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Asociacijos
Apsaugos verslo grupės veikla
Asociacija vienija daugiau nei 50 Lietuvos asmens, turto bei verslo
apsaugos srityje veikiančių įmonių. Asociacija Apsaugos verslo grupė –
visuomeninė organizacija, vienijanti įmones narystės pagrindu.
Pagrindinės Asociacijai priklausančių įmonių veiklos kryptys:
• elektroninių apsaugos sistemų projektavimas ir įrengimas objektuose;
• centralizuota objektų apsauga bei stebėjimas;
• turto ir asmenų fizinė apsauga;
• krovinių palyda;
• piniginių lėšų ir vertybių gabenimas;
• mechaninės saugos (durys, seifai, spynos) priemonių įrengimas bei konsultacijos šiais klausimais;
• elektroninių apsaugos sistemų įrengimas automobiliuose;
• konsultacijos, seminarai saugumo klausimais;
• saugos darbuotojų profesinio rengimo kursai.
Misija – telkti Lietuvos asmens, turto bei verslo apsaugos srityje
veikiančias įmones, kurti konkurencingą ekonominę aplinką.
Vizija. Asociacija – visuomeninė organizacija, geriausiai atstovaujanti
asmens, turto bei verslo apsaugos srityje veikiančių įmonių interesams.
Asociacijoje veikia komitetai:
Automobilių saugos komitetas (pirmininkas – Nerijus Šilgalis);
Elektroninės saugos komitetas (pirmininkas – Vytautas Rudaitis);
Saugos tarnybų komitetas (pirmininkas – Vytautas Kregždė);
Mechaninės saugos komitetas (šiuo metu aktyvios veiklos nevykdo).
Asociacijos Apsaugos verslo grupės narių paskirti komitetų pirmininkai
rengia bei tobulina jau vykdomus projektus atitinkamoje srityje pagal savo
•
•
•
•

kompetenciją, teikia siūlymus Vyriausybei, jai pavaldžioms institucijoms.
Dvišaliai asociacijos narių susitikimai ir verslo forumai
Asociacijos nariai nuolat palaiko ryšius su valstybės institucijomis:
Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybine mokesčių
inspekcija prie Finansų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentu. Susitikimų metu teikiamos rekomendacijos, kaip tobulinti
asmens, turto bei verslo apsaugos verslo aplinką, galiojančius įstatymus.
Palaikomi ryšiai ir su kitų šalių šakinėmis saugos srityje veikiančiomis organizacijomis.
Renginiai
Kas dvejus metus organizuojama asmens ir turto saugos specialistų
konferencija saugos verslui aktualiomis temomis. Konferencijoje
pranešimus skaito valstybės institucijų, asmens, turto bei verslo apsaugos
srityje veikiančių Lietuvos įmonių atstovai, kitų šalių šakinės saugos srityje
veikiančios organizacijos.
Kas antri metai taip pat organizuojamas „Metų gaminio“ konkursas.
Šiame konkurse apsaugos sistemas projektuojančios, montuojančios,
platinančios, saugos paslaugas teikiančios įmonės ir organizacijos pristato
savo naujus gaminius, projektus. Konkurso nugalėtojai apdovanojami prizais.

•
•
•
•

Asociacijos vykdoma komercinė veikla:
Statybos taisyklių pardavimas;
saugos ekspertų vertinimas;
žurnalo „Rizikos faktorius“ leidyba;
bendros automobilių sergėjimo sistemos www.epazyma.lt diegimas.
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Kartu su atėjusia vasara šiemet iš trejeto metų užmaršties sugrįžo ir žurnalas „Rizikos faktorius“.
Galbūt šis atgimusio žurnalo numeris – gerų pokyčių apsaugos versle ženklas. O tų pokyčių pastaruoju
metu būta nemažai. Ryškesni jų prasidėjo jau senokai, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Nuo tada apsaugos
verslas vis labiau reglamentuojamas.
Saugos srities įmonės auga, stiprėja, imasi naujų veiklos krypčių. Šiuo metu Lietuvoje veikia nemažai tokių
įmonių, sukaupusių ilgametę patirtį ir galinčių pagrįstai didžiuotis juose dirbančiais aukštos kvalifikacijos darbuotojais, tikrais profesionalais. Šios įmonės diegia ne tik didžiausių pasaulio gamintojų apsaugos sistemas,
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sistemas. Juntamas vis aukštesnis šios rinkos reglamentavimo lygis – viskas vyksta išties civilizuotai.
Tikimės, kad skaitydami šį žurnalo „Rizikos faktorius“ numerį, tai pajusite ir Jūs.

Spauda
Standartų spaustuvė
Tiražas 1 000 egz.
Cituojant būtina nuoroda į žurnalą „Rizikos faktorius“.
Redakcija už reklamos turinį neatsako.

Asociacija Apsaugos verslo grupė
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Naujienos

VII Lietuvos asmens ir turto
saugos specialistų konferencija:

apsaugos
verslo aplinka
Baltijos šalyse
ir Europoje

Dalia Dženkaitytė
Asociacijos Apsaugos verslo grupės
atsakingoji sekretorė,
administracijos vadovė

Praėjusiais metais asociacija Apsaugos verslo
grupė (AVG) jau septintą kartą organizavo Lietuvos
asmens ir turto saugos specialistų konferenciją. Išaugusi iki tarptautinio masto, konferencija, kurioje
nagrinėti apsaugos verslui ypač aktualūs klausimai,
labai gerai įvertinta visų jos dalyvių. Asociacijos Apsaugos verslo grupės nariai čia labai noriai ir aktyviai
keitėsi patirtimi, aptarė aktualijas su Latvijos ir Estijos

saugos asociacijų atstovais. Pranešimus skaitė svečias
iš Europos saugos paslaugų konfederacijos, specialistai iš Policijos departamento, Valstybinės mokesčių
inspekcijos, Draudikų asociacijos ir kitų institucijų bei
organizacijų. Konferencija buvo aktuali ir dėl to, kad
buvo žinoma, jog nuo 2012 m. sausio 1 d. policija nebeteiks komercinių asmens ir turto saugos paslaugų.
Organizuotos konferencijos tikslai – apžvelgti

