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Nuo monologo iki dialogo...
Atrodytų, Lietuvoje turėtume jaustis saugūs – licencijos vykdyti ginkluotą ir neginkluotą asmens ir turto apsaugą išduotos 149 saugos tarnyboms, 40 tokių licencijų
išduota saugos padaliniams. Vien tik saugos tarnybose dirba ne mažiau kaip 10 tūkst.
darbuotojų. Tai didelė, galinga ir gana gerai organizuota jėga, kuri taip pat dalyvauja
palaikant viešąją tvarką, vykdo nusikaltimų prevenciją, reaguoja į pranešimus apie planuojamą įvykdyti, vykdomą ar jau įvykdytą nusikaltimą ar kitą teisės pažeidimą, sulaiko
asmenis, įvykdžiusius teisės pažeidimą ar nusikaltimą.
Valstybė, įgyvendindama policijos reformą, siaurindama policijos veiklos sferą ir kartu mažindama finansavimą, galėtų
daugiau dėmesio skirti saugos tarnyboms, labiau išnaudoti jų potencialą. Manau, kad tai galima pasiekti plečiant saugos
struktūrų funkcijas bei teises ir taip padidinant jų socialinį vaidmenį. Saugos tarnybos, vykdydamos saugos funkcijas, atlieka
ir visuomenines funkcijas, tam naudodamos savo resursus. Glaudesnis jų bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis,
veiklos derinimas tarpusavyje galėtų suteikti daugiau naudos visai visuomenei.
Deja, šiuo metu nėra institucijos, kuri organizuotų bendradarbiavimą tarp saugos tarnybų ir policijos bei kitų valstybinių
institucijų, derintų šią sritį reglamentuojančius įstatymus. Turime tik kontroliuojančią instituciją – tą pačią policiją, kuriai primesta įpareigojimų kontroliuoti šią sferą našta, todėl ji neatranda būdų organizuoti veiksmingą dialogą tarp saugos verslo ir
valstybės. Manau, kad visuomeninei saugos organizacijai – mūsų asociacijai – atėjo laikas imtis iniciatyvos šioje sferoje. Tik
tada galima bus tikėtis, kad ledai pajudės.
Vytautas Kregždė
UAB „Grifs AG” direktorius
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2008 m. spalio 21–23 d.
Biometrics 2008
Pasaulinė praktinių biometrikos taikymų
paroda

Vieta
SPALIS

Karalienės Elžbietos II konferencijų centras,
Londonas, Didžioji Britanija

Organizatorius
2008 m. spalio 16–18 d.
IFSEC India

Didžiausia tarptautinė saugos ir apsaugos
nuo gaisro paroda

Vieta

Elsevier
Tel. +44 (0) 1367 718 500
Faksas +44 (0) 8700 517 181
El. paštas biometrics2008@elsevier.com
Interneto svetainė www.biometrics.elsevier.com

Pragati Maidan, Naujasis Delis, Indija

Organizatorius

CMP Information
Tel. +44 207921 8159
Faksas +44 207921 8059
El. paštas akonieczny@cmpi.biz
Interneto svetainė www.ifsecindia.com

2008 m. spalio 29–30 d.
ISC East 2008
Saugos technologijų paroda
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2008 m. spalio 21–22 d.
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skirtas aptarti rinką, perspektyvas

Vieta
Viešbutis Adlon, Berlynas, Vokietija

Reed Exhibitions
Tel. +1 203 8404820        
Faksas. +1 203 8405580
El. paštas inquiry@isceast.com
Interneto svetainė
www.isceast.com/app/homepage.
cfm?moduleid=42&appname=100036

Organizatorius

Terrapinn
Tel. +44 (0) 207 092 1262
Faksas +44 (0) 207 242 2832
El. paštas jennifer.pettinger@terrapinn.com
Interneto svetainė www.terrapinn.com/
2008/wlc/
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2008 m. lapkričio 6–8 d.
Border Security International Exhibition (BSEC) 2008
Tarptautinė gynybos ir nacionalinio saugumo
paroda

2008 m. spalio 21–22 d.
Fire Protection & Prevention FIREX NORTH 2008

Vieta

Šiaurės šalių priešgaisrinės apsaugos ir
prevencijos paroda

Organizatorius

Vieta
Harrogate, Didžioji Britanija

Organizatorius
CMP Information
Tel. +44 (0) 20 7921 8054
El. paštas gdunphy@cmpi.biz
Interneto svetainė www.fire-safety-security.
com/Exhibitions.html#U
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Rizikų valdymo strategijos finansinio sektoriaus
apsaugai

Vieta
Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai

Organizatorius

Naseba
Tel. +91 97143671376
Faksas +91 97143672764
El. paštas teenat@naseba.com
Interneto svetainė www.banktechmideast.com

2008 m. lapkričio 11–13 d.
Asian Pacific Defence and Security
Exhibition
Azijos gynybos ir saugumo paroda

Vieta
Adelaidės suvažiavimų centras, Pietų Australija

Organizatorius

APDS
Tel. +44 (0)16028 660400
El. paštas mkraus@tangentlink.com

2008 m. lapkričio 12–14 d.

Network Enabled Capability (NECE) 2008
Informacinės technologijos ir komunikacijos
gynyboje ir saugume

Vieta
Indijos parodų centras, Didžioji Noida, Naujasis
Delis, Indija

Organizatorius
Informa India
Tel. +91 22 4020 3300
Faksas +91 22 4026 3000
El. paštas enquire@informa.in
Interneto svetainė www.nec-exhibition.com/

Indijos parodų centras EXSPO XXI, Didžioji
Noida, Naujasis Delis, Indija
Informa India
Tel. +91 22 4020 3300
Faksas +91 22 4026 3000
El. paštas info@informa.in
Interneto svetainė www.bsec-exhibition.com

2008 m. lapkričio 17–20 d.
The Libyan Annual Safety and Security Exhibition - SECUREX 2008
Metinė Libijos saugumo ir apsaugos paroda

Vieta
Tripolio tarptautinė mugė, Tripolis, Libija

Organizatorius
2008 m. lapkričio 9–10 d.
BankTech Middle East 2008

Jerma International for Exhibitions, Conferences
and Advertising
Tel. +218 92 7500 079

6

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 3 2 0 0 8 / S P A L I S

Faksas +218 21 3338 736
El. paštas info@int-jerma.com.ly
Interneto svetainė www.int-jerma.com.ly

2008 m. lapkričio 17–20 d.
SECUREX 2008 – The 2nd Libyan Annual Safety and Security Exhibition
Antroji metinė Libijos saugumo ir apsaugos
paroda

Vieta
Tripolio tarptautinė mugė, Tripolis,
Libija

Organizatorius
Jerma International for Exhibitions, Conferences
and Advertising
Tel. +218 92 7500 079
Faksas +218 21 3338 736
El. paštas info@int-jerma.com.ly
Interneto svetainė www.int-jerma.com.ly

Naujienos

2008 m. lapkričio 29–30 d.
Gun and Knife Show 2008
Vieta
Dalasas, Teksasas, JAV

Organizatorius

Dallas Arms Collectors Association
Tel. +1 972 2555280
Faksas +1 972 2555280
Interneto svetainė www.fire-safety-security.com/
Exhibitions.html#D
GRUODIS

2008 m. gruodžio 1–3 d.
Intersec Thailand
Tarptautinės apsaugos ir saugumo sistemos
prekybos mugė

Vieta
Bankoko tarptautinis prekybos ir parodų centras,
Tailandas

2008 m. lapkričio 20–22 d.
Security and Safety Vietnam 2008
Saugumo ir apsaugos paroda

Vieta
Saigono parodų ir suvažiavimų centras,
Vietnamas

Organizatorius

Conference & Exhibition Management Services
Pte Ltd
Tel. +65 6278 8666
Faksas +65 6278 4077
El. paštas derick@cems.com.sg
Interneto svetainė www.securitysafetyvietnam.
com/

Organizatorius

Messefrankfurt
Tel. +852 2238 9985
Faksas +852 2519 8632
El. paštas charmaine.so@hongkong.messefrankfurt.com
Interneto svetainė www.intersec-thailand.com

Vokietija

Organizatorius
The New Security Foundation - ICWE GmbH
Tel. +49 30 310 18 18
Faksas +49 30 324 98 33
El. paštas info@newsecurityfoundation.org
Interneto svetainė www.security-defencelearning.com/

2008 m. gruodžio 6–8 d.
Defence and National Security Leadership Summit 2008
Vieta
Indijos parodų centras EXPO XXI, Didžioji Noida,
Naujasis Delis, Indija

Organizatorius

Informa India
Tel. +91 22 4020 3300
Faksas +91 22 4026 3000
El. paštas media@informa.in
Interneto svetainė www.dns-summit.com/

2008 m. gruodžio 8 d.
Essential Guide To Pharmacovigilance
Vieta
Harrington Hall Hotel, Londonas, Didžioji Britanija

Organizatorius
2008 m. gruodžio 3–4 d.
ISNR London 2008
Tarptautinio saugumo paroda ir konferencija

Vieta
Nacionalinė salė, Olimpija, Londonas, Didžioji
Britanija

Management Forum Ltd
Tel. +44 1483 730071
Faksas +44 1483 730008
El. paštas info@management-forum.co.uk
Interneto svetainė www.management-forum.
co.uk/pharmaceutical/eventid/961

Organizatorius
2008 m . lapkričio 24–26 d.
Secure -Exhibition 2008
Naujų technologijų ir produktų apsaugos ir
saugumo pramonėje paroda

Reed Exhibitions
Tel. +44 (0) 208 910 7015
Faksas +44 (0) 208 439 8899
Interneto svetainė www.isnrlondon.com

Vieta
Bandra Kurla kompleksas, Mumbajus,
Indija

Organizatorius

Services International
Tel. +91 11 4505 5597
Faksas +91 11 2577 8876
El. paštas vverma@servintonline.com
Interneto svetainė www.securexh.com

2008 gruodžio 3 d.
Security and Defence Learning 2008 the 4th International Forum
IV tarptautinis saugumo ir gynybos forumas

Vieta
Viešbutis InterContinental Berlin, Berlynas,

2008 m. gruodžio 12–16 d.
Peacekeeping Africa 2008
Taikos palaikymo, stabilumo ir atkūrimo strategijos, siekiant pagerinti taikos palaikymo operacijas
Afrikoje, forumas

Vieta
Gallagher Estate, Midrand, Pietų Afrika

Organizatorius

IQPC
Tel. +27 (0) 11 669 5019
Faksas +27 (0) 11 669 5069
El. paštas susan.theron@iqpc.co.za
Interneto svetainė www.peacekeepingafrica.com
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Elektroninė sauga

IP vaizdo stebėjimas
netolimoje ateityje – prabanga ar
įprasta kasdienybė?
Internetinis (IP) vaizdo stebėjimas – tai
daugiau nei komunikacijos technologija.
Tai – naujų galimybių erdvės.

Julijus Dainovskis

UAB „Sareme“
komercijos direktoriaus
pavaduotojas

turi įtakos vaizdo perdavimo kokybei. Tuomet
pagrindinis uždavinys – vadinamasis vietinis
informacijos apdorojimas, kad būtų galima persiųsti per tinklą tik būtiniausią informaciją. IP
vaizdo kamerų „intelektas“ leidžia joms pačioms
numatyti veiksmingesnius vaizdo apdorojimo
būdus, naudojant skaitmeninius vaizdo įrašymo
įrenginius ir kitas centralizuotas sistemas.
Megapikselinis vaizdas

Visų pirma IP sistemų negalima vadinti CCTV
(Closed Circuit Television) sistemomis, nes IP
sistemos yra atviro tipo vaizdo sistemos. Kai tik
vaizdas kartu su garsu ir triukšmo signalo įėjimais bei išėjimais tampa prieinamas skaitmeninių duomenų pavidalu, kurį galima valdyti ir
nukreipti per lokalųjį arba globalųjį tinklą, visa
tai tampa lankstesne ir funkcionalesne sistema.
Inovacijų pagreitį rodo ir skaitmeninė galia,
nuolat didinama vaizdo sistemose. Mūsų laikais
vaizdo stebėjimas tobulėja daug sparčiau, nei
kas nors gali įsivaizduoti. Dėl to įsivyrauja nauja
tendencija – „intelektualus“ vaizdo stebėjimas.
Tokia „protinga“ sistema turi kur kas daugiau
privalumų. Vaizdo stebėjimo kamera IP turi aktyvumo detektorių ir pati sprendžia, kada siųsti
vaizdo signalą, kokiu greičiu ir kokia raiška; kada
perduoti pavojaus signalą. Ko gero, vienintelis
apribojimas – pralaidumo greitis, jis tik vienas

Atsiradus skaitmeniniams vaizdo formatams,
imta naudoti didesnės raiškos jutiklius, nei leidžia PAL ar NTSC sistemos. CCTV tradiciškai vystėsi televizinių technologijų pagrindu, tačiau IP

sistemos lėmė daug lankstesnių skaitmeninių
sistemų atsiradimą. Modernios technologijos
dabar leidžia pasirinkti daug dinamiškesnį ir pranašesnį vaizdo sistemų formatą.
Kitaip nei senosios CCTV sistemos, IP sistemos
gali kurti daug didesnės raiškos skaitmeninį
vaizdą bet kuriuo formatu ir kadrų greičiu. Be to,
skiriasi ir įrašyto ar stebimo vaizdo kokybė jį padidinus ar sumažinus skaitmeniniu būdu.
Vaizdo stebėjimas – prieinamas visiems
Tobulėjant tinklinėms vaizdo stebėjimo sistemoms, galima tikėtis, kad vaizdą stebėti ir per-
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duoti bus įmanoma visame pasaulyje ir tai bus
įprastas dalykas kone kiekvienuose namuose.
Jau daugelį metų naudojamos vadinamosios
WEB kameros, tačiau jos skirtos tik nedidelei
vartotojų kategorijai. IP vaizdo technologijos leidžia kurti sistemas, kuriose kamerų skaičius yra
neribotas, o prisijungti prie jų galima iš delninio
kompiuterio arba mobiliojo telefono. Tokių sistemų architektūra nuolat tobulėja. Jau šiandien
galima naudotis IP vaizdo sistemų privalumais,
o kas bus rytoj? Ko gero, prisijungus prie atitinkamo šaltinio, bus galima pasižiūrėti, ar didelės
transporto spūstys ten, kur norite važiuoti, ar yra
vietų automobilių stovėjimo aikštelėje prie jums
rūpimo klubo ar kito objekto ir pan.

„Intelektualus“ vaizdo stebėjimas
Šiais laikas vaizdo stebėjimo generuojamų
duomenų yra daugiausia, nei kada nors buvo.
Kaip tinkamai ir veiksmingai naudoti tokią gausybę duomenų? Kaip galima kaupti tuos petabaitus (1 000 GB), juos klasifikuoti ir palaikyti
aukštą vaizdo stebėsenos lygį? Vaizdo analizė,
vadinamasis sistemos „intelektas“ turbūt gali
padėti aiškiausiai atsakyti į šiuos klausimus.
Pirminė „intelekto“ užduotis yra greitai atrinkti
būtiniausią informaciją. Tai apima veiksmų sekos
analizę, pačių veiksmų fiksavimą, objektų klasifikavimą. Kamera turi pastebėti viską: netikėtus

žmogaus judesius (pvz. kritimą), įtartiną lagaminą, transporto srautus, numatyti įsibrovimo
pavojų ir netgi atskirti normalų elgesį nuo nenormalaus.
„Intelektas“ gali būti panaudotas įvairiuose
sistemų lygiuose, t. y. tiek stebint vaizdą realiu
laiku, tiek apdorojant sukauptą informaciją.

Vaizdo sistemų „intelektas“ bus tobulinamas
ypač sparčiai ir artimiausiu laiku panaudojamas
ne tik vaizdo stebėjimo srityje. Manau, netrukus atsiras daug naujų technologijų ir IP vaizdo
stebėjimas taps dar labiau įprastas kasdieniame
gyvenime.
		

