams skirtinguose padaliniuose. Tam, kad tinkamai suplanuoti pajėgų darbą, reikia įvertinti
daug įvairių duomenų – nenaudojant automatizuotų priemonių tai sudėtinga, todėl planavimas
atliekamas subjektyviai. Dažnai pastebime, kad daugumos pajėgų darbo laikas nesutampa su įvykių
piko laiku. Be to, pajėgų dislokacija dažnai nesusiejama su įvykių tikimybe konkrečioje vietovėje – tai
verčia sugaišti per daug laiko vykstant į įvykio vietą, neužkertamas kelias teisės pažeidimams,
nesulaikomi teisės pažeidėjai. Ši problema aktuali tiek Lietuvos policijai, tiek visuomenei – apklausų
metu respondentai neigiamai vertina policijos veiklą, kuomet pareigūnai „neoperatyvūs, ilgai važiavo
į įvykio vietą, nepagavo nusikaltėlių“. 
Iššūkis – maksimaliai išnaudoti policijos ir kitų institucijų turimus duomenis, kurių pagrindu būtų
automatizuotai pateikiamas pajėgų poreikis nustatytu laikotarpiu, o pajėgoms numatomi maršrutai,
dislokacijos vietos. 
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KAIP DIRBTINIO INTELEKTO PAGALBA SUKURTI REAGUOJANČIŲ POLICIJOS
PAJĖGŲ VALDYMO MODELĮ?



Turi būti sudaryta galimybė pateikti sprendimui grįžtamąjį ryšį apie gautus rezultatus, siekiant
tikslesnio jo veikimo ateityje.
Sprendime turi būti galimybė panaudoti kriminologinių tyrimų duomenis (modelius), analizuojančius
teisės pažeidimų priežastis ir sąlygas (pvz., konkrečios teritorijos statistiniai duomenys apie žmonių
užimtumą, išsilavinimą, kiti faktoriai, įtakojantys teisės pažeidimus ir pan.).  
Sprendimas turi būti kuo labiau automatizuotas, nereikalaujantis nuolatinės priežiūros. 
Turi būti galima įdiegti sprendimą konteinerių infrastruktūroje, pvz., „Docker“.    
Sukurtas sprendimas turi turėti aplikacijų programavimo sąsają (angl. API), kas leistų jį nesudėtingai
integruoti į jau naudojamas sistemas. 
Pažymėtina, kad sprendimo prototipas į šiuo metu veikiančias pajėgų valdymo sistemas
integruojamas nebus. 

sutrumpės reagavimo į įvykius laikas (lyginant su ankstesniais laikotarpiais); 
efektyviau nustatomi teisės pažeidimai, kuomet reaguojama į gyventojų pranešimus -  nustatyta
daugiau teisės pažeidimų, daugiau sulaikytų asmenų „karštais pėdsakais“ (reaktyvi policijos
veikla);
sprendimas darys prevencinį poveikį – mažės teisės pažeidimų viešose vietose (proaktyvi
policijos veikla).

SPRENDIMO TINKAMUMAS
Efekto rodikliai:  
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REZULTATŲ TĘSTINUMAS
Sėkmingai veikiantis sprendimas galėtų būti panaudotas tiek Lietuvos, tiek kitų šalių teisėsaugos
institucijose. Sprendimo įsigijimo tikslingumas būtų vertinamas atlikus atitinkamą kaštų – naudos
analizę. 

PAPILDOMA PAGALBINĖ INFORMACIJA, KURI GALI BŪTI AKTUALI SPRENDIMO KŪRĖJAMS
Sprendimo kūrėjams bus pateikti policijos turimi nuasmenintų duomenų masyvai CSV ar kitu
suderintu formatu iš  PRĮR, EĮIS ir kitų registrų bei sistemų. 