Asociacijos Apsaugos verslo grupės atsakingoji sekretorė Dalia Dženkaitytė ir prezidentas Saulius Pridotkas
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saugos paslaugų rinkos situaciją Baltijos šalyse ir
ES, bendradarbiavimą su valstybės institucijomis
ir kitų rinkos šakų dalyviais, techninius, fizinius ir
intelektualinius saugos naujovių aspektus, darbuotojų kvalifikaciją, saugos paslaugų kokybinius
rodiklius, saugos srityje dirbančių specialistų patirties ir žinių sklaidą.
Asociacija nuolat glaudžiai bendradarbiauja
su draudimo bendrovėmis automobilių saugos srityje, siekia šį bendradarbiavimą plėsti ir kitose AVG
veiklos srityse. Jau keletą metų trunkantis bendradarbiavimas su Policijos departamentu pernai
tapo itin dalykiškas ir praktiškas. Pradėjome ne tik
labiau suprasti vieni kitus, bet ir ėmėmės praktinių
veiksmų tam dialogui paversti abipuse nauda.
Tai, kad konferencijoje dalyvavo daugelyje
Baltijos šalių saugos srityje veikiančių šakinių asociacijų atstovai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM, Valstybinės mokesčių
inspekcijos ir kitų institucijų atstovai, bendradarbiaujama paslaugų standartizacijos, darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo ir pripažinimo srityse, – vienas iš mūsų konferencijos svarbumo įrodymų.
Visa konferencijos medžiaga paskelbta AVG
interneto svetainėje. Ją galima rasti ir šiame leidinio numeryje.
Šių metų vasario 23 d. įvyko asociacijos Apsaugos verslo grupės narių visuotinis ataskaitinis
susirinkimas.
Asociacijos prezidentu 2012 metams išrinktas
Saulius Pridotkas (UAB AKTKS–Apsaugos centras).
Išrinkta nauja valdyba:
• Vytautas Šaikus (UAB Fizinės apsaugos centras);
• Nerijus Šilgalis (UAB „MD Group“);
• Arvydas Stulpinas (UAB „Kompleksinės apsaugos sistemos“);
• Romualdas Jonaitis (R.Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnyba);
• Vidas Kšanas (UAB „G4S Lietuva“);
• Vytautas Kregždė (UAB „Grifs AG“);
• Vytautas Rudaitis (UAB „Fima“);
• Konstantinas Lavrinovičius (G. Lavrinovičiaus
firma „Clavis“).
Patvirtinta revizijos komisija:
• Vytautas Šaikus (UAB FAC);
• Giedrius Taraškevičius (UAB „Levoriškis“);
• Petras Ušinskas (UAB AASE).

Naujienos

Veiklos gairės 2012 m.
Pagrindiniai darbai, numatomi šiais metais:
• tęsti bendradarbiavimą su Policijos departamentu ir Vidaus reikalų ministerija dėl Asmens ir
turto saugos įstatymo, licencijavimo tvarkos bei
kitų saugos tarnybų teisinę aplinką reglamentuojančių teisės aktų;
• teikti siūlymus dėl asmens ir turto saugos paslaugų veiklos reglamentavimo sugriežtinimo;
• siekti glaudžiau bendradarbiauti su draudimo
bendrovėmis visose saugos srityse;

• bendradarbiauti su Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentu prie VRM dėl priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų rengimo
(panaikinus priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos
techninės priežiūros licencijavimą);
• siekti, kad AVG oficialiai dalyvautų rengiant
Lietuvos Respublikos saugotinų ypatingos svarbos
infrastruktūros objektų apsaugos organizavimo
įstatymo koncepciją;
• toliau plėtoti pradėtą tarptautinį bendradarbiavimą. l

SAREME UAB
Naugarduko g. 32/2, LT-03225 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 2333377, tel./faks. (+370 5) 2333567
El. paštas info@sareme.lt
www.sareme.lt
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Naujienos

Pagrindinės VMI veiklos
kryptys:
mokestinių prievolių
vykdymo užtikrinimas
bei kova su šešėline
ekonomika

Valė Kulvinskienė
Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Finansų ministerijos Kontrolės
departamento direktorė

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos (VMI) veikla įgyvendinant jai keliamus
biudžeto pajamų surinkimo uždavinius vykdoma
vadovaujantis VMI viršininko įsakymu patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos 2012–2014 m.
mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo
ir mokesčių surinkimo užtikrinimo strategija (toliau – Strategija) ir jai įgyvendinti parengtu Kon-

soliduotu mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių
vykdymo ir mokesčių surinkimo užtikrinimo priemonių planu. Ją rengiant, pasinaudota Tarptautinio
valiutos fondo pateiktomis rekomendacijomis, vadovautasi geriausia Europos Sąjungos šalių praktika.
Strategijoje ypač siekiama mokesčių administratoriaus veiksmus nukreipti į mokesčių mokėtojų
segmentus (maži, vidutinio dydžio ir didieji mokes-