UAB “LEVORIŠKIS“
Kauno g. 34, 03202 Vilnius; Baltijos pr. 115 (I aukštas), Klaipėda
Tel. 233-76-75, faks. 233-62-18, Tel. (8-46) 300-577, 342-960
Tel./faks. (8-46) 300-576
e-mail: levoriskis@tdd.lt, e-mail: klaipėda@levoriskis.com
www.levoriskis.com

geriausiOS IP KAMEROS už geriausią kainą

Didelės skiriamosios
raiškos tinklinės
IP kameros su vaizdo
Av3100m

suspaudimo protokolu
H.264/MPEG4

Turime 1.3, 2, 3 ir 5 Megapikselių kameras

AV2100m

AV3130M
AV3130M

AV3130m

J
J
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Informacijos nutekėjimas
per technines priemones –
rimta problema
Dažnas verslininkas, kalbėdamas
apie versle iškilusius sunkumus, ypač
kai ieškoma pralaimėjimo konkurencinėje kovoje priežasčių, kaip pagrindinę
nesėkmės priežastį įvardija informacijos
nutekėjimą. Neretai tokiais atvejais
sakoma: „Mums pakišo „blakę“. Vis
dėlto dažnai taip manantieji klysta. Na,
bet pabandykime pasiaiškinti viską nuo
pradžių.

Narūnas Savickas
UAB „Eksinta“ direktorius

Elektronikoje nėra oficialaus termino „blakė“,
tačiau šis žodis vartojamas ir visiems suprantamas. Paprastai juo apibūdinamas elektroninis
pasiklausymo įrenginys. Įdomu, kad lietuviškas
terminas yra originalus – kitose kalbose analogiškas apibūdinimas skambėtų kaip „vabaliukas“
(pvz., angliškai „bug“, rusiškai „жучок“). Oficialiai
pasiklausymo įrenginius naudoja tik specialius
įgaliojimus turinčios valdžios institucijos – žvalgybos įstaigos, policija. Tačiau nereti atvejai, kai
pasiklausymo įrenginiai naudojami ir privačių
asmenų ar įstaigų, dažniausiai nelegaliai.
Pasiklausymo įrenginio paskirtis – gauti informaciją, dažniausiai garsinę. Šį įrenginį paprastai
sudaro radijo siųstuvas su mikrofonu. Radijo siųstuvas dažniausiai naudojamas, kad būtų mažesnė (palyginti, pvz., su laidine perdavimo sistema)
operatoriaus aptikimo rizika. Be to, paprasčiau
instaliuoti įrenginį į pasirinktą objektą. Sudėtingesnės „blakės“ gali būti be mikrofono ir skirtos
perimti įvairius signalus, pavyzdžiui, sklindančius
nuo prastai izoliuotų kompiuterinių tinklų. Gali

būti įvairių dydžių ir formų pasiklausymo įrenginių, bet kadangi vienas iš pagrindinių jiems
keliamų reikalavimų – diskretiškumas, tai stengiamasi, kad tokie įrenginiai būtų kuo mažesni
ir apsiribotų garso signalo perdavimo funkcija.
Tobulėjant elektronikos komponentams, jau
dažnesni ir pasiklausymo įrenginiai, perduodantys ne tik garsą, bet ir vaizdą.
Taigi, tokio tipo įrenginių egzistavimas rinkoje ir prieinamumas rodo, kad informacijos
nutekėjimas visiškai įmanomas. Tai patvirtina ir
kartkartėmis spaudoje pasirodantys pranešimai
apie įmonėse ir įstaigose aptiktus pasiklausymo
įrenginius. O kiek tokių atvejų taip ir lieka nežinomi visuomenei?
Kokios pagrindinės klaidos daromos vertinant
kartais susidarančias situacijas? Iškilus informacijos nutekėjimo per technines priemones
grėsmei, didžiausią poveikį daro neadekvatus
aplinkybių vertinimas. Labai dažna situacija:
verslininkui, pralaimėjusiam konkurencinę kovą,
pavyzdžiui, dalyvaujant konkurse, dėl nežymaus
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pasiūlytų paslaugų kainos skirtumo, pirma į galvą
ateinanti mintis: „Konkurentai žinojo!“, t. y. konstatuojamas informacijos nutekėjimas. Perkračius
mintyse įvairius variantus ir neradus įtikinamos
versijos, daroma išvada: jie pasiklauso!
Taigi, visa aibė klaidų. Pirma, net jei aplinkybės
verčia manyti, kad galimas informacijos nutekėjimas, tai visiškai nereiškia, kad iš tikrųjų tai įvyko.
Tai gali būti ir atsitiktinumas, ir informacijos nustatymas iš viešai prieinamų šaltinių. Antra, jeigu
jau iš tikrųjų įvyko informacijos nutekėjimas (ir
nebūtinai per technines priemones), konkurentai
imsis visų priemonių tokiam faktui nuslėpti, kad
nebūtų atskleistas informacijos šaltinis. Jeigu jau
susiduriama su informacijos nutekėjimu, būtina
kruopščiai ištirti, kokiais būdais, kada ir iš kur.
Patikrinimas dėl galimų techninių priemonių,
juolab jei atliekamas nenuodugniai, gali tyrimą
tik nukreipti klaidinga linkme.
Neadekvataus vertinimo priežastis – informacijos stoka. Juk dažnas verslininkas geriausiu
atveju turi tik „pradinį“ išsilavinimą saugos srityje. Tik didesnės įmonės turi savo vindikacijos
ar saugos padalinius, tačiau ir jose dirbantys
specialistai dažniausiai neturi pakankamai žinių,
kad galėtų adekvačiai vertinti situaciją. Tai suprantama – juk saugos specialistų mūsų šalies
mokymo įstaigos neruošia. Norint įgyti apsaugos
darbuotojo kvalifikaciją, užtenka išklausyti trumpus kursus iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės.
Teorinė dalis – apsaugos darbuotojų darbo funkcijos, darbo specifika, šaunamųjų ginklų įvairovė,
panaudojimo galimybės ir taisyklės, apsaugos
techninės sąlygos ir naudojamos priemonės, jų
veikimas, pagrindinės psichologijos žinios, pirmoji medicinos pagalba. Kvalifikacijos kėlimo
kursuose, skirtuose saugos specialistams, nagrinėjami saugos teisiniai pagrindai, objektų, asmenų, krovinių apsaugos organizavimo taktika,
galimi darbuotojų veiksmai ekstremaliose situacijose. Pagrindinis kvalifikuotų saugos specialistų
šaltinis – buvę teisėsaugos pareigūnai, deja, tik
nedaugelis jų specializavosi srityse, susijusiose
su komercinės paslapties užtikrinimu. Ir tik labai
nedidelė jų dalis turi supratimą apie informacijos
gavimą techninėmis priemonėmis. Savaime aišku, kad sprendimai, priimti tokiame informacijos
vakuume, retai būna efektyvūs ir naudingi.
Kokios tipinės klaidos daromos vertinant situacijas dėl galimo informacijos nutekėjimo per
technines priemones? Bendra klaida – komercinės paslapties apsaugos nebuvimas. Jeigu jau
ruošiamės ką nors saugoti, tai visų pirma reikia
sukonkretinti, kas bus saugoma. Šiuo atveju reikia išsiaiškinti, kas sudaro bendrovės komercinę
paslaptį. Galima pastebėti, kad klystama jau vertinant informacijos svarbą – kartais komercinei
paslapčiai priskiriama vos ne visa informacija,
cirkuliuojanti įmonėje, o kartais teigiama, kad
įmonė dirba „atvirai“ ir kad joje nėra komercinės
paslapties statusą turinčios informacijos.
Abi pozicijos vienodai klaidina. Pirmasis po-
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žiūris dažniau būdingas mažai bendrovei. Mažos
bendrovės veikla būna gana siaura, darbuotojai
dažniausiai atlieka kelias funkcijas, todėl išskirti
komercinę informaciją iš bendro informacijos
kiekio sudėtinga, o kartais net per brangiai kainuoja. Bendrovės, besilaikančios tokio požiūrio,
turtas sutapatinamas su komercinę paslaptį turinčia informacija, dėl to informacijos apsauga
sutapatinama su tipiniais turto saugos sprendimais. Tačiau reikia pažymėti, kad informacijos
praradimo atveju dažniausiai nėra vagiamas pats
fizinis informacijos nešiklis, o kopijuojama ir panaudojama pati informacija.
Kitoks požiūris dažniau būdingas vidutinėms
bendrovėms. Paprastai vidutinėmis tampama iš
mažų. Augant įmonei, daugėja veiklos, didėja
ir cirkuliuojančios informacijos kiekiai, todėl jau
santykinai lengviau išskirti komercinę informaciją, tačiau pastebima, kad bandant neprofesionaliai taikyti komercinės informacijos apsaugos
priemones, tokia apsauga mažina viso bendrovės
darbo efektyvumą. Kita medalio pusė – apsaugai organizuoti reikia tam tikrų materialinių ir
žmogiškųjų išteklių. Dažnas bendrovės vadovas,
atsižvelgęs į tai, priima klaidinga sprendimą
– netaikyti specifinių komercinės paslapties
apsaugos sprendimų, kadangi, kaip ir pirmuoju
atveju, mano, kad bendros turto apsaugos priemonės yra pakankamos. Pagrindinis tokio sprendimo motyvas – komercinės paslapties apsauga
kainuoja daugiau negu galimi nuostoliai dėl jos
praradimo. Aišku, sunku įvertinti galimą žalą dėl
informacijos nutekėjimo, tačiau nereikia atmesti
tikimybės, kad tai gali baigtis ne tik finansiniais
nuostoliais, bet ir bankrotu ar įmonės perėmimu.
Pirmas žingsnis siekiant apsaugoti komercinę
paslaptį sudarančią informaciją – apibrėžimas,
kokie duomenys turi būti priskiriami šiai kategorijai. Reikia suprasti, jog tinkama kad ir nedidelės, bet svarbios bendrovės veiklai informacijos
apsauga gerokai sumažintų galimus nuostolius
dėl jos praradimo. Kitas svarbus ir būtinas elementas – tikslus saugotinos informacijos identifikavimas. Tai padės tiek organizuoti apsaugos
ir kontrolės priemones, tiek užtikrinti greitesnį
galimo informacijos nutekėjimo šaltinio nustatymą. Menkinant komercinės paslapties reikšmę ir nesant jos apsaugos priemonių, būtent ir
susidaro prielaidos jai nutekėti. Nepamirškime,
kad kalbama apie komercinę informaciją, kuri
reikalinga konkurencinėje kovoje, tačiau tiek
komercinės paslapties apsaugos, tiek ir tokios
informacijos išgavimo priemonės turi atsipirkti.
Apsaugos priemonių nebuvimas mažina informacijos išgavimo priemonių savikainą ir gali ką
nors paskatinti tokiu būdu siekti konkurencinio
pranašumo.
Būdingiausios klaidos
Pagrindinės sėkmingos komercinės paslapties

apsaugos sąlygos – tinkamas jos organizavimas
ir tokių priemonių kompleksiškumas. Negalima
ignoruoti ar sumenkinti grėsmės, jei jos nesuprantame ar negalime įvertinti. Dažniausia klaida – įsitikinimas, kad informacija negali nutekėti
per technines priemones. Dėl to netaikomos
jokios apsaugos priemonės. Kitas atvejis – kai
grėsmė numatoma, bet nesiimama jokių apsaugos priemonių, motyvuojant, kad tokių nėra.
Pagrindinis būdas užkirsti tam kelią – patikrinimas. Bet koks techninis įrenginys gali būti aptiktas. Jeigu jau sutinkame su tuo, kad informacija
gali nutekėti per pasiklausymo įrenginius, būtina
laiku imtis reikiamų priemonių. Specialia įranga
turi būti tikrinamos patalpos ir techninės komunikacijos. Pasaulinėje praktikoje normaliu dalyku
laikomi profilaktiniai patikrinimai, atliekami 3–4
kartus per metus. Aišku, tai neduoda garantijos,
kad „blakė“ neatsiras po kelių dienų. Tačiau tokių
patikrinimų tikslas – laiku užkirsti kelią informacijos nutekėjimui ir minimalizuoti dėl to galimus
nuostolius.
Dažniausiai verslininkai griebiasi profilaktinių
patikrinimų tik jau iškilus rimtam pavojui dėl
galimo informacijos nutekėjimo, todėl padaroma daug klaidų. Gali būti aibė patarimų, kaip
elgtis grėsmės atveju, bet svarbu žinoti keletą
esminių dalykų. Pirma, jeigu jau įtarėte, kad
galimas informacijos nutekėjimas per technines
priemones, jokiu būdu neišsiduokite. Jeigu iš
tikrųjų informacija nuteka tokiu būdu, tai bus
sužinota ir apie galimas kontrpriemones, todėl
jos bus visiškai neveiksmingos. Antra, būtina
ieškoti kvalifikuotų specialistų. Deja, šioje srityje
šarlatanų sutinkama daug dažniau negu kitur,
todėl būtina įsitikinti, ar tinkama pasirinktų specialistų kvalifikacija ir ar jų taikomi metodai gali
būti veiksmingi. Kvalifikuotas specialistas visada
suteiks kuo išsamesnę informaciją apie taikomus
paieškos metodus, turimą ir naudojamą techniką.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paprastai neplaniniai profilaktiniai patikrinimai atliekami keliais
atvejais: prieš ir po itin svarbių derybų, taip pat
atleidus darbuotojus iš ypač svarbių postų.
Patikimos apsaugos priemonės
Ar įmanoma visiškai apsisaugoti nuo galimo
informacijos nutekėjimo? Vienareikšmio atsakymo nėra. Situaciją galima palyginti su ginklais ir
apsauga nuo jų poveikio. Tobulėjant ginklams,
tobulėjo ir apsaugos priemonės nuo jų, tačiau iki
šiol neišrasta universalaus ginklo ir neegzistuoja
universali apsauga nuo žalingo jų poveikio. Taigi
apsisaugoti nuo visų galimų pavojų neįmanoma,
todėl siekiamybė – sumažinti riziką iki minimumo. Viena iš pagrindinių priemonių – minėti
profilaktiniai patikrinimai. Juos galima drąsiai
vadinti verslo draudimu nuo informacijos praradimo per technines priemones.

GERIAUSIAS DAVIKLIS UŽ GERIAUSIĄ KAINĄ

Dvigubas judesio jutiklis, automatinė temperatūros kompensacija, atsparus radijo trukdžiams: 50V/m prie 1 GHz,
saugomas atstumas iki 12, apžvalgos kampas 104°, darbo temperatūra nuo -35°C iki +55°C, hermetizuota optika,
komplekte du kronšteinai (lubinis ir sieninis).
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Ar spėja
įstatymai augti
kartu su
gyvenimu?
Organizuojant ir vykdant saugos tarnybų veiklą, viena iš
aktualiausių problemų yra tai, kad įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimai neatitinka nūdienos, teisės aktų netobulumas, jų
nesuderinimas su kitais teisės aktais ir dėl to kylantys konfliktai
su kontroliuojančiomis įstaigomis. Šia tema jau buvo rašyta
straipsnyje „Asmens ir turto saugos įstatymo prieštaringumas“
(„Rizikos faktorius“, 2007 m. balandis, Nr. 1), Policijos departamento prie VRM Viešosios policijos valdybos Licencijavimo
skyriaus viršininko Vytauto Veličkos straipsnyje „Saugos tarnybos
rizikuoja savo darbuotojų gyvybe“
(„Valstiečių laikraštis“, 2007-10-20) ir kitur.