Naujienos

čių mokėtojai, gyventojai, įskaitant dideles pajamas gaunančius asmenis, valstybės ir savivaldybės
įmonės, akcizo mokėtojai ir kt.), kad būtų užtikrintas
mokesčių mokėjimas, nustatomos mokestinių prievolių nevykdymo dėl šešėlinės veiklos priežastys.
Numatytos prioritetinės VMI veiklos kryptys mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo ir kovos su šešėline ekonomika srityje:
• skatinti mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir
norą sąžiningai mokėti mokesčius, keisti šiuo metu
vis dar palankų mokesčių mokėtojų požiūrį į mokesčių vengimą;
• užtikrinti savanorišką mokestinių prievolių
vykdymą laiku, teisingai ir įstatymo nustatytais
terminais;
• gerinti mokesčių administravimą ir mažinti šešėlinės ekonomikos mastą;
• siekti didesnio turimų išteklių panaudojimo
efektyvumo ir mažesnės mokesčių administravimo naštos.
Strategijoje yra įvardytos svarbiausios grėsmės mokesčių surinkimui, identifikuoti šešėlinės ekonomikos reiškiniai (rizikos rūšys), dėl
kurių labiausiai nukenčia šalies biudžetas, nes
jo nepasiekia tam tikri mokesčiai, numatyti
siektini uždaviniai, prioritetinės veiklos kryptys jiems įgyvendinti ir vertinimo kriterijai.
Viena iš svarbiausių kontrolės darbo sričių –
grėsmių, susijusių su asmenų vengimu apskaityti
visas pajamas, mažinimas. Remiantis jau vykdytų
kontrolės veiksmų rezultatais, galima daryti išvadą,
kad ši grėsmė labai dažna, nes tokie reiškiniai, kaip
buhalteriškai neapskaityto darbo užmokesčio išmokėjimas bei nelegalus darbas, dar plačiai paplitę.
VMI, nuosekliai įgyvendindama siekį skatinti
skaidrų verslą, mažinti oficialiai neapskaitytos
ekonomikos mastą Lietuvoje, aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis ir asocijuotomis struktūromis, palaiko jų iniciatyvas, skatinančias verslo
visuomenės sąmoningumą mokesčių mokėjimo
klausimais, taip pat imasi visų priemonių, kad nelegalaus darbo užmokesčio dalis rinkoje mažėtų.
Glaudus bendradarbiavimas su asociacija
Apsaugos verslo grupe yra svarbus veiksnys įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užkirsti
kelią netinkamai pajamų apskaitai įmonėse,
kurių veikla – asmens, turto bei verslo apsauga. Sėkmingi rezultatai priklauso ir nuo to, kiek
prie to prisidės patys mokesčių mokėtojai, todėl
VMI, siekdama sumažinti Konsoliduotame mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo
ir mokesčių surinkimo užtikrinimo 2012 metų

priemonių plane įvardintą buhalteriškai neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo riziką, numatė,
bendradarbiaudama su asociacija Apsaugos verslo
grupe, parengti ir įgyvendinti veiksmų, nukreiptų prieš pajamų apskaitymo vengimą ir darbo
užmokesčio mokėjimą „vokeliuose“, programą.
Siekdama gerinti verslo sąlygas, skatinti verslumą ir sąžiningą konkurenciją, sumažinti verslo
priežiūros naštą, o kartu – ir šešėlinės ekonomikos reiškinių, susijusių su oficialiai neapskaityto
darbo užmokesčio mokėjimu ir nelegaliu darbu,
mastą ir neigiamą įtaką valstybės biudžeto pajamoms, VMI parengė ir beveik 5 tūkstančiams
mokesčių slėpimu įtartų įmonių išsiuntė klausimynus. Atsakydamos į juose pateiktus klausimus, įmonės turės paaiškinti, ar nebando
slėpti mokesčių, įdarbindamos darbuotojus ne
visai darbo dienai ar mokėdamos už paslaugas
individualia veikla besiverčiantiems gyventojams.
Klausimyno tikslas – padėti tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus, įvertinti galimą
riziką bei mažinti galimų pažeidimų skaičių.
Dvejopi klausimynai sudaryti po VMI atliktos
analizės. Jos duomenys parodė, kad 2011 m. verslo įmonėse dirbo 64 546 darbuotojai, kurių atlyginimas buvo lygiai 800 Lt (7,7 proc. visų dirbančiųjų
verslo įmonėse), o iki 800 Lt darbo užmokestį gavo
220 393 gyventojai (26,4 proc.). Gyventojai, uždirbantys 800 Lt arba mažiau, 2011 m. sudarė 34,1
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proc. visų gyventojų, dirbančių verslo įmonėse.
Atliekant analizę, taip pat nustatyta, kad kasmet apie 170 tūkst. gyventojų, kurie neva verčiasi
individualia veikla, iš įmonių gauna 7–8 mlrd. Lt išmokų. VMI kyla įtarimų, kad dalis jų iš tikrųjų dirba
įmonėse, tačiau šios, bandydamos nesąžiningais
būdais susimažinti mokamus mokesčius, gyventojų neįdarbina, tik sudaro įvairias civilines sutartis.
Apie 3 tūkst. rizikingiausių verslo įmonių turės
pasiaiškinti, ar jos nepiktnaudžiauja, įdarbindamos
darbuotojus ne visai darbo dienai, nes jie faktiškai
dirba ištisą dieną ir dalį darbo užmokesčio gauna
„vokeliuose“. Dar per 1 800 mokesčių mokėtojų
turės atsakyti į klausimus, kuriais siekiama gauti
informacijos apie išmokas individualia veikla besiverčiantiems asmenims, savo atsakymus jie turės
paaiškinti ir įrodyti, kad toks mokėjimas nėra susijęs su išmokų už darbą slėpimu.
VMI džiaugiasi geranorišku ir produktyviu
bendradarbiavimu su Apsaugos verslo grupe. Atviras ir konstruktyvus dialogas, pagrįstas tarpusavio
pasitikėjimu, ne tik padeda VMI geriau pažinti
verslo poreikius ir atitinkamai nukreipti švietimo,
konsultavimo ir pagalbos mokesčių mokėtojams
darbą, bet ir suteikia vertingos informacijos, į kurią
atsižvelgiama planuojant mokesčių apskaičiavimo
ir sumokėjimo kontrolės darbą bei įgyvendinant
šešėlinės ekonomikos mažinimo priemones. l
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Naujienos