Vytautas Jonikas
UAB „Grifs AG“
Apsaugos tarnybos
vadovo pavaduotojas

Lietuvai žengiant demokratijos keliu ir tobulėjant saugos tarnybų veiklai, Asmens ir turto
saugos įstatymas šiandien nebeatitinka priimtų
demokratijos normų ir reikalavimų, taikomų apsaugos versle. Saugos tarnybos jau išaugo marškinėlius, kuriais jos buvo apvilktos 2004 metais.
Dar 2004 metais priimto įstatymo (įsigaliojo nuo 2005-01-01) reikalavimų ir kontrolės
normos yra pernelyg centralizuotos ir sutelktos
policijos rankose. Tuo metu priimtas įstatymas
suvaidino didelę reikšmę sureguliuojant saugos
tarnybų veiklą. Saugos tarnybos pagal įstatymo
reikalavimus turi tik įpareigojimus ir prievoles.
Joms nesuteikta būtinų teisių ir veiklos laisvių
- viską sprendžia ir kontroliuoja policija. Deja,
dėl vis didėjančių policijos funkcijų skaičiaus ir
apimčių, nepakankamo policijos finansavimo policija jau nebegali įvykdyti visų priskirtų
funkcijų organizuojant ir kontroliuojant saugos
tarnybų darbą, o tokios jų kontrolės ir priežiūros
nebereikia. Lietuvos įstatymai ir taip per daug
griežtai administruoja įmonių veiklą, nesuteikia

joms judėjimo laisvės ir tuo stabdo verslą. O kur
dar vis sunkėjanti ekonominė situacija Lietuvoje,
kuri pirmiausia ir atsilieps verslui.
Susidariusi situacija verčia keisti Asmens ir turto saugos įstatymą bei su juo susijusius lydimuosius teisės aktus ir suderinti bei įtvirtinti įstatyme
įteisintas normas susijusiuose įstatymuose.
Panagrinėsime keletą probleminių klausimų.
Priminsiu ir net pasikartosiu, kad Asmens ir
turto saugos įstatymas nustato, jog saugos vadovu ar apsaugos darbuotoju gali būti Lietuvos
Respublikos, taip pat užsienio valstybių, kurios
yra ES ir (ar) NATO narės arba EEE susitarimo dalyvės, pilietis, sulaukęs 18 metų, tinkamos sveikatos, išlaikęs apsaugos darbuotojo egzaminą ir
gavęs apsaugos darbuotojo pažymėjimą.
Apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo
tvarką reglamentuoja Vyriausybės 2005-02-02
nutarimu Nr.116 patvirtintos Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo
taisyklės ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004-12-30 įsakymu Nr. V-619 patvirtintos
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Apsaugos darbuotojų pažymėjimų išdavimo ir
panaikinimo taisyklės.
Pagal šias taisykles sprendimą išduoti apsaugos darbuotojui pažymėjimą teritorinės policijos
įstaigos privalo priimti per 40 kalendorinių dienų
nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo. Dar per
5 kalendorines dienas privalo raštu informuoti
juridinį asmenį. Deja, apsaugos darbuotojų patikrinimas kai kada užtrunka iki 2–3 mėnesių.
Tokiu būdu galiojantis teisinis reglamentavimas
sukuria situaciją, kai saugos tarnybos, priėmusios
į darbą apsaugos darbuotoją, privalo sudaryti su
juo darbo sutartį, tačiau mažiausiai 3–4 mėnesius neturi teisės pavesti jam vykdyti asmens ir
turto saugos funkcijų, nes jis neturi apsaugos
darbuotojo pažymėjimo.
Be to, apsaugos darbuotojų kaita daugelyje
saugos tarnybų šiuo metu sudaro iki 50 proc.
per metus. Siekiant atrinkti tinkamus apsaugos
darbuotojus, pagal Darbo kodekso 106 straipsnio
nuostatas darbuotojui skiriamas iki 3 mėnesių
bandomasis laikotarpis. Per šį laikotarpį įvyksta
didžiausia darbuotojų kaita. Todėl įvedus kandidato į apsaugos darbuotojus statusą 6 mėn.
laikotarpiui ir per bandomąjį laikotarpį atrinkus
kandidatus į apsaugos darbuotojus, krūvis policijai tikrinant ir išduodant apsaugos darbuotojo
pažymėjimus, ko gero, sumažėtų iki 30–50
proc.
Taigi gyvenimas reikalauja, kad įstatyme būtų
įvestas naujas terminas – kandidatas į apsaugos
darbuotojus. Ką tik priimtam į saugos tarnybą
asmeniui (kandidatui į apsaugos darbuotojus)
turėtų būti suteikta teisė 6 mėnesius vykdyti
neginkluotą apsaugą, nesuteikiant jam teisės
naudoti specialiąsias priemones ir ginklus. Pažymėjimą tokiam darbuotojui privalėtų išduoti
darbdavys. Kartu Asmens ir turto saugos įstatymas būtų suderintas su Darbo kodeksu.
Kita probleminė tema susijusi su pačių apsaugos darbuotojų saugumu. Pagal Asmens ir turto
apsaugos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 punktus
apsaugos darbuotojas, vykdydamas asmens ir
turto saugą, turi teisę nešiotis ir naudoti šaunamąjį ginklą, nešiotis ir naudoti specialiąsias priemones, prireikus panaudoti fizinę prievartą. Tačiau pagal to paties Įstatymo straipsnio 6 punktą
apsaugos darbuotojas, turėdamas duomenų,
leidžiančių įtarti, kad saugomame objekte rengiamas, daromas ar padarytas administracinis
teisės pažeidimas ar nusikalstama veika, neturi
teisės apžiūrėti be asmens sutikimo jo daiktų, o
paties asmens – be raštiško sutikimo. Apsaugos
darbuotojas gali tik pareikalauti iš įtariamo teisės
pažeidėjo parodyti su savimi turimus daiktus.
Kaip parodė praktika, nusikaltimus saugomuose
objektuose dažniausiai įvykdo asocialūs asmenys: girtuokliai, narkomanai, įvairūs niekur nedirbantys bei valkataujantys asmenys. Daugelis
jų serga hepatitu, sifiliu, AIDS, tuberkulioze ar
kitomis užkrečiamomis ligomis ir su savimi turi
švirkštų su narkotikais, įvairių peilių ar kitų pavojingų daiktų. Vadinasi, nepatikrinus ir neapžiūrė-
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jus sulaikytų įtariamų asmenų, kyla reali grėsmė
apsaugos darbuotojų sveikatai ar net gyvybei.
Įstatymu suteikus teisę apsaugos darbuotojui,
turinčiam duomenų, kurie leidžia įtarti, kad saugomame objekte rengiamas, daromas ar padarytas administracinis teisės pažeidimas ar nusikalstama veika, apžiūrėti jo turimus daiktus ir patį
asmenį be sulaikyto asmens žodinio ar raštiško
sutikimo, būtų užtikrintas ne tik apsaugos darbuotojo saugumas, bet ir sumažintas vagysčių ir
kitų nusikaltimų skaičius, kartu pagerėtų kriminogeninė situacija šalyje. Taigi saugos tarnybos
įneštų didesnį indėlį į visuomenės saugumą.
Dar viena problema – tai, kad 2004 metais
priimto Asmens ir turto apsaugos įstatymo normos nėra suderintos su kitais teisės aktais. Šį karta kalbame apie įstatymo nesuderinimą su Kelių
eismo taisyklėmis.
Transporto priemonių vairuotojai, kuriuos lydi
specialiosios transporto priemonės, naudojasi ta
pačia teise kaip ir specialiųjų transporto priemonių vairuotojai (190 str.), tačiau tokia teisė nesuteikta saugos tarnyboms, vykdančioms asmenų
ir turto apsaugą, reaguojančioms į pavojaus ir
užpuolimo signalus.
Dar daugiau – saugos tarnybų apsaugos darbuotojai baudžiami net jei jie, važiuodami specialiomis transporto priemonėmis su įjungtais
oranžiniais švyturėliais ir reaguodami į pavojaus
signalą, skuba naktį, kai gatvės jau tuščios. Dėl
tokio teisės aktų nesuderinimo apsaugos darbuotojai atsisako dirbti greitojo reagavimo grupėse, o saugos tarnybos negali vykdyti prisiimtų
funkcijų – greitai reaguoti į pavojaus ir užpuolimo signalus, kaip tai nustatyta įstatyme.
Asmens ir turto saugos įstatymo 7 str. „Apsaugos darbuotojų teisės“ 8 p. numatyta, kad
apsaugos darbuotojas, vykdydamas asmens ir
turto saugą, turi teisę „reaguodamas į pavojaus
signalus, naudotis transporto priemonėmis su
oranžinės spalvos švyturėliais“.

Kelių eismo taisyklių (Žin., 2003, Nr. 7-263)
2004, Nr. 142-5197, Nr. 155-5646, Nr. 187-6980;
2006, Nr. 108-4115; 2008, Nr. 40-1456) (Įsigaliojo nuo 2008-09-01) 193 str. numatyta, kad
„transporto priemonės su oranžinės spalvos
švyturėliais gali nepaisyti kelio ženklų (išskyrus

didžiausio greičio ribojimo ir pirmumo ženklus),
ženklinimo ir transporto priemonių išsidėstymo važiuojamojoje dalyje reikalavimų, jeigu tai
nesukels pavojaus saugiam eismui. Specialiųjų
transporto priemonių su įjungtais oranžiniais
žybčiojančiais švyturėliais vairuotojai, važiuodami kelyje, stovėdami ir (ar) atlikdami darbus,
užtikrina, kad nepakenks eismo saugumui.“
Vadinasi, teisiškai oranžinės spalvos švyturėliai
numatyti tik kelių tiesimo ir remonto tarnyboms
bei transporto priemonėms, pervežančioms negabaritinius krovinius (194 str.). Iš esmės Kelių
eismo taisyklės nenumato jokios teisės apsaugos darbuotojams, kai jie naudojasi transporto
priemonėmis su oranžinės spalvos švyturėliais,
nepaisyti kokių nors eismo taisyklių reikalavimų
arba teisės greitai reaguoti į pavojaus signalą, t.
y. jie negali net viršyti nustatyto greičio. Dėl šios
priežasties ir kyla konfliktų tarp saugos tarnybų
greitojo reagavimo grupių ir viešosios policijos
eismo priežiūros tarnybos darbuotojų. O tokių
administracinių bylų sprendimas vėl gi priklauso
nuo policijos pareigūnų malonės.
Todėl susidariusi situacija reikalauja keisti Kelių
eismo taisykles ir jose apibrėžti saugos tarnybų
specialiųjų transporto priemonių teises – nustatyti, kad: „Saugos tarnybų transporto priemonių
vairuotojai, važiuodami transporto priemone su
įjungtais oranžiniais švyturėliais, gali nepaisyti
šių taisyklių V, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XXI ir XXII skyrių reikalavimų tuo atveju, jeigu
tai nesukels pavojaus saugiam eismui. Kiti eismo
dalyviai neturi trukdyti." Ir paskutinė labai aktuali teisinė problema, - apsaugos darbuotojų teisinis gynimas. Asmens ir turto saugos įstatymas
numato apsaugos darbuotojo funkcijas vykdant
asmens ir turto apsaugą bei užtikrinant viešąją
tvarką, tačiau galiojantys įstatymai negina apsaugos darbuotojų, t.y. įstatymas nenumato asmenims atsakomybės už pasipriešinimą apsaugos darbuotojui ar teisėtų apsaugos darbuotojo
reikalavimų nevykdymą. Tokia įstatymo nuostata, ginanti netgi policijos rėmėjus, ATPK 187
str. numatyta. Tad būtina papildyti šį straipsnį ir
nuostata dėl atsakomybės už pasipriešinimą apsaugos darbuotojui, teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymo bei garbės ir orumo įžeidimo.
Įgyvendinus minėtus siūlymus, bent iš dalies
būtų pašalinti teisės aktų ir juos lydinčių poįstatyminių aktų prieštaravimai, teisiškai apgintas
apsaugos darbuotojas, asmens ir turto apsaugos
įstatymo normos būtų suderintos su Kelių eismo
taisyklių reikalavimais. Kartu būtų sumažinta
įtampa tarp saugos tarnybų ir jas kontroliuojančios policijos.
Asociacija Apsaugos verslo grupė ne kartą kreipėsi į kompetentingas institucijas bei į Policijos
departamentą, tačiau klausimai liko neišspręsti.
Suprantama, policija turi pakankamai ir savo
problemų bei rūpesčių. Tikimės, kad mus išgirs ir
mums visiems aktualias problemas imsis spręsti
partijos ir išrinktas naujasis Seimas neatidėliodamas užlopys įstatymų spragas.

CV Serija

Profesionali valdoma kamera

Sieninis montavimas

Greitaeig� Valdoma Kamera

Ypatyb�s
CV Serija
X36/X26
X30/X22

Lubinis montavimas

Kamera su saul�s skydu

Praktiniai patarimai
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Vaiko

saugumas

Praktiniai patarimai, kuriuos
turėtų įsidėmėti kiekvienas
Bet kuris mokyklinio amžiaus vaikas
turi žinoti:

Vytautas Šaikus
UAB „Fizinės apsaugos centras“
direktorius
Nuo mažų dienų vaikas turi būti auklėjamas
taip, kad nebendrautų su nepažįstamais žmonėmis. Įvairių šalių policija pritaria nuomonei, kad vaikai privalo įsidėmėti keturis
„Ne“:
1) nesikalbėti su nepažįstamais asmenimis;
2) nesėsti į nepažįstamo žmogaus automobilį;
3) nežaisti eidami į mokyklą ir grįždami iš
mokyklos į namus;
4) nepasilikti gatvėje iki sutemų.
Vaikas turi įsisąmoninti, kad būdamas vienas į
bet kokį svetimų žmonių pasiūlymą turi atsakyti:
„Atsiprašau, ne!“ – ir nueiti.
Labai svarbu, kad vaikas suprastų, jog nepažįstamasis – tai tas, kurio nepažįsta pats vaikas. Nepažįstamasis gali sakyti, kad atėjo siųstas mamos,
tačiau jei vaikas to žmogaus nepažįsta, jis neturi
užmegzti jokio kontakto. Jei kas nors bando prie
jo prisiliesti, turėtų pradėti šaukti: „Aš jo nepažįstu“. Nepažįstamiesiems turi būti priskiriami ir kiti
kiemo vaikai, ne tik dėl to, kad jie gali įtraukti į
nepageidautinus ryšius su blogų kėslų turinčiais
suaugusiaisiais, bet ir siekiant išvengti pinigų prievartavimo, muštynių. Beje, kartais ne tik sumanumo stoka, bet ir geras auklėjimas trukdo vaikams
ryžtingai elgtis pavojaus minutę.