Patirtis svetur

Parodoje „Securex“ atskleidžiami ne tik
gaminių privalumai, bet ir kai kurios paslaptys
UAB„Forteza“ jau trečią kartą dalyvavo apsaugos
sistemų parodoje„Securex“, kuri kas antri metai vyksta
Poznanėje. Šiame Lenkijos mieste rengiama paroda
yra vienintelis toks Lietuvos pašonėje vykstantis tarptautinis renginys, kuriame apsaugos sistemų gamintojai iš įvairių šalių ir jų atstovai gali pateikti gausų šios
srities įrangos asortimentą, parodyti potencialiems
klientams, kaip veikia jų pristatomos sistemos. Šiemet„Securex 2012“ Lietuvai atstovavo 3 kompanijos.
Perimetro apsaugos sistemų gamintoja UAB
„Forteza“ savo stende parodoje pristatė dvi naujas
perimetro apsaugos sistemas. Viena iš jų – „Forteza
PC“. Tai dviejų pozicijų mikrobangų jutiklis. Palyginti
su anksčiau gamintais jutikliais, šis gaminys išsiskiria
tuo, kad vizualiai matomi ir kompiuteriu nustatomi
visi jutiklio parametrai: pozicijos, jautrumas, moduliacijos kanalai, jų keitimas. Šis jutiklis nustebino
parodos lankytojus – jie niekaip negalėjo suprasti,
kaip įrenginys, kuris paprastai veikia iki 100 metrų
atstumu, parodoje veikė 2 metrų pločio neviršijan-

čioje zonoje. Gamintojai atskleidė paslaptį, kad tai
yra modifikuotas jutiklis. Šios modifikacijos tikslas – sumažinti siųstuvo spinduliuojamą signalą.
„Tribo-m“ – elektrinė įvairių tvorų apsaugos sistema. Parodoje buvo demonstruojama
veikianti sistema, įrengta ant skirtingų tipų tvorų: medinių, tinklinių ir 0,7 mm suvirintų strypų
(segmentinių). Lankytojai patys galėjo išbandyti
sistemą, išsiaiškinti jos savybes, gebėjimą aptikti
tam tikrus objektus, atsparumą trikdžiams, įsitikinti, kaip lengvai nustatomas sistemos jautrumas.
Sulaukta didelio „Securex 2012“ lankytojų ir
dalyvių susidomėjimo „Fortezos“ apsaugos sistemomis. Stendą aplankė nemažai apsaugos sistemų
instaliuotojų, saugos įmonių vadovų, didelių kompanijų atstovų, kurie dirba apsaugos sistemų srityje.
Tokį
pristatomų
sistemų
populiarumą
lėmė
keletas
svarbių
veiksnių:
• „Fortezos“ įranga Lenkijoje pristatoma jau trečią
kartą, daugelis lankytojų jau yra susipažinę su perimetro apsaugos sistemomis, tad įmonės stende jie
tikėjosi išvysti naujienų, pateikiamų jau jiems žinomo gamintojo.
• Lenkijoje įkurtas įmonės padalinys, atsakingas už

Naujienos
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klientų konsultavimą, projektų paruošimą, garantinę
priežiūrą, instrukcijų atnaujinimą. Visos šios paslaugos teikiamos lenkų kalba.
• Stende veikiančios apsaugos sistemos, jų veikimo
principo demonstravimas – iš tiesų tinkamai pasirinktas būdas išsiskirti iš visų dalyvių ir pritraukti
lankytojų dėmesį.

UAB„Selcom Security“ produktai sulaukė
parodos lankytojų dėmesio
Parodoje „Securex 2012“ kartu su kolegomis iš UAB „Forteza“ savo produktus pristatė
ir UAB „Selcom Security“. Renginio lankytojų dėmesiui pasiūlyta keletas naujų gaminių.
ST-031M – daugiafunkcis paieškos įrenginys, skirtas įvairių tipų ir prijungimo būdų siųstuvų
paieškai. Tai patobulinta šios srities specialistams
gerai žinomos „ST-033P Piranha“ versija. Jos
naujovės – spalvotas ekranas, platesnis darbinių
dažnių diapazonas, įkraunamas akumuliatorius.
Naujas įrenginys taip pat gali identifikuoti įvairius
mobiliųjų komunikacijų standartus: GSM, 3G, UMTS,
„Wi-Fi“, „Bluetooth“, 2,4 Ghz belaides kameras.
SEL SP-71R – kompaktiškas paieškos įrenginys, skirtas asmeniniam naudojimui ir galintis
aptikti radijo signalą skleidžiančius siųstuvus. Kaip
ir ST-031M, šis įrenginys gali identifikuoti minėtus

populiariuosius mobiliųjų komunikacijų standartus.
Kartu buvo pristatyti ir kiti bendrovės gaminami įrenginiai, skirti informacijos apsaugai (angl.
TSCM – Technical Surveillance Counter Measures).
Parodos lankytojų dėmesio stoka UAB „Selcom
Security“ skųstis tikrai negalėjo. Įmonės produktais
domėjosi valstybės institucijų (Kalėjimų departamento, policijos) pareigūnai, privačių bendrovių
(saugos tarnybų, detektyvų agentūrų) atstovai. Sulaukta lankytojų ir iš kitų šalių. Ko gero, tai lėmė į produktų katalogą, skelbiamą internete, įtrauktos kelios
naujienos. Kaip paaiškėjo per parodą, keletas jos lan-

kytojų apie įmonę ir jos produkciją sužinojo būtent iš
šio šaltinio. Turbūt tai, kad panašią įrangą parodoje
pristatė iš viso tik dvi kompanijos, irgi padėjo pritraukti gausius būrius lankytojų. Ateityje tikimasi sulaukti
dar daugiau jų dėmesio ir užmegzti glaudesnius ryšius su visais, kuriuos sudomins įmonės produkcija.
UAB „Selcom Security“ ateities planuose – paroda „Europoltech 2013“, kuri Lenkijoje
vyks kitų metų balandžio 17–19 dienomis. Tai
labiau specializuotas renginys, skirtas policijai ir
šalies nacionalinio saugumo organizacijoms. l
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Banko durų nuotolinis
valdymas EX20-2PV
sistema
EX20-2PV sistema skirta nuotoliniu būdu uždaryti ir atidaryti
banko duris. Šią sistemą galima naudoti labai daug kur: banko
talpyklose, svarbių dokumentų saugyklose ir kitose vietose –
visur, kur taikomi dideli saugumo reikalavimai.