1) savo vardą, pavardę, amžių;
2) namų adresą, telefoną;
3) tėvų vardus ir pavardes, jų darbo vietas ir
telefoną;
4) savo mokyklą, klasę;
5) galimus savo judėjimo maršrutus.
Mokyklą pasiekti ir iš jos grįžti vaikai
gali tokiais būdais:
1) juos nuveža ir pasiima tėvai;
2) susitariama su kaimynais, kad vaikai
būtų vedžiojami į mokyklą pakaitomis;
3) susidaro grupė vaikų ir į mokyklą eina kartu;
4) pasamdomas patikimas žmogus.
Jei vaikas vaikšto į mokyklą pats, reikėtų
imtis tokių priemonių:

1) periodiškai kontroliuoti (pasitelkiant mokytoją) vaiko atėjimą į mokyklą;
2) nustatyti griežtą grįžimo iš mokyklos grafiką;
3) apriboti kišenpinigių sumas, skirti pinigų
tik pietums;
4) išaiškinti vaikui, kaip reikia elgtis su nepažįstamais asmenimis;
5) nurodyti vaikui, į ką jis turi kreiptis prispyrus bėdai;
6) vyresnius vaikus galima aprūpinti asmeninėmis saugumo priemonėmis (sirenos, dujų balionėliai);
7) jei vaikas turi buto raktus, geriau jų nekabi
nėti ant kaklo, o palikti pas kaimynus, kai tėvų
nėra namuose;
8) vaikas, pasilikęs namuose, turi žinoti, kad bet
koks judėjimas pro duris, tėvų nesant namuose,
kategoriškai draudžiamas;
9) bute prie telefono aparato turi būti sąrašas
telefonų, kam reikėtų skambinti ištikus bėdai;
10) nereikėtų sumenkinti pasaulinės praktikos
identifikuojant vaikus žetonų, kortelių pagalba.
Vaikui laiku negrįžus namo, būtina atlikti šiuos veiksmus:
1) skambinti ten, kur jis išėjo ar turi būti, ir išsiaiškinti viską kuo smulkiau;
2) patikrinti vaiko daiktus ir dokumentus;
3) paskambinti į informacijos ar dingusiųjų
paieškos tarnybas, jei tokių yra;
4) pranešti policijai, kad vaikas dingo;
5) pateikti informaciją apie kilusį įtarimą, galimą vaiko buvimo vietą ir kt.;
6) pradėti su kaimynais paiešką galimose vaiko
buvimo vietose;
7) nesant tėvų, namuose palikti budėti kokį nors
žmogų (pvz., giminaitį).
Vaikui grįžus, taip pat reikėtų pranešti
policijai.
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sprogimui pavojingoms aplinkoms

Nauja montavimo baze

Funkcinis testavimas
per 4 sekundes

Jautrumo lygio palaikymas
ir kompensavimas

Gali dirbti ekstremaliose
salygose (nuo -40oC iki +70oC)

Maziau klaidingu aliarmu

ATEX / IECEx / CPD
sertifikatai

konvenciniai gaisro jutikliai
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sprogimui pavojingoms aplinkoms
Orbis IS konvencinių gaisro jutiklių
serija sukurta Orbis optinių dūmų ir temperatūrinių jutiklių standartinės serijos
pagrindu.
Kurdamas šiuos gaminius, gamintojas
didžiausią dėmesį skyrė aukštai gaminių kokybei, darbo patikimumui ir jų
montavimo objektuose paprastumui
pasiekti. Orbis IS serijos gaminiai yra
elektriškai suderinami su Apollo Series
60 konvenciniais gaisro jutikliais.Tai leidžia paprasčiau atlikti gaisro aptikimo
sistemų modernizavimą.
Orbis IS serijos jutikliai gaminami Apollo Fire Detectors Ltd. gamykloje šalia
Portsmuto, Anglija.
TM

K
O N V E N C I N I A IGAISRO
GAISRO J
U T IK LI A I
KONVENCINIAI
JUTIKLIAI
Dažnai patalpose avarijos atvejais ar dėl kitų priežasčių gali susidaryti sprogūs oro ir dujų ar garų mišiniai.
Galimybės susidaryti tokioms sprogimui pavojingoms aplinkoms yra pakankamai didelės naftos perdirbimo ir chemijos pramonės gamyklose, kuriose perdirbamos ir saugomos dujos, tirpikliai, dažai ir kitos
lakios medžiagos.
Tokiose vietose naudojamai elektros įrangai yra keliami padidinto saugumo reikalavimai. Įranga tiek darbiniame, tiek avariniame režime neturi sukelti sprogimo, jei yra susidariusi sprogimui pavojinga aplinka.
Orbis IS serijos jutikliai yra suprojektuoti ir gaminami remiantis reikalavimais, keliamais elektros įrangai
sprogimui pavojingoms aplinkoms.
Aprobavimai

Savybes:

Europos standarto EN54 “Gaisro aptikimas ir gaisro signalizavimo sistemos” sertiﬁkatai:
EN54-7:2000 Optiniai dūmų jutikliai
EN57-7:2000 Temperatūriniai jutikliai
EN54-5:2000 Kombinuoti jutikliai

®R

TimeSaver Base ®- visiškai naujos konstrukcijos bazė. Montavimui yra
suteikta daugiau darbinės erdvės, o tvirtinimo angų forma neapsunkina montavimo darbų.
TM 
- sistema turi blyksintį
raudoną indikatorių ir patvirtina, kad jutiklis pagal poliariškumą yra prijungtas
teisingai.

StartUp

Elektromagnetinio
sertiﬁkatai:
EN61000-6-3
EN50130-4

Jungiamoji jungtis - ant bazės lei-

Padidintos saugos, su ATEX susiję
sertiﬁkatai:
BSEN60079-0:2004
IEC60079-0:2004
EN50020:2002
EN/BSEN/IEC60079-26:2004

džia patikrinti įtampą sujungimo zonoje
prieš pradedant eksploataciją.

optika - gerai reaguoja į įvairaus tipo gaisrus ir kylančius
dūmus.

Placiakampe

DustDefy TM– dūmų aptikimo sistema

turi naujo tipo dūmų kamerą.Pastaroji
apsaugo jutiklį nuo dulkių poveikio, tačiau praleidžia oro/dūmų srautą.

atmetimo - sistema
naudoja algoritmus kurie nuﬁltruoja laikinus netikslius duomenis ir sumažina
klaidingų aliarmų skaičių.

Orbis IS optinis dumu jutiklis
Optiniai IS serijos dūmų jutikliai gerai reaguoja tiek į tamsius, tiek į pilkšvus
dūmus ir gali aptikti gaisro kilimą, pvz. smilkimo stadijoje.
Orbis IS optiniai jutikliai pasižymi konstrukcija, leidžiančia smarkiai sumažinti klaidingų aliarmų skaičių. Nešvarumų kompensavimo sistema leidžia
išlaikyti kalibruotus jautrumo lygius, net kai jutiklis yra dalinai užterštas.

Nuokrypiu

Orbis IS optiniai jutikliai rekomenduojami naudoti kaip bendros paskirties
dūmų jutikliai ankstyvam įspėjimui apie gaisrą daugelyje sričių.
Orbis IS temperatûrinis jutiklis

jautrumo poslin DirtAlert ® -®jutiklio
j

kio kompensavimo sistema palaiko kalibruotą jautrumo lygį net jei jutiklis yra
dalinai užterštas. Geltonai blyksintis
indikatorius parodo, kad yra pasiekta
maksimali poslinkio kompensavimo riba
ir jutikliui yra būtinas proﬁlaktinis aptarnavimas.

Temperatūriniai Orbis IS serijos jutikliai naudotini ten, kur kilus gaisrui galima tikėtis staigaus aplinkos temperatūros padidėjimo. Jutikliai gali būti
naudojami jei yra pavojus, kad dūmų jutikliai gali nesuveikti nuo pašalinių
trikdžių arba kilus gaisrui degimo proceso metu neišsiskiria dūminės medžiagos.

FastTest
paruošimas
Fast Test jutiklio
- jutiklio
paruošimasdarbui
darbui

Kombinuoti Orbis IS jutikliai turi visas sąvybes būdingas tiek optiniams
dūmų, tiek temperatūriniams jutikliams. Jie yra jautresni nei optiniai jutikliai
greito degimo, liepsnojantiems gaisrams įskaitant ir speciﬁnius skysčių degimo gaisrus. Šių jutiklių panaudojimas leidžia aptikti įvairius gaisro židinius
ankstyvoje jų susidarymo stadijoje.

R®

trunka tik 4 sekundes: patikrinama ir patvirtinama , ar jutiklis veikia teisingai.

montavimo angos - padeda
pritvirtinti jutiklio bazę paprastu įstūmimo judesiu neišsukant montavimo
varžtų.

E-Z

360O0matomumas.
matomumas
360
Jutiklio indikatorius yra gerai matomas
iš bet kurio stebėjimo taško.

Orbis IS kombinuotas jutiklis

Europos valstybių sąjungos produktų suderinamumo sertiﬁkatai:
0832-CPD-0476
0832-CPD-0469
0832-CPD-0468
Orbis IS serijos jutikliai yra tinkami
naudoti jūrų transporte ir yra sertiﬁkuoti vadovaujantis šiais pagrindiniais standartais ir taisyklėmis:
American Bureau of Shipping
– 2005m. Plieninių indų statybos ir
klasiﬁkavimo taisyklės.
Bureau Veritas - 2005m.Plieninių laivų klasiﬁkavimo taisyklės.
Det Norske Veritas – standartas
nr.2,4:2004
Germanischer Lloyd – 2003m.Klasiﬁkavimo ir statybos taisyklės
Lloyds Register – aprobavimo sistema jūros ir pakrantės apsaugos
agentūra (MCA)
Merchant Shipping – jūrinės įrangos
taisyklės.

© Apollo Fire Detectors Ltd 2007

UAB „Baltijos kontaktų grupė”
UAB „Baltijos kontaktų grupė”
Kaune: Partizanų g. 44, LT-49471
Vilniuje: Algirdo g. 37-15a, LT-03217
44,37LT-49471
Tel.Kaune:
+370 37Partizanų
337952, faks.g.
+370
413224
Tel. +370 5 2395301, faks. +370 5 2395300
Tel. + 370 37 337952, faks. +370 37
337953
kaunas@bkgrupe.lt
vilnius@bkgrupe.lt

kaunas@bkgrupe.lt

suderinamumo

Assessed to ISO 9001: 2000
Certificate number 010

Klaipėdoje: Tilžės g.
60, LT-91108
Tel. +370 46
303020, faks. +370
46 303021
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Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinė
sauga
prekybos centruose

Atsižvelgiant į tai, kad šiuose objektuose kiekvieną
dieną lankosi daug šalies gyventojų, yra labai
svarbu kiek įmanoma išsamiau išanalizuoti tokių
objektų priešgaisrinę būklę.
Žemiau esančioje lentelėje (1 lentelė) pateikiama informacija apie didžiuosius prekybos centrus,
kurie buvo suskirstyti į tris grupes pagal jų bendrą
plotą.
1 lentelė

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros valdyba (toliau – VPPV)
periodiškai analizuoja įvairių visuomeninės
paskirties objektų priešgaisrinę būklę. Šių metų
pirmąjį ketvirtį buvo apibendrinta informacija apie
Lietuvos Respublikoje eksploatuojamų prekybos
objektų priešgaisrinę būklę 2006–2007 metais.

Agnė Kraujalytė
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
prie VRM Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros
valdybos
Prevencinės veiklos skyriaus
vyresnioji inspektorė

Apskritis

Bendras prekybos
objektų skaičius

Prekybos centrai,
Prekybos centrai,
kurių bendras plotas kurių bendras plotas
viršija 10 tūkst. m2 1,5 tūkst. m2 – 10
tūkst. m2

Prekybos centrai,
kurių bendras plotas
500 m2 – 1,5 tūkst.
m2

Vilniaus

221

15

79

127

Kauno

197

15

74

108

Klaipėdos

98

2

40

56

Šiaulių

118

4

31

83

Panevėžio

62

1

24

37

Alytaus

35

-

12

37

Marijampolės

35

1

12

22

Utenos

45

-

18

27

Telšių

42

-

12

30

Tauragės

42

-

18

24

Iš viso šalyje

895

38

321

536

Priešgaisrinė sauga
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Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai
kiekvienais metais atlieka planinius prekybos
objektų priešgaisrinius techninius patikrinimus.
Po patikrinimų surašomuose nurodymuose objekto priešgaisrinei būklei pagerinti fiksuojami
pagrindiniai priešgaisrinės saugos reikalavimų,
nustatytų Bendrosiose priešgaisrinės saugos
taisyklėse (toliau – BPST), pažeidimai. Dažniausiai
pasitaikančius pažeidimus galima suskirstyti į
šešias grupes:
1) nepakankamas pirminių gaisro gesinimo
priemonių kiekis, gesintuvų eksploatavimo
reikalavimų pažeidimas (BPST 111, 112, 622, 624,
626, 627 p.);

1 pav. Priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimai, nustatyti prekybos centruose, kurių bendras plotas
1,5 tūkst. m2 – 10 tūkst. m2 pagal apskritis

2) elektros instaliacijos eksploatavimo
reikalavimų pažeidimas, neįrengti arba netvarkingi apsaugos nuo žaibo įrenginiai, nematuojama
įžeminimo kontūrų varža (BPST 113, 115, 118,
121, 122, 124, 126, 130, 134, 135, 137, 138 p.);
3) netvarkingi evakuacijos išėjimai, neįrengti
išėjimo krypties ženklai, medžiagų sandėliavimo
reikalavimų pažeidimas (BPST 27, 52-54, 77, 229,
243, 244 p.);
4) nevykdoma aktyviųjų gaisrinės saugos
priemonių techninė priežiūra (BPST 629 - 632 p.);
5) netvarkingi vidaus priešgaisrinis vandentiekis, gaisriniai hidrantai, vandens rezervuarai,
skirti gaisrams gesinti (BPST 601-604, 608,
610 p.);

2 pav. Priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimai, nustatyti prekybos centruose, kurių bendras plotas
500 m2 – 1,5 tūkst. m2 pagal apskritis

6) neparengtos priešgaisrinės saugos instrukcijos, kiti dokumentai, neinstruktuojamas personalas (BPST 2, 6-3 p.).
Paveiksluose:
1 – objektų skaičius;
2 – nepakankamas pirminių gaisro gesinimo
priemonių kiekis, gesintuvų eksploatavimo
reikalavimų pažeidimas;

3 pav. Priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimai, nustatyti prekybos centruose, kurių bendras plotas
1,5 tūkst. m2 – 10 tūkst. m2 pagal apskritis

3 – elektros instaliacijos ir apsaugos nuo žaibo
įrenginių eksploatavimo reikalavimų pažeidimas;
4 – netvarkingi evakuacijos išėjimai, neįrengti
išėjimo krypties ženklai, medžiagų sandėliavimo
reikalavimų pažeidimas;
5 – nevykdoma aktyviųjų gaisrinės saugos
priemonių techninė priežiūra;
6 – netvarkingi vidaus priešgaisrinis vandentiekis, gaisriniai hidrantai, vandens rezervuarai;

4 pav. Priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimai, nustatyti prekybos centruose, kurių bendras plotas
500 m2 – 1,5 tūkst. m2 pagal apskritis
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7 – neparengtos priešgaisrinės saugos instrukcijos, kiti dokumentai, neinstruktuojami darbuotojai.
Rečiau užfiksuojama kitokių pažeidimų. Vis
dėlto kartais nepaisoma šių priešgaisrinės saugos
reikalavimų:
1) teritorija turi būti valoma, laiku šienaujama,
nupjauta žolė, gamybos atliekos, šiukšlės
išgabenamos į specialiai paruoštas vietas (BPST
14 p.);
2) privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių,
gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių
hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi, tvarkingi ir tamsiu paros metu apšviesti (BPST 15 p.);
3) teritorijoje turi būti nustatytos transporto
priemonių stovėjimo, medžiagų laikymo vietos,
jos turi būti specialiai ženklinamos (BPST 21 p.);
4) rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose
vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms
(BPST 36 p.);
5) draudžiama naudotis atvira ugnimi rūsiuose,
palėpėse ir Asg, Bsg, Cg pavojingumo sprogimo ir
gaisro atžvilgiu patalpose (BPST 41 p.);
6) prekybos ir paslaugų paskirties kilnojamuosius laikinuosius statinius leidžiama įrengti
grupėmis, ne daugiau kaip po 10 vienoje grupėje;
sugrupuotų prekybos ir paslaugų paskirties konteinerinio tipo statinių bendras plotas neturi viršyti
800 kv. m, įskaitant ir neužstatytą plotą tarp jų,
atstumai tarp šių statinių grupių ir kitų statinių turi
būti ne mažesni kaip 15 m (BPST 85 p.);

Priešgaisrinė sauga

12) sandėlių patalpose draudžiama laikyti
elektros ir autokrautuvus bei įkrauti jų akumuliatorius, pakrovimo ir iškrovimo mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, o savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi būti
laikomi jiems skirtose patalpose (BPST 236 p.);
13) draudžiama sandėlių patalpose rūkyti ir
naudoti atvirą ugnį (BPST 238 p.);
14) autotransporto įmonėse, transporto
priemonių stovėjimo aikštelėse, turinčiose daugiau kaip 25 transporto priemones, turi būti
parengtas ir įmonės vadovo patvirtintas transporto priemonių sustatymo planas ir jų evakavimo
tvarka kilus gaisrui (BPST 453 p.).
Atlikus priešgaisrinius techninius patikrinimus
Vilniaus miesto prekybos objektuose, užfiksuoti
kai kurie statybos techniniuose reglamentuose
STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai
reikalavimai“ ir STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės
paskirties statiniai“ išdėstytų priešgaisrinės saugos reikalavimų (žmonių evakuacija, priešgaisrinių
užtvarų konstrukcijų, laiptinių atsparumo ugniai
atitiktis reglamento reikalavimams, vidinių sienų,
lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų atitiktis reglamento reikalavimams ir
pan.) pažeidimai.
Iš pateiktų statistinių duomenų matyti, kad
116 prekybos objektų per paskutinius dvejus
metus nebuvo užfiksuota priešgaisrinės saugos
reikalavimų pažeidimų. Tai sudaro 13 proc. nuo visų
pagal minėtas grupes suskirstytų objektų skaičiaus
(895). Iš pateiktų duomenų darytina išvada, kad

patys tvarkingiausi prekybos objektai – Klaipėdos
ir Šiaulių apskrityse (atitinkamai 49 ir 28).
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai
2006–2007 m. už priešgaisrinės saugos taisyklių
ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus,
užfiksuotus prekybos objektuose, iš viso nubaudė
146 asmenis (skirta baudų už 19 940 Lt), 16
objektų vadovai buvo raštiškai įspėti dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės, surašyti
du nutarimai uždrausti netvarkingo objekto
eksploatavimą.
Didelių gaisrų prekybos paskirties objektuose
per nagrinėjamą laikotarpį nekilo, nes jie buvo
operatyviai pastebėti ir užgesinti. Visuose prekybos paskirties objektuose dažniausiai fiksuojami
šie priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimai:
netvarkingi evakuacijos išėjimai, neįrengti
gelbėjimosi kryptį nurodantys ženklai, medžiagos
(gaminiai) sandėliuojami netinkamoje vietoje,
todėl sumažėja evakuacijos kelio plotis. Visa tai tiesiogiai pablogintų statinyje esančių žmonių saugų
gelbėjimąsi kilus gaisrui.
Pažymėtina, kad neretai pasitaiko vidaus priešgaisrinio vandentiekio, gaisrinių
hidrantų ir vandens, skirto gaisrui gesinti,
rezervuarų eksploatavimo pažeidimų. Dėl jų
būtų sunkiau veiksmingai gesinti kilusį gaisrą.