Tomas Motuzas
UAB „Sareme“ technikos
direktorius

EX20-2PV sistema skirta nuotoliniu būdu uždaryti ir atidaryti banko duris. Šią sistemą galima
naudoti labai daug kur: banko talpyklose, svarbių
dokumentų saugyklose ir kitose vietose – visur,
kur taikomi dideli saugumo reikalavimai.
Sistema sukurta laikantis visų apsaugos ir ryšio standartų. Jos širdis – specializuotas valdiklis,
kuris valdo kodinę klaviatūrą, elektromagnetinį užraktą ir yra sujungtas per LAN arba WAN tinklą su
apsaugos centru ir papildomu siųstuvu GPRS bei
SMS duomenims perduoti. Turintys leidimą vartotojai, naudodami valdiklį, gali atidaryti objektus
nuotoliniu būdu. Tai taikoma ir avariniais atvejais.

Kaip veikia sistema
Sistema leidžia atsisakyti tradicinių raktų banko patalpoms atidaryti ar uždaryti. Siūlomas patikimas ir saugus nuotolinis durų atidarymo būdas,
kurį taikant būtina tik kodų patikra ir elektromagnetinio užrakto priežiūra.
Norint atidaryti banko duris, visuomet turi
dalyvauti tik du įgalioti šiam tikslui asmenys (dažniausiai banko darbuotojai). Kiekvienam reikia
įvesti prieigos kodą, kurį patikrina sistema (apsaugos darbuotojas mato tik vartotojo ID, be jam skirto kodo). Kai sistemą pasiekia pirmas kodas, patikrinama, ar jis galioja, ir priimamas sprendimas, ar
jį toliau taikyti, ar atmesti. Tik po šio žingsnio kitas
vartotojas gali įvesti savo kodą. Patvirtinus abu kodus, valdiklis išsiunčia komandą atidaryti arba uždaryti duris. Kodai išsaugomi siųstuvo atmintyje ir
nerodomi tretiesiems asmenims (apsaugos pulto
ar kitiems darbuotojams).
Sistema taip pat gali atidaryti ir uždaryti duris avariniais atvejais. Vartotojas, kuris įpareigotas
atidaryti duris, avariniais atvejais privalo su savimi
turėti mobilųjį telefoną, kuriam suteiktas patikimumo statusas. Be telefono neįmanoma išsiųsti
vienkartinio specialaus kodo, leidžiančio atidaryti

ar uždaryti duris.
Speciali valdymo programa, įdiegta pulte, leidžia atsakingiems darbuotojams (banko direkcijai)
keisti vartotojų sąrašą ir jų teises. Kai sukuriamas
naujas vartotojas, jam suteikiamas vienkartinis
pradinis kodas, jį aktyvavus, reikia įvesti naują, tik
darbuotojui žinomą, kodą. Toks metodas leidžia
išlaikyti kodus įslaptintus, sumažinti dokumentų
kiekį. Sistema pati sugeneruoja ataskaitas ir siunčia jas atsakingiems asmenims.
Kuo tai naudinga bankui
•
Pirmiausia, užtikrinamas kodų saugumas.
•
Sistema padeda išvengti vėlavimų, susijusių su raktų pristatymu į vietą.
•
Užtikrinamas saugumas avarinėse situacijose.
•
Visiškai valdoma banko direkcijos sistema.
•
Duomenys perduodami saugiai.
•
Automatiškai kuriamos ataskaitos.
•
Sistema veikia autonomiškai.
•
Durų užraktai laisvai pasirenkami.
•
Gerokai sumažinamos sąnaudos. l
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Perimetro apsauga:
sistemos, derančios su
jūsų namo dizainu
Pabandykite įsivaizduoti, ką pajustumėte, jei anksti ryte, išėjęs iš savo namo,
išvystumėt vaikštinėjantį po kiemą nepažįstamą vyrą arba benamį, besimaudantį
jūsų baseine. Pamatęs jus, namo šeimininką, neprašytas svečias tikriausiai spruktų,
bet kas būtų, jeigu pirma su įsibrovėliu susidurtų jūsų žmona, motina ar vaikai?
Greičiausiai išgąsčio neišvengtų ir tas nemalonus jausmas liktų ilgam.

Konstantin Dementjev
UAB „Forteza“
technikos direktorius

O jei išėjus vakare į lauką pakvėpuoti grynu
oru, prieitų nepažįstamas žmogus ir paprašytų atiduoti senus televizorius arba metalo laužą? Aišku,
jis gali nieko blogo neturėti galvoje, bet taip staiga
užkluptas galite pasijusti nesaugiai, o po to – prarasti ramybę, kai apniktų įkyrios mintys: kas būtų,
jei toks neaiškus svečias užsuktų ne vienas arba
jeigu jo tikslas būtų kitoks, o tik žmona ar vaikai
tuo metu vieni būtų kieme?..
Gyvenime pasitaiko daug įvairių netikėtų
nemalonių situacijų, kai pavojus gali grėsti jums
patiems ar jūsų šeimai. Taigi visada reikia rūpintis
savo saugumu. Apsaugos sistemos įdiegimas jūsų
aplinkoje šiuo atveju būtų tinkamiausias sprendimas.
Tarkime, jūsų namas turi apsauginę signalizaciją, kuri atlieka namo apsaugos funkciją, kai jūsų
nėra namie. Bet to nepakanka. O kas apsaugos jus,
kai esate namie, žiūrite televizorių, miegate, kieme
kepate šašlykus arba žaidžiate su vaikais? Neretai
pasitaiko, kad tuo metu, kai esate užsiėmę kokiais
nors darbais namie, jūsų kieme darbuojasi vagis.
Itin nemalonus jausmas ištinka, kai išėjęs į lauką
staiga supranti, kad tave apvogė, ar kai apeidamas
teritoriją pamatai, kad iš kiemo pradingo svarbūs