7) priešgaisrinių durų, vartų, liukų sandarumo
tarpiklių, savaiminio užsidarymo mechanizmų
būklė eksploatavimo metu periodiškai turi būti
tikrinama. Jie turi būti veikiantys (BPST 109 p.);
8) šildymo įrenginių eksploatavimo reikalavimų
pažeidimai (BPST 145 p.);

11) gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingose
patalpose esantys vėdinimo įrenginiai turi būti su
automatiniais ir rankiniais išjungimo įrenginiais,
kuriais būtų galima pasinaudoti kilus gaisrui ar
ištikus avarijai (BPST 161 p.);

Telšių

Tauragės

Utenos

Alytaus

Marijampolės

Panevežio

Šiaulių

Klaipėdos

Kauno

10) vėdinimo kamerose draudžiama laikyti
nereikalingus įrenginius, būtina kontroliuoti jų
techninę būklę ir nuo jautrių valdymo elementų
valyti nuosėdas (BPST 154 p.);

Vilniaus

9) draudžiama džiovinti ir laikyti degias
medžiagas prie krosnių, katilų ir jų vamzdynų arba
ant jų (BPST 148 p.);

5 pav. Taikytos Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos sankcijos priešgaisrinės saugos
reikalavimų pažeidėjams 2006–2007 m. pagal apskritis

SAREME UAB

Naugarduko g. 32/2, LT-03225 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 2333377, 2135047, 2331336, Tel/Faks. (+370 5) 2333567
El. paštas:info@sareme.lt, www.sareme.lt, www.novuscctv.lt
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Rizikos faktoriai statybų versle:
inspektorius, gaisras, gaisrų
prevencijos reikalavimai...
Statinio statyba – tai sudėtingas kompleksinis procesas, reglamentuojamas
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo.
Šio proceso tikslas – pastatyti naują,
rekonstruoti, suremontuoti ar nugriauti
esamą statinį. Statyba prasideda išdavus
statybos leidimą ir baigiasi pripažinus
statinį tinkamu naudoti. Šiame procese
dalyvauja ne tik statybininkai, bet ir
kontrolę vykdantys viešojo administravimo subjektai, kurie siekia prižiūrėti, kad
statybos vyktų pagal nustatytas taisykles.

Aurimas Gudžiauskas
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
VRM Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros valdybos
Normavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Statinys, pastatytas laikantis viso statybos
proceso algoritmo ir procedūrinių dalykų, galiausiai
turi atlikti savo funkciją – būti eksploatuojamas.
Tam būtina tarpinė grandis tarp statinio statybos
ir eksploatavimo – statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Šiame straipsnyje tai apžvelgsime
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos
pareigūnų požiūriu.
Statinio atitiktis norminiams statybos bei statinio saugos ir paskirties dokumentams, projektui ir galimybė jį saugiai naudoti yra pagrindiniai
tinkamo statinio formulės komponentai, kuriuos
paskutiniame statybų proceso etape patikrina
ir įvertina statinio pripažinimo tinkamu naudoti
komisija (ją toliau vadinsime tiesiog pripažinimo
komisija). Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
pareigūnų dalyvavimas pripažinimo komisijoje,
kaip viena iš privalomų funkcijų, įtvirtintas statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2002
„Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“
bei jų darbo organizavimą reglamentuojančiuose
teisės aktuose.

Komisijos tikslas yra įvertinti, kaip statinys atitinka projektą, esminius statinio reikalavimus, ar yra
galimybė saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ar
gaminti žmonių sveikatai saugią produkciją. Savo
ruožtu komisijos nario, priešgaisrinės priežiūros
pareigūno, kompetencija orientuota į vertinimą,
kaip laikomasi gaisrinės saugos esminio reikalavimo. Taigi, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
pareigūnai kontroliuoja, kaip statinyje įgyvendinti
gaisrinės saugos reikalavimai ir užtikrinama
žmonių bei gelbėtojų sauga kilus gaisrui.
Kalbant apie gaisrų prevencijos reikalavimus,
vertėtų išsiaiškinti jų vietą teisės aktų sistemoje.
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose
nurodoma, kas yra priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai. Tai – įstatymai, statybos
techniniai reglamentai, statybos normos, standartai, taisyklės ir kiti teisės aktai, kuriuose nustatyti statomų, rekonstruojamų, remontuojamų
ir eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos
reikalavimai. Šis teisės aktų sąrašas nėra baigtinis,
todėl tai atriša rankas Valstybinės priešgaisrinės

Knygutę nemokamai išsiunčiame užsakius
telefonu 8-5 2337675, faksu 8-5 2336218 arba el. paštu
levoriskis@tdd.lt
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priežiūros pareigūnams vadovautis bet kuriais
Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais,
jeigu juose išdėstyti priešgaisrinės saugos reikalavimai. Minėti reikalavimai nuo kitų atribojami
pagal jiems keliamus tikslus – apsaugoti žmones
ir turtą nuo gaisrų.
Visi statiniai pagal Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros darbo organizavimo instrukciją,
patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM direktoriaus 2003 m.
birželio 20 d. įsakymu Nr. 106, skirstomi į keturias grupes. Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų bei
tarnybų pateiktais duomenimis, per 2007 metus
Lietuvos Respublikoje tinkamais naudoti buvo
pripažinta 90 I grupės statinių, 375 II grupės ir
229 III grupės statiniai. Kaip atskirą kategoriją
išskiriant I grupės (pavojingiausius gaisro rizikos
prasme) objektus, paminėtina, kad atsižvelgiant
į šių statinių techninius ekonominius rodiklius ir
pavojingumą, sudaroma pareigūnų grupė dalyvauti pripažinimo komisijoje. Tokią tarnybinę
pagalbą gali suteikti kitų teritorinių priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų, tarnybų arba Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros valdybos pareigūnai.
Šios pagalbos tikslai – kovoti su korupcija, atlikti kompetentingesnį pripažįstamo statinio
patikrinimą bei kelti pareigūnų kvalifikaciją.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros valdyba nuo 2006 m. rugsėjo mėnesio
185 kartus organizavo tarnybinę pagalbą
pareigūnams, dalyvaujantiems I grupės objektų
pripažinimo komisijoje. Vis dar pastebimas
inertiškas, statybų bumo nulemtas statinių,
pripažįstamų tinkamais naudoti, skaičiaus
didėjimas. Nors ir teigiama, kad statybų apimtys mažėja, šiemet per 9 mėnesius dalyvauta 75
I grupės statinių pripažinimo tinkamais naudoti
komisijose, o tai yra 25 atvejais daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Aptariamu laikotarpiu
pripažintų tinkamais naudoti I grupės statinių
skaičius pagal apskritis pateikiamas 1 paveiksle.
Reikėtų paminėti, kad Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros pareigūnai statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbo metu nustato
vidutiniškai 11 trūkumų kiekviename I grupės objekte. Atlikus 50 aptariamų objektų trūkumų
analizę, nustatyti 573 priešgaisrinių bei komisijos
darbą reglamentuojančių reikalavimų pažeidimai,
dėl kurių nebuvo pasirašytas statinio pripažinimo
tinkamu naudoti aktas. Iš 2 paveikslo matyti, kurie
teisės aktai dažniausiai pažeidžiami.
Šiame grafike išsiskiria Bendrosios priešgaisrinės
saugos taisyklės ir STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė
sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ – jų reikalavimų
nesilaikoma dažniausiai. Pastebėta, kad trūkumų
šalinimo terminas priklauso nuo pažeistų
priešgaisrinių reikalavimų kiekio ir sudėtingumo.
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Kauno
Vilniaus
Panevėžio
Klaipėdos
Šiaulių
Alytaus
Utenos
Marijampolės
Telšių
Tauragės

1 pav. Pripažintų tinkamais naudoti I grupės objektų skaičius skirtingose apskrityse nuo 2006 m. rugsėjo mėn.

Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“
STR 1.11.01:2002 „ Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“
Gaisrų aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės
RSN 138 -92 „Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika“
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės
Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės
STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“
kiti

2 pav. Dažniausiai pažeidžiami priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų
nustatyti trūkumai vidutiniškai pašalinami per
1 mėnesį, nors pasitaiko atvejų, kai šis terminas užtrunka ir iki vienerių metų. Kaip to
priežastis dažnai nurodomas aiškių priešgaisrinių
reikalavimų trūkumas, tačiau neretai gaisrų prevencijos reikalavimai kritikuojami atsižvelgiant tik
į ekonominius argumentus, kai siekiama mažinti
statybų trukmę, naudoti pigius statybos produktus ir neįvertinamos galimos pasekmės žmonių ir

turto saugumui. Nereikėtų užmiršti projektuotojų
kvalifikacijos problemų, neefektyvios statinio
projekto ekspertizės ir techninės priežiūros. Statybos verslo asociacijos ir valdžios institucijos turi
realiai prisidėti prie statybos dalyvių kvalifikacijos gaisrinės saugos klausimais kėlimo, taip pat
aktyviai dalyvauti tobulinant priešgaisrinę saugą
reglamentuojančius teisės aktus.
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Mechaninė sauga

Lydekai
paliepus,
man
panorėjus...

Arvydas Pečiulaitis
UAB „Eltona“ direktorius

Durų valdymo įranga
Durys žmonijos istorijoje jau nuo senų senovės
vaidina vieną iš apsauginių funkcijų. Iš pradžių jos
buvo užremiamos, vėliau – užrakinamos. Dabartinėje visuomenėje, kai visų sistemų automatizavimas pasiekė tam tikrą lygį, žmogus pradėjo
„tingėti“ kaskart eiti atidaryti durų. Šiais laikai jas
galima atidaryti ir nuotoliniu būdu, kad ir paprasčiausiai per GSM ir pan. Tam tikslui naudojami
tam tikri moduliai – kontrolės mechanizmai, prie
kurių jungiamos elektromagnetinės sklendės, pritaikomos prie vartotojų poreikių.

Iškrovą palaiko daugiau negu 15 000 N (~ 1 500 kp)
Darbinė įtampa

12 V (24 V)

Naudojama srovė:
standartinėje ritėje

1,1 A (0,55 A)

eE ritėje

0,28 A (0,14 A)

Elektromechaninės (EMS) / specialiosios sklendės
Priešgaisrinė sklendė
Tai specialios padidinto atsparumo EMS.
Jos garantuotai išblokuojamos veikiant 1 000 N
(apie 100 kp) įtampai. Modelio korpusas ir
liežuvėlis pagaminti iš preciziškai išlieto plieno.
Sklendės gali būti naudojamos kartu su ugniai
atspariomis, garso izoliacinėmis, šliuzų ir kitos
paskirties durimis.

DIN kairinė

Mechaninė sauga

2008/ S PA L I S

Momentinis išblokav. eE – ilgalaikis išblokavimas

Nuolatinė srovė

12 V arba 24 V

12 V (RR)

12 V 24 V

RR 12 V RR 24 V
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Fix

Fafix

24 V (RR)

1 lentelė

Atidarymo kryptis

Liežuvėlis

Durys

Amortizacinė dalis
Tvirtinimo geležtė

kairinė

DIN kairinė

Evakuacinė sklendė
Ši sklendė užblokuojama nuolatine įtampa.
Poroje su priešpriešine spyna tokia sklendė gali
būti naudojama kaip papildomas blokavimo elementas priešgaisriniuose ir avariniuose išėjimuose,
dingus maitinimo įtampai, užtikrinamas patikimas sklendės liežuvio išblokavimas veikiant
5 000 N (apie 500 kp) jėgai. Gali būti su durų
padėties (RR) arba inkaro būsenos (išblokuotas
/ užblokuotas) nustatymo kontaktu (AK RR).
Tvirtinimo geležtė pagaminta iš nerūdijančio
plieno (EST).

Sklendės korpusas

Atstumas - maks. 3 mm. Esant
didesniam atstumui, EMS nefunkcionuoja

dešininė

Momentinis išblokav. eE - ilgalaikis išblokavimas
6-12 V

12 V 24 V RR 12 V

Nuolatinė srovė

RR 24 V

12 V (RR)

24 V (RR)

RR 12V

RR 24V

2 lentelė

RR – durų padėties daviklis. E – ilgalaikis mechaninis išblokavimas negalimas.
eE – ilgalaikis elektrinis išblokavimas (momentinis
išblokavimas kintama arba nuolatine srove, ilgalaikis – tik nuolatine). EMS, užblokuojamos prijungus
įtampą, veikia tik esant nuolatinei srovei. (1 lentelė)

Elekromechaninės sklendės stiklo
durims
Paprastas, praktiškas effeff sprendimas yra
skirtas specialioms durims. Jo montavimo sąlygos
ypatingos.
Ši sklendė sukonstruota taip, kad specialus
sklendės mechanizmas laiko stiklo duris padedamas
amortizacinės dalies. Šiuo atveju nėra reikalo duryse
turėti spyną. Durys turi būti atsparios smūgiams.
Jas atidaryti įmanoma tik mygtuku, t. y. išblokavus
sklendę (kitas variantas – mechaniškai,
raktu). Dvivėrių durų viršuje, horizontaliai
kiekvienai varčiai, būtina turėti atskirą sklendę.
Sklendės turi apsauginius kaiščius, leidžiančius
išvengti atsitiktinio sklendės liežuvėlio užfiksavimo
uždaroje padėtyje, kai durys atidarytos.
RR – durų padėties daviklis. eE – ilgalaikis
elektrinis išblokavimas (momentinis išblokavimas
kintama arba nuolatine srove, ilgalaikis – tik
nuolatine). EMS, užblokuojamos prijungus įtampą,
veikia tik esant nuolatinei srovei. (2, 3 lentelės)

Momentinis išblokav. eE - ilgalaikis išblokavimas
6-12 V
914,934

914 Zy

3 lentelė

12 V 24 V RR 12 V

RR 24 V

Nuolatinė srovė
12 V (RR)

24 V (RR)

RR 12V

RR 24V
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Mechaninė sauga

18,5 m

m

78 mm

28 mm

*28–32 mm (priklauso nuo stiklo storio)

Durų storis – nuo 8 iki 10 mm

Atkreipkite dėmesį į durų storį – 9 arba 12 mm!
Specialus užsakymas – 13–15 mm.
Specialios elektromechaninės sklendės
stiklo durims (paviršinės)
Kompaktiška,
funkcionali
konstrukcija,
šiuolaikiškas dizainas – patrauklios tokių sklendžių
savybės, bet pagrindinis jų privalumas yra labai
paprastas montavimas grynai stiklinėse duryse.
Sklendė užklijuojama ant stiklo durų. Tam tikslui
skirti specialūs klijai pridedami prie kiekvienos
sklendės. Aliuminio korpusas gali būti naudojamas
tiek su pirmo (išblokuojamos prijungus įtampą),
tiek su trečio (išblokuojamos nutraukus maitinimo
grandinę) tipo sklendėmis.
Sklendžių istorija jau siekia 72 metus, ir
visą tą laiką jos buvo ir tebėra tobulinamos.
To rezultatas – nauja LTS (Linear Technology
Strike) elektromechaninių sklendžių karta.
Elektromechaninės sklendės liežuvėlis jau
neatsiverčia, o tik pasistumia nuo pradinės
padėties 5 laipsnius. Todėl durų staktoje su

specialia tvirtinimo geležte nereikia daryti išpjovos
spynos liežuvėliui.
Dėl išplėsto įtampų diapazono paprasčiau
planuoti instaliavimą. Naujos kartos elektromechaninėms sklendėms įtampa nuo 10 iki 24 V
(arba nuo 22 iki 42 V), nuolatinė ar kintama srovė
– nebe problema. Nenaudojant automatikos,
nauja technologija leidžia nuolatine išlyginta
srove lengvai atblokuoti duris. Ilgalaikis 13 V
(26 V) srovės tiekimas taip pat vyksta sklandžiai.
Todėl effeff nauja LTS technologija padeda spręsti
ne tik sklendžių derinimo su įėjimo kontrolės sistemomis, bet ir racionalaus planavimo klausimus.
LTS elektromechaninės sklendės tyliai veikia,
tiekiama srovė sukelia tik vos girdimą dūzgesį.
Triukšmo, girdimo veikiant įprastinių technologijų
įrenginiams, čia praktiškai nėra.
Šios sklendės patikimai funkcionuoja, joms
nebūdingas laisvumas, galima itin tiksliai reguliuoti tarpus tarp spynos ir sklendės liežuvėlių.

Montavimą palengvina liežuvėlio reguliavimas
(FaFix) iki 5 mm, o tai užtikrina tikslumą reguliuojant liežuvėlio padėtį žiemos ir vasaros sezonais.
Labai svarbi minimalios durų atidarymo jėgos
reguliavimo galimybė. Reikiama jėga nustatoma
pagal mechaninio arba elektrinio išblokavimo
būtinybę.
Techniniai duomenys:
· 10-24V AC/DC;
· 11-13V EE – ilgalaikis elektrinis atblokavimas;
· atlaiko 4 000N laužimo jėgą;
· sklendėje integruotas diodas;
· E – su mechaninio atblokavimo kontaktu.
Minimalūs matmenys – maksimalus
veikimas
Nuolat tobulinant tokio pobūdžio įrenginius,

Techniniai duomenys
Atlaiko laužimo apkrovą

3 000 N

Matmenys

66 x 15 x 25,5 mm

Fafix perstatymas (žingsnis – 1 mm)

3 mm

Fix funkcija

Galima

Liežuvėlio pasislinkimas

5,5 mm

Universali įtampa

10–24V AC/DC
22–42V AC/DC

Leistina temperatūra

Nuo -15 ˚C iki + 40 ˚C

RR kontaktas

Galimas

Mechaninė sauga
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sukurta mažiausia pasaulyje elektromagnetinė
sklendė. Jos matmenys minimalūs – 66 x 16x
25,5 mm.

Privalumai:
· matmenys: 25,5 x 16 x 66 mm;
· korpusas su fix funkcija;
· fafix radiusinio liežuvėlio perstatymas 3 mm;
· galimas atvirkštinis veikimas;
· galimas RR kontaktas, matmenys: 25,5 x 16x
74 mm;
· galimas atminties kontaktas;
· universalios įtampos: 10–24 V AC/DC, 22–42
V AC/DC;
· galima konstrukcija su diodu;
· galimas E jungiklis;
· specialus jungimo kabelis;
· komplektuojama su visų standartų spynų
mechanizmais;
· komplektuojama su visų tipų, tarp jų ir plastikų,
profilių EMS tvirtinimo geležtėmis;
· apskaičiuota 250 000 atidarymo ciklų;

· atlaiko ne mažesnę kaip 3 000 N laužimo
apkrovą;
· dinaminis atsparumas – 35 J pagal UL 1034
standartą;

· simetrinis korpusas, tinka instaliuoti DIN –
L/R.
Apsaugokime savo duris, nes mūsų privatumas
prasideda būtent nuo jų.

VISADA VIENU ŽINGSNIU PRIEKYJE –
KOMPLEKSINIS POŽIŪRIS Į GAISRINĘ SAUGĄ:
planavimo

–

inžinerinis

–

organizacinis –

gaisrinės saugos koncepcijos paruošimas,
projektavimo darbai;
automatinių gaisro gesinimo,
signalizacijos,
dūmų šalinimo sistemų
ir priešgaisrinio vandentiekio montavimas;
įrenginių techninė priežiūra,
gesintuvai,
ženklai.

UAB „LANTANA”, R.Kalantos g. 52, 52488 Kaunas, tel.(37) 37 07 06, faks. (37) 45 71 81, el.paštas lantana@lantana.lt, www.lantana.lt
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„Assa dp CLIQ“ –
intelektuali rakinimo
sistema

Naujoji „Assa dp CLIQ“ technologija jungia saugiausius mechaninius cilindrus su
elektronika. Tai užtikrina aukščiausią rakinimo sistemos saugumą ir lankstumą.
Viena pažeidžiamiausių pastato saugumo sistemos grandžių yra vartotojai. Jie gali
pamesti raktus ar pasidaryti nelegalias jų kopijas ir taip gerokai sumažinti saugumo
lygį. Naujoviška „Assa dp CLIQ“ elektroninių raktų ir cilindrų rakinimo sistema
išsprendžia šią problemą.
nutolusios vienos nuo kitų dideliais atstumais. Be
to, tokia instaliacija visiškai nepakeičia durų priešgaisrinių ir akustinių savybių.

Įvykių ataskaitos suteikia papildomo saugumo
Rokas Gulbinas
UAB „Assa Lietuva“
elektromechaninių
produktų vadybininkas

Patentuota „Assa dp“ mechaninė
platforma plius CLIQ funkcija
Sistemoje yra du vienas nuo kito nepriklausantys kodai: mechaninis ir programuojamas elektroninis, bet vartotojui tereikia nešiotis vieną raktą.

Lankstus elektroninis ID
„Assa dp CLIQ“ turi elektroninį ID. Jis leidžia raktui atrakinti cilindrus. Pamestas raktas, kuris rakina
pagrindines kompanijos duris, nebėra saugumo
problema. Elektroninį ID galima lengvai užblokuoti cilindre ir raktas neberakins durų.

Paprastas montavimas
Tik keturi varžtai ir jokių laidų! Skamba per daug
gerai, kad tai būtų tiesa, bet iš tikrųjų sumontuoti
cilindrą yra taip paprasta. Ne taip, kaip daugumai
elektroninių sprendimų, „Assa dp CLIQ“ nereikia
jokių laidų ar išorinio maitinimo šaltinio. Elektros
srovė cilindrui perduodama iš rakte esančios baterijos.
Kadangi CLIQ sistemai nereikia laidų, tai gerokai
sumažina instaliavimo sąnaudas, ypač jei durys

do ir mechaninius, ir cilindrus su CLIQ funkcija.

Sistemos administravimas
Sistema administruojama naudojant „Assa
Performer“ programinę įrangą, programatorių

Kiekvienas raktas turi unikalų ID. Prevenciniais
tikslais labai pravartu žinoti, kur ir kada buvo panaudotas raktas. Visi veiksmai yra fiksuojami ir išsaugomi tiek rakte (100 paskutinių įvykių), tiek cilindre (1 000 paskutinių įvykių). Įvykus incidentui,
galima labai greitai ir paprastai gauti visą informaciją, kur ir kada asmuo panaudojo raktą. Fiksuojami
net bandymai atrakinti neautorizuotu raktu.

Prieigos teisių kontrolė laike
Prieigos teisių kontrolė laike – dar viena naudinga funkcija. Naudojant „Assa Performer“ programinę įrangą, kiekvienam raktui arba jų grupei
galima nustatyti rakto veikimo tvarkaraščius (pvz.
pirmadienį–penktadienį 08.00–17.00), taip pat
rakto galiojimo laiką (pvz. laikinam darbuotojui
išduodamas raktas, kuris veikia tik iki nustatytos
datos).

Kur ir kada naudoti CLIQ funkciją?
Tai priklauso nuo organizacijos ir pastato ypatumų. CLIQ funkcija ypač rekomenduojama naudoti patalpoms, kur reikia didelio saugumo, rakinti,
taip pat kur būtina prisitaikyti prie įvairių pokyčių.
CLIQ funkciją galima naudoti net langų spynose,
pakabinamose spynose. „Assa“ siūlo labai didelį
cilindrų su CLIQ funkcija pasirinkimą. Duryse, kuriose nebūtini itin saugūs cilindrai, galima naudoti
mechaninius cilindrus. Vartotojas vienu raktu val-

ir programinius raktus. Programoje nustatomos
prieigos teisės, tvarkaraščiai, saugoma visa informacija apie išduotus raktus, perkeliamos įvykių
ataskaitos, rodomi priminimai.

Investicija į ateitį
Norint išplėsti sistemą, neprireikia jokių
komplikuotų procedūrų. Tiesiog pagal poreikius
padidinkite cilindrų ir raktų skaičių. Be to, Jums
nereikės keisti cilindrų, kai kas nors pames raktą.
Jį paprasčiausiai užblokuosite. l

GE
Security

Su mumis
pasaulis
saugesnis
Asmens ir turto sauga yra
kiekvieno pareiga. Kas Jūs
bebūtumėte, ar didelės
korporacijos vadovas, ar mažos
įmonės savininkas, ar tiesiog
gyvenamojo būsto šeimininkas,
saugoti turtą ir aplinką yra Jūsų
pareiga. Štai kodėl GE Security
siūlo tiek daug įvairių saugos
sprendimų tam, kad būtų
patenkinti visi vartotojo poreikiai
– Jūsų biuro įrangos, darbuotojų
ir turto apsauga, ilgapirščių
aptikimas Jūsų parduotuvėje,
Jūsų vaikų apsauga nuo piktavalių
mokykliniame autobuse,
saugi prieiga prie medicininių
įrašų, turtinės žalos priežasčių
nustatymas ir dar daugiau.
Nesvarbu, ką Jūs veikiate, GE
Security sprendimai yra tinkamas
pasirinkimas Jūsų saugumui!

UAB GE Security Baltic
Švitrigailos 11E, Vilnius
Tel. (5) 2151552
Faks. (5) 2151555

www.gesecurity.lt
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Pasirinkti ir
eksploatuoti
seifus
reikia atsakingai
Neleiskite kišti nagų prie jūsų seifo bet
kokiam „kvalifikuotam šaltkalviui“ –
perspėja autoritetingiausias Europos
saugos sistemų asociacijos ESSA (European Securyti Systems Association)
įsteigtas sertifikavimo centras ECB-S
(European Certification Board Security
Systems). Priešingu atveju sertifikavimo
ženklas, esantis jūsų seifo durų vidinėje
pusėje, automatiškai nustoja galioti, o
atsakomybė draudikui už tai faktiškai
atitenka jums.
Gediminas Norkūnas
UAB „Seifuva“
konsultantas

Gerą saugos gaminių kokybę ir aukštą patikimumo lygį lemia projekto reikalavimus atitinkanti
medžiagų ir komponentų sąveika bei atsparumas.
Vienos detalės ar jos vietos pakeitimas gali smarkiai paveikti seifo atsparumą išlaužimui. Dėl šios
priežasties rekomenduojama apskritai nesinaudoti
senu iš kur nors gautu seifu, nes nežinia, kas jam
galėjo nutikti iki tol. Prireikus ką nors taisyti seife,
turi būti kviečiamas gamintojo įgaliotas šaltkalvis.
Dabar dažnai vartotojai pageidauja modernizuoti
seifą pakeičiant raktinę spyną į kodinę elektroninę.
ECB-S sertifikatoriai įspėja, kad tai irgi gali atlikti
tik seifo gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, o
elektroninė spyna turi būti sertifikuota atitinkamai
klasei pagal EN 1300 standartą.

Seifą ar kitą saugos priemonę sertifikuoti
pradedama tik įsitikinus, jog gamintojas jau turi
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Saugoma
užrakintame
seife

Verslo vartotojo draustina
suma EUR

Privataus vartotojo draustina
suma EUR

Seifo klasė pagal
EN 14450

Be signalizacijos
įrangos

Be signalizacijos
įrangos

Su signalizacijos
įranga

Su signalizacijos
įranga

S1

Pagal suderinimą su draudiku

5 000

5 000

S2

Pagal suderinimą su draudiku

20 000

20 000

Seifo klasė pagal
EN1143-1
0

10 000

20 000

40 000

80 000

I

20 000

40 000

65 000

130 000

II

50 000

100 000

100 000

200 000

III

100 000

200 000

200 000

400 000

IV

150 000

200 000

400 000

800 000

1 lentelė
sertifikuotą kokybės valdymo sistemą pagal
tarptautinius standartus, o tos sistemos funkcionavimas yra prižiūrimas ir audituojamas. Jeigu
seifo bandymų, atliktų sertifikavimo įstaigos
rekomenduotoje specialiai tam akredituotoje
laboratorijoje, rezultatai yra teigiami, sertifikavimo
įstaiga, išnagrinėjusi techninę bei kitą medžiagą ir
įsitikinusi, kad gamintojas gali užtikrinti lygiaverčių
produktų gamybą, kad viskas įforminama dokumentuose bei stebima ir kad galima viską atsekti ir bet kada tai patikrinti, išduoda sertifikatą
ir pagamina etiketes su sertifikavimo ženklu
kiekvienam gaminiui. Gamintojo teisė naudoti šį
ženklą sustabdoma ar net atimama, jei atliekant
periodines ar netikėtas gaminio arba pačių gamybos procesų kokybės patikras randama nustatytų
reikalavimų esminių pažeidimų. Todėl nusipirkęs
sertifikuotą seifą vartotojas yra garantuotas,
kad įsigijo daiktą, kurio pagrindinės savybės,
būtent atsparumas išlaužimui ir /arba gaisrui, yra
nepriklausomų, tam tikslui akredituotų specialistų
ištirtos ir faktiškai atitinka nurodytą klasę.
Ilgėjant tamsiam paros laikui, gausėja ir
įsilaužimų į namus ir butus. Paradoksas, tačiau
pas mus dar retame name ar bute yra tinkamai
įrengtas saugomo turto vertę atitinkančio atsparumo seifas. Šiais laikais namuose neturėti
seifo yra tikras nerūpestingumas. Pasitaiko, kad
žmogus visiškai nepagalvojęs nusiperka kokiame
nors prekybos centre pigų „seifą“, jo net nepritvirtina. Tai tik saugumo iliuzija. Vagis jį išlaužtų
greičiau nei per minutę, bet gal nė laužti nebūtina
– pasigriebei tą metalinę dėžę ir neškis, nebereikia

ir po namus raustis. Prarandamos metų metais
kauptos vertingos monetų kolekcijos, papuošalai,
pinigai, paklausą juodojoje rinkoje turintys dokumentai, kitos šeimai brangios vertybės, kurių joks
draudimas nekompensuos. Sakoma, kad geras
seifas nėra brangesnis už nešiojamąjį kompiuterį
ar filmavimo kamerą, tačiau jo įsigijimas vis
atidėliojamas, teikiant pirmenybę kitiems daiktams, ir tik skaudi pamoka parodo, jog prioritetai
buvo sudėlioti neteisingai.
Pasirenkant seifo dydį, reikia įvertinti saugotinų
vertybių tūrį keletui metų į priekį, o pasirenkant
seifo atsparumo klasę, galima vadovautis seifų
sertifikavimo centro ECB-S rekomendacijomis,
pateiktomis lentelėje (1 lentelė).
Dar didesnėms vertybėms saugoti gaminami
gana brangūs V–IX klasių seifai, turintys papildomas apsaugas nuo sprogdinimo bei gręžimo
deimantiniais karūniniais įrankiais.
Patyrusių seifų gamintojų ar jų atstovų verslo
sėkmės laidas yra ilgalaikis kliento pasitikėjimas.
Jį galima pelnyti nuoširdžiai bei kvalifikuotai patariant, kad būtų patenkintas kliento poreikis, o
klientui svarbu apsispręsti dėl to poreikio ir tinkamai sudėlioti prioritetus.
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Sausumos transporto
priemonių fizinės ir
ekonominės saugos
sprendimų plėtros
tendencijos
Pastarąjį dešimtmetį nemažai kalbama
bei rašoma apie sausumos, išskyrus
geležinkelio, transporto priemonių
(toliau tekste – TP) saugos sprendimus.
Dažniausiai tokiose publikacijose
kalbama apie tai, kaip apsaugoti pačią
TP nuo įsilaužimo, vagystės, kaip rasti
pagrobtą TP ir kaip suteikti pagalbą
eismo įvykio metu.
Saulius Pridotkas
UAB AKTKC direktorius