daiktai, sugadinti dekoratyviniai dirbiniai ar medžiai, kurie tau brangūs. Tokiais atvejais neišvengiamai kyla klausimas, kas patikimai apsaugotų
teritoriją. Kaip tinkamai pasirinkti įrangą?
Kad jums netektų atsidurti tokiose nemaloniose situacijose, reikia visada ir visur galvoti apie
savo ir artimų žmonių saugumą, kad ir kur būtumėt, ką bedarytumėt. Skirtingoms teritorijoms
rinkoje yra skirtingu principu veikiančių jutiklių,
saugančių nuo išgriovimo, perlipimo, prakirpimo,
taip pat užtikrinančių atskirų objektų apsaugą.
Teritorijos apsauga – tai pirmas apsaugos ruožas,
padedantis aptikti pažeidėją vos tik jam įžengus į
saugomą teritoriją. Teritorijos apsaugai naudojami
skirtingi būdai:
• apsaugos darbuotojas arba šunys teritorijoje;
• elektroninės, vaizdo stebėjimo sistemos, įvairių
tipų lauko jutikliai;
• fiziniai barjerai, spygliuotos ir mūrinės tvoros ir
kt. Aišku, ne visi šie sprendimai tinka namo, kotedžo, sodybos arba sodo namelio apsaugai (sunku
būtų įsivaizduoti, pavyzdžiui, sodo namelį su mūrine tvora ir viela virš tvoros).
Mano nuomone, teritorijos apsaugos priemonės turi būti:
• efektyvios,
• patikimos,
• neišsiskiriančios iš bendro teritorijos vaizdo.
Rinkoje yra daug skirtingu principu veikiančių
jutiklių, kurie padeda apsaugoti teritoriją. Šį kartą
norėčiau apžvelgti jutiklius, kurie veikia elektromagnetiniu principu. Nereikia išsigąsti žodžio
„elektromagnetinis“, nes jutikliai yra sertifikuoti

pagal Europos standartus ir ženklinami CE. Tokiu
principu veikiančius jutiklius galima paslėpti (užmaskuoti) į dekoratyvinius plastmasės gaminius,
kurie gali net ir papuošti teritoriją. Tokie perimetro
apsaugos jutikliai tinka privataus namo, kotedžo,
sodo namelio arba sodybos teritorijoms apsaugoti, kai ypač svarbi jutiklių išvaizda. Maksimalus
saugomos zonos ilgis gali būti iki 200 metrų. Užmaskuotų jutiklių veikimo principas ir apsaugos
patikimumas nė trupučio nesiskiria nuo analogiškų tokiu pat principu veikiančių jutiklių, kurie gaminami Europos Sąjungos šalyse, Rusijoje ir kitur.
Standartiškai jutiklio komplektą sudarantys
siųstuvas ir imtuvas naudojami esant tiesioginiam
matomumui tarp siųstuvo ir imtuvo. Erdvėje tarp
siųstuvo ir imtuvo sukuriamas tūrinis elektromagnetinis laukas. Imtuvas registruoja elektromagnetinio lauko pakitimus ir generuoja pavojaus
signalą, kai pažeidėjas kerta saugomą perimetro
atkarpą.
Jutiklių elektroninė dalis gali būti sumontuota
net lauko šviestuvo korpuse, todėl yra visiškai nepastebima. Naudojamas standartinis lauko šviestuvas. Pagal kliento pageidavimą galima naudoti
kitokio dizaino korpusą. Šviestuvas turi įmontuotą
šviesai jautrų elementą, kuris įjungia apšvietimą
sutemus, todėl jį galima naudoti ir kaip paprastą
šviestuvą. Viename šviestuve gali būti sumontuota: apsauginis imtuvas, siųstuvai arba du apsauginiai imtuvai, du siųstuvai. Gaminyje gali būti
sumontuota RS-485 sąsaja, kuri leidžia sumažinti
naudojamų laidų kiekį. Apsaugos zonos siųstuvo
ir imtuvo pora gali būti sinchronizuojama tarpusa-
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vyje. Tai leidžia apsisaugoti nuo sabotažo apšviečiant imtuvą „svetimo“ siųstuvo spinduliuojamu
signalu. Jutikliai turi jautrumo nustatymo funkciją.
Taikant kontrolinius praėjimus arba potenciometru galima nustatyti reikiamą jautrumą, tinkantį
konkrečiai teritorijai. Nustatomas jautrumas atitinkamam objektui, kuris pažeistų apsaugos zoną
(standartiškai numatytas objektas – 180 cm ūgio,
80 kg svorio vyras). Pagal poreikį galima nustatyti
jautrumą taip, kad jutiklis reaguos ir į 4 metų vaiką,
jei šis vaikščios apsaugos zonoje.
Kai tinkamai nustatomas jautrumas, tokio tipo
jutiklis negeneruoja pavojaus signalo reaguodamas
į lietaus, sniego, rūko pavidalo kritulius; vėją, kurio
greitis siekia iki 30 m/s; mažų gyvūnų (žiurkių, kačių) ir paukščių judėjimą apsaugos zonoje; sniego
pusnis iki 0,5 m. Mat jutiklis veikia elektromagnetiniu principu ir tarp siųstuvo bei imtuvo sukuriamas tūrinis vadinamojo cepelino formos apsaugos
laukas, leidžiantis jutikliui suveikti reaguojant tik į
pažeidėją, o ne į oro sąlygas ar jų pakitimą.
Jutiklis gali būti užmaskuotas bet kuriame
lauko šviestuvo korpuse, jūsų pasirinktame taip,
kad derėtų su namo dizainu.
Įdiegti tokią sistemą gana nesudėtinga: pirmiausia nutiesiami signaliniai laidai, tada pasirinktoje vietoje montuojami jutikliai, po to pri-