Daug kalbama apie TP elektronines bei
mechanines saugos sistemas ar priemones ir
vietos nustatymo bei komunikavimo sistemas,
veikiančias GSM-GPS (angl. Geo positioning system) bei radijo ryšio technologijų pagrindu (toliau tekste – sergėjimo sistemos). Didelę įtaką
TP vagysčių prevencijai ir TP sergėjimo sistemų
bei jų įrengimo priežiūrai daro Lietuvoje veikianti
asociacija Apsaugos verslo grupė, vienijanti daugiau nei 80 saugos srityje veikiančių įmonių, bei
prie asociacijos veikianti viešoji įstaiga Saugos
ekspertizės. Minėtos organizacijos glaudžiai
bendradarbiauja su draudimo įmonėmis, kurios suinteresuotos draudimo rizikos mažinimu,

TP sergėjimo sistemų bei jas diegiančių įmonių
priežiūra. Taikant tinkamas TP sergėjimo sistemų
technines bei organizacines priemones, galima
tinkamai valdyti draudimo riziką. Daugeliu
atveju minėtų sergėjimo sistemų sprendimai,
pritaikyti pagal TP paskirtį, kainą bei eksploatavimo specifiką, yra gana veiksmingi ir turi įtakos
TP vagysčių bei draudimo rizikos mažėjimui.
Pasaulyje ieškoma naujų TP saugos technologijų
ir sprendimų, kurie leistų sumažinti TP vagysčių
skaičių. Pavyzdžiui, Pensilvanijos universiteto mokslininkai sukūrė įdomią ir originalią
TP sergėjimo sistemą, pagrįstą savotišku TP
tinklu, kuriam reikalinga minimali stacionari

Automobilių sauga

infrastruktūra. Idėjos esmė yra nedideli jutikliai,
todėl TP sergėjimo sistema pavadinta SVATS (angl.
Sensor-network-based Vehicle Anti-theft System).
Norint, kad tokia sergėjimo sistema efektyviai
veiktų, reikia, kad SVATS jutiklius turėtų daugelis
aplinkinių TP, o stovėjimo aikštelėse būtų įrengti
komutatoriai. Į TP įmontuojamas SVATS jutiklis.
Važiuojant TP jis būna išjungtas. Pastačius TP
aikštelėje ir ją užrakinus ar įjungus TP sergėjimo
sistemą, automatiškai įsijungia SVATS jutiklis ir
kaimyninių TP SVATS sistemoms (jeigu aplinkui
tokių yra) nusiunčiamas pranešimas „Sveiki!“
– tarsi savotiškas prašymas įtraukti į tinklą
„naujoką“. Šį pranešimą priima visos aplinkinės TP
su SVATS sistema ir centrinis komutavimo blokas,
įrengtas pačioje stovėjimo aikštelėje. Nauja TP
įtraukiama į tinklą ir pradedama periodiškai keistis
informacija su kitomis TP – perduodama kažkas
panašaus į koduotą frazę „Aš vietoje“. Nuolatinis
ryšys palaikomas su artimiausiomis TP – jų kiekis
parenkamas pagal ryšio signalo stiprumą. Atrakinus TP bei išjungus sergėjimo sistemą, SVATS
jutiklis aplinkinėms TP išsiunčia pranešimą „Iki!“
Tinkle esančios TP panaikina išvažiuojančios TP
duomenis ir toliau „bendrauja“ tarpusavyje.
Jeigu TP pavagiama ir vagis nemoka tinkamai išjungti sergėjimo sistemos, signalas „Iki!“
neišsiunčiamas. Jei po tam tikro laiko daugiau
negu trys TP nebesulaukia iš kaimyno signalo „Aš
vietoje“, jos išsiunčia pranešimą apie TP vagystę
jos šeimininkui, aikštelės sargui, policijai ir saugos
tarnyboms. Pavogus TP, ima veikti ne tik buvusių
kaimyninių TP, bet ir pavogtosios SVATS sistema.
Ji nenutraukiamai generuoja signalą „Aš vietoje“
ir, jei aplink yra TP, kuriose yra aktyvuotos SVATS
sistemos, jos iš karto praneša apie kaimynystėje
esančią vogtą TP. Jeigu vagystė neįvyko, signalas
„Aš vietoje“ gali būti perduotas tik po signalo
„Sveiki!“, o priešingu atveju reiškia, kad arba SVATS
jutiklis išjungtas, arba TP yra pavogta. Tuomet vogtos TP judėjimą galima sekti panašiai kaip GSMGPS ar radijo siųstuvais.
Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriama
„karui“ keliuose arba TP esančių žmonių bei kitų
eismo dalyvių saugumui. Viena iš žmonių saugumui didinti skirtų techninių-organizacinių sistemų
yra visoje Europoje bandoma įdiegti bendra TP
pagalbos sistema – e. skambutis (angl. eCall). Tai
automatinė pranešimo apie kelių eismo įvykius
sistema, grindžiama bendruoju Europos skubaus
iškvietimo telefono numeriu 112. Jeigu kur nors
Europoje įvyksta rimtas eismo įvykis, pavojaus
signalas ar galimas pranešimas balsu iš TP, kurioje
įmontuota e. skambučio įranga, veikianti GSMGPS, balso (angl. voice) ir duomenų perdavimo
(SMS, GPRS, EDGE, UMTS ir pan.) technologijų
pagrindu, automatiškai siunčiamas artimiausiam

bendrosios pagalbos centrui (angl. Public safety
ansvering point – PSAP) telefono numeriu 112. Į
gautą pavojaus pranešimą operatyviai reaguojama. Net jei nė vienas keleivis negali išsikviesti pagalbos, šiuo skambučiu perduodama pagrindinė
informacija apie eismo įvykį, įskaitant tikslią jo
vietą. Informacija apie eismo įvykio vietą pagalbos
tarnyboms leidžia sutrumpinti reagavimo laiką:
kaimo vietovėse – 50 proc., o miestuose – 40
proc. Prognozuojama, kad pasitelkus e. skambučio
sistemą, Europoje kasmet būtų galima išgelbėti
apie 2,5 tūkst. gyvybių, o 15 proc. nemirtinų
sužalojimų būtų ne tokie sunkūs. Numatoma, kad
nuo 2010 m. Europoje pagamintose bei parduodamose TP bus įmontuota e. skambučio įranga. Europos Komisija pradėjo derybas su Europos, Japonijos ir Korėjos automobilių gamintojais, kad iki
2010-ųjų e. skambučio įranga būtų montuojama
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visuose Europos rinkai skirtuose naujuose automobiliuose. E. skambučio iniciatyvai pritariančios
šalys, verslo bei visuomeninės organizacijos
pasirašo e. skambučio susitarimo memorandumą
(angl. eCall Memorandum of Understanding –
MOU). Bendrasis pagalbos centras prie LR VRM šį
memorandumą pasirašė 2005 m. spalio 18 d. Šiuo
metu memorandumą yra pasirašiusios 14 ES šalių
(Švedija, Suomija, Slovakija, Slovėnija, Portugalija,
Austrija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Kipras, Italija,
Graikija, Ispanija, Vokietija, Čekija) valstybinės
bendrosios pagalbos atsakingos institucijos, 3 ne
ES šalių (Šveicarija, Norvegija ir Islandija) tokios
institucijos ir 60 verslo bei visuomeninių
organizacijų (žr. http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_librar y/mou/list_of_signatures_mou.pdf ).
Valstybiniu bei komerciniu požiūriu visada
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aktualu gabenamų krovinių tranzito, krovinių
gabenimo tvarkos kontrolė, krovinių apsauga nuo
vagystės bei grobstymo. Ekonominių nuostolių
sukelia vairuotojų piktnaudžiavimas, o tam
sąlygas sudaro netinkama ar apgaulinga keleivių
bei krovinių gabenimo apskaita. Akciziniai (padidinto apmokestinimo tam tikroje ekonominėje
erdvėje) ar tranzitiniai kroviniai dažnai būna lydimi
muitinės, teisėsaugos ar saugos tarnybų atstovų,
tačiau tokioms fizinėms priemonėms prireikia
gana didelių materialinių sąnaudų, neišvengiama
žmogiškojo faktoriaus įtakos – atsiranda
susitarimų, apgaulių ar klastočių galimybė.
Šiame straipsnyje minėtos GSM-GPS sistemos pastaruoju metu vis plačiau pritaikomos TP
parkams valdyti bei judėjimo kontrolei ir dažnai
padeda išsaugoti TP bei jose esančius krovinius. TP
sumontuotos GSM-GPS sistemos, net tiesiogiai
nesujungtos su TP sergėjimo sistema, dažnai
padeda išsaugoti arba surasti pagrobtas TP bei
krovinius. Dažnai nusikalstamų struktūrų atstovai, grobdami TP ar krovinius, nesusimąsto, kad jų
vykdoma veika gali palikti „nematomų“ pėdsakų,
kurie vėliau leidžia atkurti nusikalstamų faktų eigą
bei išaiškinti įvykdytą nusikaltimą. Pasitaikė atvejų,
kai grobiant TP su kroviniu ar be jo, sergėjimo
sistema buvo neutralizuota, TP užvesta ir ja
nuvažiuota arba ji buvo „tyliai“ nutempta, tačiau
TP esančiai GSM-GPS sistemai signalizavus apie
nesankcionuotą buvimo vietos pasikeitimą arba
užfiksavus visą nusikaltimo eigą, TP ir joje esantis
krovinys buvo sėkmingai surasti.
Kaip minėta, dažnai didelių nuolatinių nuostolių
patiriama vairuotojams ar kitiems su TP susijusiems asmenims netinkamai atliekant pareigas,
grobstant gabenamus krovinius ar iš savanaudiškų
paskatų pasisavinant pinigines lėšas už nelegalų
(neapskaitomą) keleivių ar krovinių gabenimą.
Pastaruoju metu, valdant TP parkus bei kontroliuojant TP judėjimą, nepakanka informacinėje sistemoje matyti TP buvimo vietą ar judėjimo maršruto
istoriją. Vis dažniau „matuojamas“ materialiųjų
bei žmogiškųjų išteklių panaudojimas (TP panaudojimo efektyvumas bei vairuotojo ar operatoriaus
darbo laikas). Šie rodikliai yra tiesiogiai susiję su
materialiųjų išteklių panaudojimo efektyvumu (TP
nuomos trukmė, vienos TP didesnis apkrovimas,
tolygesnis apkrovimo paskirstymas, naudojamų
TP kiekio optimizavimas ar pan.) bei vairuotojams ar kitiems darbuotojams (ekspeditoriams,
kranų operatoriams, ekskavatorininkams ar pan.)
išmokamu darbo užmokesčiu, kuris dažnai mokamas pagal faktinį išdirbį.
Minėtos GSM-GPS sistemos leidžia efektyviai kontroliuoti ir TP vykdomą veiką, pavyzdžiui,
ekskavatoriaus kasimo laiką, krovinio sukrovimo
ir iškrovimo laiką, krovinių atidavimo ar priėmimo
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prastovas ir pan. Panaudojant GPS informaciją,
veiksmingai kontroliuojamas TP geografinis
judėjimas bei judėjimo intensyvumas. TP įrengtos
GSM-GPS sistemos leidžia kontroliuoti, kad TP
nenukryptų nuo nustatyto maršruto (nenusuktų
į šalį, kad galėtų pasisavinti dalį gabenamo krovinio arba paimti ar atiduoti nelegalų krovinį ar
pan.), nesustotų neleistinose vietose (tolimųjų
krovinių pervežimo vairuotojai gali ilsėtis, piltis
kurą, paimti ir atiduoti krovinius tik nustatytose
vietose), nestovėtų per ilgai ir nesudarytų sąlygų
pagrobti krovinį, nepajudėtų neleistinu laiku
(tolimųjų pervežimų vairuotojams nustatoma
poilsio laiko trukmė, TP gali dirbti tik nurodytomis
valandomis, tam tikromis savaitės dienomis ar

pan.), atvyktų į paskirties vietą (atgabeno krovinį,
baigė reisą, grįžo į bazę ar pan.). Galima lengvai
nustatyti TP reisų kiekį, įvertinti vairuotojų išdirbį,
kontroliuoti vairuotojo darbo laiko valandų perviršį
(galimą pervargimą), užfiksuoti, jei TP išvyko iš
kontroliuojamos teritorijos (pvz., pervažiavo į
kitą miestą, šalį ar pan., nors buvo leista dirbti
tik nustatyto objekto teritorijoje). Sistema gali
leisti priimti ar atiduoti krovinius tik nustatytose
teritorijose, krovinį priimti tik sandėliuose arba
iš nurodyto kliento, gabenti krovinį be sustojimų
iš taško A į tašką B, keleivius įlaipinti ir išlaipinti
tik nurodytuose sustojimuose ir kt. Vien minėtos
informacijos perteikimo informacinėje sistemoje
bei jos istorijos peržiūros nepakanka, todėl dažnai
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būtina operatyviai informuoti apie visus nuokrypius. Dabartinės informacinės sistemos leidžia
skubiai perduoti informaciją atsakingiems asmenims e. paštu, SMS žinute, tačiau dažnai operatyvi
informacija būna aktuali trumpą laiką (pvz., jei
vagiama TP, grobiamas krovinys ar kt.). Operatyvaus informavimo aktualumas yra ypatingas,
nes į gautą pavojaus pranešimą reikia reaguoti
nedelsiant – vėliau gali būti nusikaltėlių ir pėdos
ataušusios, o patirtos netektys negrąžinamos arba
nebebūti galimybės konstatuoti bei patikrinti
įvykusių faktų. Dažnai tokią informaciją gali prireikti perduoti bet kuriuo paros metu, todėl šias

funkcijas geriausiai gali atlikti nepertraukiamai
veikiantis informacinis ir / ar skambučių centras,
leidžiantis informuoti reikiamus asmenis e. paštu,
SMS žinute ar telefoniniu skambučiu ir organizuoti operatyvų reagavimą (informuoti policiją,
iškviesti saugos tarnybos greitojo reagavimo
ekipažą, techninės priežiūros specialistus ar pan.).






Taigi TP esančias sergėjimo sistemas galima
efektyviai panaudoti stabdant „karą“ keliuose,
užtikrinant operatyvią pagalbą avarijos atveju
TP esantiems asmenims bei kitiems eismo dalyviams, apsaugant TP bei krovinius nuo vagysčių ir
užkertant kelią kitokiems nusikaltimams.