jungiamas maitinimas ir signaliniai laidai, o tada
belieka sureguliuoti jautrumą. Galima prijungti jutiklius prie namo ar biuro apsaugos centralės. Suveikus jutikliui, valdymo pultelyje (jis dažniausiai
įrengiamas pastato viduje) galima pamatyti, kuri
atkarpa pažeista – pavyzdžiui, įvažiavimo vartai
ar rytų pusė. Galima suderinti ir perimetro jutiklius
bei vaizdo stebėjimo sistemą, kad, suveikus signalizacijai, būtų ne tik girdimas garso signalas, bet
ir matomas pažeistos atkarpos vaizdo įrašas. Jums
patogiu laiku arba internete jūs galėsite peržiūrėti
to momento vaizdo įrašą. Perimetro apsauga įjungiama ir išjungiama įvairiai, pavyzdžiui: distanciniais pulteliais, valdymo pultu namie, kortelėmis,
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mobiliuoju telefonu (SMS arba skambučiu), taip
pat kitais naujoviškais būdais, kurie jums geriausiai tinka.
Perimetro apsauga saugo ne tik jūsų turtą, kai
nebūnate namie, bet ir jūsų šeimą, kai poilsiaujate
prie namo, plaukiojate baseine ar darbuojatės darže. Perimetro apsaugos sistema iškart jums praneš,
jei kas nors kėsinsis sudrumsti jūsų ramybę. l
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Slaptas ginklas nuo
žaibiškų vagysčių –
rūko užsklanda
Šalyje augant vagysčių skaičiui, įmonių,
individualių namų ir butų savininkai
skaičiuoja vis didesnius nuostolius.
Suprantama, jiems kyla klausimas,
kokios būtų veiksmingiausios apsaugos
nuo žaibiškų nusikaltimų priemonės.
Dūmų generatorius – tai unikali ir
efektyvi kovos su žaibiškomis vagystėmis
sistema, kuri apsaugos jūsų turtą jau per
pirmąsias sekundes.

Žaibiškos vagystės vis labiau populiarėja

UAB „Hansab“

Kai susiduriama su kruopščiai suplanuota
žaibiška vagyste, kuri gali trukti vos 10 sekundžių
(ilgiausiai – 1–2 minutes), apsisaugoti nepadeda
net brangiausios apsaugos signalizacijos, vaizdo
stebėjimo sistemos, o atvykusiam saugos tarnybos
ekipažui belieka tik skėsčioti rankomis. Kaip rodo
statistika, dažniausiai nuo tokių vagysčių kenčia
juvelyrinių dirbinių salonai, lombardai, elektronikos, antikvarinių dirbinių parduotuvės, degalinės, individualūs namai ir butai. Vagiamos tiek
brangiausios prekės iš virtinų, tiek kompiuterinė
technika, pinigai – viskas, kas greitai ir nesunkiai
realizuojama rinkoje. Nuostoliai skaičiuojami dešimtimis tūkstančių litų, bet jie gali būti dar didesni, jeigu vagystė įvyksta naktį atokiau nuo miesto
centro, kai vagys, iki atvyksta saugos tarnyba, gali
netrukdomi darbuotis 2–8 minutes.

Apsaugos priemonių silpnoji grandis
Įprastinės garsinės apsaugos sistemos informuoja saugos kompanijas ir turto savininkus apie
įsilaužimo faktą. Vaizdo įrašas momentinės apsaugos funkcijų taip pat neatlieka. Draudimas dažniausiai tik iš dalies kompensuoja prarastą turtą.
Taip, visos šios priemonės iš tiesų padeda sumažinti nuostolius, tačiau nepanaikina silpnosios jūsų
saugumo sistemos grandies – laiko rezervo, kurio
visiškai pakanka sėkmingam apiplėšimui įvykdyti.
Rūko užsklanda – efektas nuo pirmos
sekundės
Dūmų generatorius – tai programuojama
sauso rūko patranka, lengvai instaliuojama į bendrą apsaugos sistemą, kuri į įsilaužimą reaguoja
akimirksniu. Saugoma patalpa prisipildo tirštų
dūmų per pirmąsias 20 sekundžių. Tai sukelia įsibrovėliams ne tik didžiulę paniką ir norą sprukti,
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bet ir apsaugo vertybes. Juk vagys negali pavogti
to, ko negali matyti!
Atsižvelgiant į klientų poreikius ir tam tikrus
veiksnius (veiklos rizika, patalpų dydis ir t. t.),
galima pasirinkti vieną iš 4 skirtingo galingumo
įrenginių, kurie per minutę tirštų dūmų gali pripildyti nuo 200 iki 2 200 kub. m dydžio patalpas.
Poveikis dar didesnis, jeigu kartu su dūmų generatoriumi komplektuojamas stroboskopas (šviesos
blyksnių generatorius) ir garso barjeras, dar labiau
sumažinantys įsibrovėlio orientaciją erdvėje. Taigi,
rūko užsklanda panaikina pačią silpnausią saugos sistemos grandį – laiko rezervą, kuris leidžia
vagims netrukdomiems darbuotis, kol atvyksta
saugos kompanija. Dieną vykstant žaibiškiems
apiplėšimams juvelyrikos salonuose, parduotuvėse ar kitur, kai įsibrovėliai turi dar mažiau laiko,
šis įrenginys padės ne tik išsaugoti vertybes, bet ir
apsaugoti personalą nuo rimtų sužalojimų ir psichologinių traumų. Paspaudus pavojaus mygtuką,
įrenginys paleidžia tirštą efektingą dūmų pliūpsnį,
kuris nukreipia įsibrovėlio dėmesį nuo personalo,
vertybių ir verčia kuo greičiau sprukti, kol nepasirodė apsaugos darbuotojai.

Dūmų generatorius – tai itin saugus, efektyvus saugumo sistemų komponentas, kurį verta
rinktis dėl daugelio priežasčių:
• tai – 100 proc. atsiperkanti investicija: mažiau
įsilaužimų – mažiau nuostolių, mažiau veiklos sustabdymų ir galvos skausmo dėl saugumo;
• tai veikia prevenciškai – įspėjamieji ženklai sumažina įsilaužimų tikimybę;
• mažesnės turto draudimo įmokų išlaidos;
• pigi eksploatacija – minimalus aptarnavimas,
elektros sąnaudos (pasirinkus budėjimo režimą) –
kaip ir elektros lemputės;
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• nutrūkus elektros tiekimui, baterija veikia iki 3
val.;
• tai lengvai instaliuojama;
• dūmai visiškai saugūs žmonių sveikatai;
• tai nekenksminga elektronikai, daiktams;
• dūmai nepalieka jokių žymių ar nuosėdų. l
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Turto draudimo rinkos
aktualijos