Objektø fizinë ir elektroninë apsauga
Apsaugos ir prieðgaisriniø sistemø ádiegimas
Techninë sistemø prieþiûra
Konsultacijos saugumo klausimais

www.argus.lt
Klaipëdos biuras
Malûnininkø g. 10

Panevëþio skyrius
J. Biliûno g. 14

Plungës skyrius
Dariaus ir Girëno g. 2

Palangos skyrius

Vilniaus skyrius
Olimpieèiø g. 3

Alytaus skyrius
Naujoji g. 10 - 39

Ðilutës skyrius
Lietuvininkø g. 39 A

Druskininkø skyrius
M. K. Èiurlionio g. 111-214

Kauno skyrius
Raudondvario pl. 164 A

Utenos skyrius
Pramonës g. 12

Kretingos skyrius
Rotuðës a. 1-2

Nidos skyrius

Ðiauliø skyrius
J. Jablonskio g. 16

Telðiø skyrius
Sedos g. 1

Gargþdø skyrius
P. Cvirkos g. 13
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Šalis, viliojanti almančiais

vandenimis meilės ir angelų
vardais

Saulius Gulbinas

Mažoji Karibų Venecija
1498 m. dabartinės Venesuelos krantus pasiekė
Kristupas Kolumbas, o 1499 m. ispanas Alonsas de
Ojeda įplaukė į vadinamą Marakaibo ežerą, kuriame išvydo virš vandens iškilusias polines čiabuvių
gyvenvietes; kadangi pastarosios europiečiams
labai priminė Veneciją, de Ojeda jo atrastai pakrantei suteikė Venesuelos („Mažosios Venecijos“)
vardą. Ilgainiui jis plito, apėmė vis didesnį plotą,
o XIX a. čia suformavus valstybę, jai buvo duotas
Venesuelos vardas. Iki Kristupui Kolumbui atrandant Amerikos kontinentą dabartinės Venesuelos
teritorijoje gyveno daugybė įvairių indėnų genčių.
Jos sudarė keletą etninių grupių, iš kurių svarbiausios buvo karibai, gyvenę dab. Venesuelos rytuose,
jos pajūrio vidurio dalyje bei salose, ir aravakai,
gyvenę dab. Venesuelos vakaruose. Spėjama,
kad XV a. pab. visoje dabartinės Venesuelos teritorijoje gyveno apie 500 tūkst. žmonių.

Venesuelos sostinė – Karakasas (isp. Caracas),
įsikūręs šiaurės Venesueloje, antrasis pagal dydį
miestas. 1,82 mln. gyventojų turintis didmiestis
išsidėstęs derlingame Karakaso slėnyje, netoli
Guairos (La Guaira) uosto prie Karibų jūros. Tai verslo ir pramonės (automobilių surinkimas, cukraus ir
mėsos apdirbimas, alaus varymas, odos gamyba,
naftos perdirbimas, popieriaus, tabako, stiklo,
tekstilės pramonė, gumos gaminiai, vaistai) centras. Gera transporto infrastruktūra (geležinkeliai,
oro uostas, automagistralės). Už naftą gaunama
80 proc. eksporto pajamų (šešta pasaulyje pagal
naftos eksportą šalis). Mieste daug parkų ir aikščių,
iš jų žymiausia – Bolivaro aikštė (Plaza Bolívar),
kurioje yra S. Bolivaro (Pietų Amerikos politiko
ir revoliucionieriaus, gimusio Karakase) statula.
XIX a. pradžioje S. Bolivaras vadovavo
nepriklausomybės kovoms, po kurių iš ispanų
jungo išsivadavo kelios žemyno kolonijos – Ve-
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Mažieji Orinoko gyventojai

Piranijų žvejyba

nesuela, Naujoji Granada (dabar – Kolumbija ir
Panama), provincija Kito (dabar – Ekvadoras)
ir Peru. Viena iš Peru provincijų jo garbei vėliau
buvo pavadinta Bolivija ir tapo nepriklausoma.

1819 metais S. Bolivaras išvaduotąsias šalis
ėmė jungti į Didžiąją Kolumbijos federaciją,
iki 1830 m. buvo jos prezidentu. Ispaniškai
kalbančiose Pietų Amerikos šalyse S. Bolivaras
iki šiol vadinamas Išvaduotoju (El Libertador).
Venesuelos valstybinė kalba – ispanų
Šalies plotas – 912 050 kv. km. Gyventojų 25 730 435. Valiuta: bolivaras. Juodojoje rinkoje
keičiant JAV dolerius į vietinę valiutą, duodama dvigubai daugiau bolivarų nei banke.
Venesuelos prezidentas nuo 1998 m. – Hugas
Čavesas (Hugo Rafael Chávez Frías; g. 1954 m. liepos 28 d. Sabanetoje, Barinaso valst.). H. Čavesas
yra Bolivaro revoliucijos lyderis, jo paties teigimu,
demokratinio socializmo, Lotynų Amerikos integracijos ir antiimperializmo šalininkas. H. Čavesas
yra negailestingas neoliberalios globalizacijos ir
JAV užsienio politikos kritikas. Prezidentas pats
smarkiai kritikuojamas dėl autoritarinio valdymo,
prastos sveikatos apsaugos padėties, nesugebėjimo
tvarkytis su šalyje vis didėjančiu nusikalstamumu
ir korupcija, taip pat dėl politinių pažadų nevykdymo ir bandymų sutelkti galią vienose rankose.
Margaritos sala, esanti Karibų jūroje, yra
didžiausia iš 72 salų, priklausančių Venesuelai, ir
labiausiai lankoma turistų. Tai laisva ekonominė
zona, su gerai išplėtotu kelių tinklu, žymiausių
pasaulyje prekinių ženklų gaminių parduotuvėmis,
prekiaujančiomis drabužiais, avalyne, papuošalais
stebėtinai žemomis kainomis. Margarita ir aplink
esančios salos visada garsėjo iš jūros gelmių
ištrauktais natūraliais perlais, kurių kainos –
vienos iš žemiausių pasaulyje. Žavi besišypsantys,
geranoriški ir neįkyrūs salos žmonės.
Nei Margaritos saloje, nei apskritai visoje Venesueloje nėra ryškių sezonų skirtumų.

Temperatūra saloje svyruoja tarp 32°C rugsėjo
mėnesį ir 24°C sausį. Patartina atsargiai degintis,
kadangi čia saulė yra daug kaitresnė nei kitose
panašių geografinių platumų zonose. Geriausia
poilsiauti Margaritos saloje gruodžio–balandžio ir
liepos –rugsėjo mėnesiais. Pats palankiausias sezonas lietuvaičiams – nuo gruodžio iki gegužės. Tuo
metu temperatūra keliais laipsniais žemesnė negu
vasarą, retkarčiais trumpai palyja, dažniausiai naktimis.Viešbučių kainos žemesnės negu sezono metu.
Salos plotas yra 940 kv. km. Čia gyvena apie
370 tūkst. gyventojų. Margaritos sala yra vos už
40 kilometrų nuo Pietų Amerikos krantų. Margarita – kontrastų šalis. Šalia prabangių automobilių
dažnai pamatysi amerikietiškus 6-ojo–7-ojo
dešimtmečių limuzinus, visureigius arba krovinius automobilius, kurie dar kažkokiu stebuklingu
būdu važiuoja. Taksi paslaugos labai pigios. Kai kurios prekių kainos: skardinė alaus paplūdimyje – tik
0,50 JAV dol., Cacique romo butelis (750 ml) – 1,60
JAV dol., geriausias žuvies patiekalas – ne daugiau
kaip 8 dol. Norint Margaritos saloje išsinuomoti
automobilį, už 1 litrą benzino tereikia mokėti 0,1 Lt!
Tropikų grožio ir šiltų žmonių apsuptyje
Nuo šios salos prasideda ir mūsų pažintis su
Venesuela. Iš Porlamaro oro uosto Margaritoje
lėktuvas atskraidina iki Orinoko deltos. Orinokas
(isp. Orinoco) – viena didžiausių Pietų Amerikos
upių, kurios ilgis-2 140 km (aukščių skirtumas – 1 074 m). Ji teka per Venesuelą dideliu
lanku nuo Brazilijos pasienio ir įteka į Atlanto
vandenyną. Orinoko baseinas apima apie 80
proc. Venesuelos ir apie 25 proc. Kolumbijos
teritorijos. Dauguma didesnių Venesuelos upių
yra Orinoko intakai (svarbiausieji iš jų – Kaura,
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Kriokliai

Išvyka džipais
Karoni, Guavjarė, Meta, Arauka, Apurė). Upė beveik visa tinka laivybai, okeaniniai laivai pasiekia
Bolivaro miestą, įsikūrusį už 435 km nuo žiočių.
Apie 2 valandas motorinėmis valtimis plaukiame į Orinoko deltos stovyklavietę, kurioje
įrengti nameliai ant polių turistams apgyvendinti. Iš čia išplaukiame į pirmąjį žygį. Plaukiame
indėniškomis kanojomis, stebėdami indėnų
kaimus ir jų gyvenamąją aplinką. Po pietų
motorinėmis valtimis raižydami Orinoko deltos
atšakas, stebime tropikų augmeniją, gyvūnus
(beždžiones, papūgas, roplius). Panorus trumpai
pasivaikščioti po džiungles, draugiški indėnai
mielai palydi ir supažindina su dar nematytais augalais. Iš vieno aplankyto indėnų kaimo grįžtame
nešini suvenyrais. Atrodytų, įspūdžių alkis jau
turėtų būti pasotintas, bet čia jų dar negana – ein-

Anchelio krioklys

ame žvejoti... piranijų. Po vakarienės dar laukia
naktinis plaukimas gaudyti krokodilų, gyvačių...
Unikalia gamta gėrimės ir viename didžiausių
pasaulyje Kanaimos nacionaliniame
parke. Jis užima 45 tūkst. kvadratinių kilometrų.
Tai retai gyvenama ir automobiliu nepasiekiama
teritorija. Skrydis trunka apie pusantros valandos. Praskrendame aukščiausią pasaulyje –
daugiau nei vieno kilometro (1 005 m) aukščio
– Anchelio (Angelo) krioklį. Atskrendame
į Kanaimos gyvenvietę, apsuptą kalnų ir krioklių.
Plaukiame iki jų, pasivaikščiojame po kriokliu
esančiose terasose. Vėliau leidžiamės į trumpą
žygį pėsčiomis po nacionalinį parką. Šis gamtos
draustinis yra Didžiosios Gvianos regione, kuris
žinomas La Gran Sabanos vardu. 1975 metais
Tarptautinė aplinkos apsaugos sąjunga pasiūlė
šį draustinį pripažinti žmonijos gamtos paveldu
dėl jo nuostabaus kraštovaizdžio ir išteklių.
Parke išvydome tropinius miškus ir savanas su
įspūdingais plokščiakalniais, vadinamais tepuys.
Persikėlę per Orinoką, praskridę pro plokščiakalnių
ir savanų teritoriją, pasiekiame Anchelio krioklį.
Nusileidę prie Kanaimos lagūnos, sėdame į
tipišką indėnų valtį ir išplaukiame pasigrožėti
įspūdingais lagūną juosiančiais kriokliais.
Po keleto dienų mūsų laukia išvyka visureigiais. Nuotykiai prasideda 9 valandą ryte, kai
kiekvienas vairuotojas-gidas pasiima savo
keleivius iš viešbučio. Dažniausiai susitikimo
vieta pasirenkama amatų krautuvėlė. Čia laukiama visureigių, atvykstančių iš skirtingų salos
viešbučių. Spalvingas karavanas pajuda iš nacionalinio draustinio Cerro El Copey. Sustojame
apžvalgos taške 650 metrų virš jūros lygio.

Tęsiame kelionę Cerro Copey vakarine dalimi,
pravažiuojame Valle de Espiritu Santo ir judame nacionalinio draustinio Laguna La Restinga link.
La Restinga – vienas iš 16 nacionalinių parkų
Venesueloje. Kiekvieną dieną čia apie 90 valtininkų
siūlo savo paslaugas turistams – kviečia juos pasiplaukioti po įlankos tunelius ir kanalus. Kiekviena
valtimi kasdien išplaukiama į bent vieną išvyką, o
per patį sezono įkarštį – į dvi tris. Valtininkai yra
tikri įlankos žinovai, jie ja rūpinasi, saugo, kad
ateityje ir jų vaikai galėtų grožėtis šia romantiška
vieta. Kai nematomais praėjimais ir siauručiais

50

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 3 2 0 0 8 / S P A L I S

Laisvalaikis

Saulėlydis
kanalais valtis iriasi labirintu, kurį pažįsta tik šie
patyrę vietos ekspertai, jautiesi tarsi užburtas.
Spalvų žaismas, akiai neįprastas mangrovių
vaizdas... Užvaldo begalybės jausmas. Maloniai
besišypsantis valtininkas pasakoja legendą apie
kartu su pirmaisiais atvykėliais įlanką aplankiusią
įsimylėjėlių porelę, kuri plaukiojo kanalais ir
tuneliais, kad galėtų slapta nuo visų bučiuotis –
tik taip moters garbė nenukentėjo. Čionykščių
tunelių, kanalų ir aikštelių pavadinimai kilę iš

šios legendos. La Restingą sudaro penki kanalai,
du tuneliai ir dvi aikštelės. El Beso („bučinys“),
Paraiso del Amor („meilės rojus“), Del Orgullo
(„iš garbės“) ir Mi Dulce Amor („mano saldžioji
meilė“) – tai kanalų vardai. Aikštelės čia pavadintos Mis Amores („mano meilės“) ir Belala
Vista („gražus vaizdas“), o visų pamėgtas tunelis yra vardu Los Enamorados („įsimylėjėliai“).
La Restingoje nuolat lankosi ir mokslininkai,
tyrinėjantys jūrinį gyvenimą ir daugelį gyvūnijos

bei augalijos rūšių, gyvenančių įlankoje. Sūriuose
įlankos vandenyse gyvena keletas rūšių jūrinių
žuvų ir gyvūnų, kadangi iš jūros, susisiekiančios
su įlanka, žuvys ir kiti gyviai gali netrukdomai
įplaukti ir išplaukti. Ištisus metus tam tikrų rūšių
medūzos sulaukia atsitiktinių savo šeimos narių
apsilankymų, visur galima išvysti ryškiai raudonas
jūros žvaigždes, o tarp mangrovių medžių šakų
vandenyje gyvena smalsūs maži jūrų arkliukai.
Mangrovėse lizdus suka jūriniai kirai, pelikanai
ir papūgos. Tarp šaknų sau prieglobstį randa
austrės. Tam tikru metų laiku galima jų nusipirkti.
Šviežesnių austrių tikrai neparagausi niekur kitur.
Po sočių pietų jaukiame restorane ant jūros kranto vėl galima tęsti kelionę visureigiais. Įdomiausioji
šios ekskursijos dalis prasideda vykstant į La
Carmelą. Lipame į kalnus, nuo kurių atsiveria
įspūdingi panoraminiai vaizdai... Galvos svaigulys ir kvapą gniaužiantys įspūdžiai čia nuolatiniai
palydovai. Po fantastiško pasivažinėjimo bekelėmis
maudynės La Carmelos paplūdimyje – kaip tik tai,
ko labiausiai reikia norint atsipalaiduoti. Grįždami
sustojame „Coco Loco“, kur galima paragauti
skaniosios Cocados arba klasikinės Coco Frio. Išvyka
artėja prie pabaigos, grožimės įspūdingiausiu
saulėlydžiu, kuris niekada neleis pamiršti gamtos
dovanų turtingos ir dosnios šalies, o į atmintį įsirėžę
jo spinduliai šildys, kai Lietuvoje spaus šaltukas......
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Asociacija APSAUGOS VERSLO GRUPĖ
Gedimino pr. 26, Vilnius
Įmonės kodas 134637768
Sąskaita LT74 0075 8000 0012 0199
AB bankas „Snoras“
Banko kodas 00758

Redakcijos adresas:
Užpildę prenumeratos lapelį, siųskite faksu (8 5) 262 8175
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Už žurnalo pristatymą moka redakcija.

Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius
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Mob. 8 611 32042
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Belaidis tarpusavio ryšys
Belaidis telefonas
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UAB „Sareme”
Naugarduko g. 32/2, LT-03225 Vilnius
Tel. 8 5 2135047, tel./faks. 8 5 2333567
El. p. sareme@sareme.lt, www.sareme.com

Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel.: 8 37 713651, 713653, faks. 8 37 713656
El. p. kaunas@sareme.com, www.sareme.com