Andrius Romanovskis
Lietuvos draudikų asociacijos
direktorius

Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) apibendrintais turto draudimo rinkos duomenimis, daugiausia nuostolių gyventojams paprastai pridaro
gaisrai. Jų padaryta žala vidutiniškai siekia net 16
tūkst. litų. Nors gaisrų sukelti nuostoliai yra labai
dideli, vis dėlto jie nėra tokie dažni kaip vagystės.
Kad sumažintų vagysčių riziką, draudimo
bendrovės ir apsaugos agentūros bendradarbiauja
kaip partneriai, kartu rūpindamiesi kliento turtu.
Draudikai siūlo savo klientams įsigyti apsaugos
sistemų, kad sumažintų vagystės riziką ir kartu
draudimo įmoką. Pastatuose ar patalpose esanti
priešgaisrinė ir (ar) turto apsaugos sistema yra
svarbus veiksnys vertinant ir prisiimant draudimo
riziką. Kaina daug priklauso nuo to, ar yra apsaugos sistema, koks įmonės veiklos pobūdis, kokie

objektai draudžiami: ar pastatai, ar gamybinė
įranga, baldai, ar atsargos, kuriomis prekiaujama,
ar tai, kas sandėliuojama. Apskaičiuojant kainą
taip pat labai svarbus apsaugos lygis, t. y. ar ši apsauga yra tik vietinis garsinis signalas ir jį išgirdęs
įmonės darbuotojas turi telefonu išsikviesti apsaugos tarnybas, ar ši apsauga yra tiesiogiai prijungta
prie saugos firmos automatinio reagavimo pulto ar
priešgaisrinės tarnybos sistemos.
Patalpose įrengta apsaugos sistema ne tik mažina kainą, bet ir turi įtakos rizikos prisiėmimui. Kai
kurie draudikai tiesiog nedraudžia juridinių asmenų turto, jeigu nėra signalizacijos sistemos.
Apibendrintais draudimo bendrovių duomenimis, apie 85 proc. juridinių asmenų, kurie draudžia
savo turtą, turi apsaugos sistemas. Jų neturi tik
apie 15 proc. klientų. Paprastai tai mažos įmonės
užmiestyje, kurios neturi pakankamai lėšų apsaugos sistemoms įsirengti, mokėti už jų priežiūrą.
Tačiau tokios įmonės moka didesnes įmokas už
draudimo paslaugas. Didesnės įmonės dažniausiai
turi visas pagal jų veiklos pobūdį privalomas apsaugos sistemas.
Gyventojų, kurie rūpinasi visapusiška savo
turto apsauga, yra gerokai mažiau. Tik 10–15
proc. visų fizinių asmenų – draudimo bendrovių
klientų – asmeniniame būste yra įsirengę apsaugos signalizacijas ir kartu įsigiję turto draudimą.
Daugiausia tai yra naujų namų savininkai, kurie
tinkamai įvertina, ką gali prarasti įvykus nelaimingam atsitikimui ar vagystei, todėl siekia tokiu būdu
išsaugoti savo finansinį saugumą.
Ekonomikos nuosmukio metu draudimo bendrovėms nemaža klientų pareiškė norą mažinti apsaugos lygius ir taip mažinti išlaidas. Tokie klientai
pranešdavo, kad atsisako apsaugos agentūros
paslaugų, palieka tik vietinius reagavimo pultus,

atjungia apsaugas kai kuriose patalpose, pastatuose ir pan. Tai traktuojama kaip draudimo rizikos
padidėjimas.
Vis dėlto negalima pamiršti, kad vien apsaugos sistema neapsaugo turto savininko nuo galimų nuostolių. Apsaugos sistemos tik užtikrina, kad
klientas bus skubiau informuojamas apie įvykusį
incidentą, greičiau reaguojama, išsiaiškinama, kas
įvyko. Tačiau jei per incidentą, pavyzdžiui, gaisrą,
stichinę nelaimę, vamzdynų avariją ar vagystę, patiriama nuostolių ir nukenčia kliento turtas, apsaugos paslaugas teikianti bendrovė tokių nuostolių
neatlygina. Jei klientas šį turtą buvo apsidraudęs,
tai gali būti ramus – patirtus nuostolius kompensuoja draudikas. Taigi draudimo bendrovės ir
apsaugos agentūros yra partneriai ir kartu rūpinasi
kliento turtu.
Rūpestis mūsų šalies gyventojų ir įmonių
turtu – pagrindinis Lietuvos draudikų asociacijos, veikiančios nuo 1992 m. ir vienijančios šalies
ne gyvybės draudimo bendroves, uždavinys. Šios
asociacijos nariai – BTA, „Compensa“, „ERGO Lietuva“, „Gjensidige Baltic“, IF, „Lamantinas“, „Lietuvos
draudimas“, „PZU Lietuva“, „Seesam“, „Swedbank
P&C Insurance“, Lietuvos Respublikos transporto
priemonių draudikų biuras. l
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Lietuvos policijos
vykdoma asmens ir
turto saugos kontrolė:
dabartis ir
perspektyvos

Audrius Čiupala
Lietuvos viešosios policijos valdybos
Licencijavimo skyriaus viršininkas

Asmens ir turto saugos veiklą šiuo metu reglamentuoja:
• Asmens ir turto saugos įstatymas (Žin., 2004,
Nr. 116-4317):
• LR Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimas
Nr. 116 „Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir
turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 17-535);
• Lietuvos policijos generalinio komisaro 201105-23 įsakymas Nr. 5-V-463 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 30
d. įsakymo Nr. V-619 „Dėl Apsaugos darbuotojų
pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 65-3093);
• Lietuvos policijos generalinio komisaro 200412-31 įsakymas Nr. V-622 „Dėl Inkasavimo ir inkasatorių pažymėjimų išdavimo, panaikinimo ir
naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.
4-100);
• Lietuvos policijos generalinio komisaro 201105-13 įsakymas Nr. 5-V-427 „Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo
profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2933);
• Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direk-

toriaus 2004-12-22 įsakymu Nr. V(9)-169 patvirtinta apsaugos darbuotojo mokymo programa (52
val.);
• Lietuvos policijos generalinio komisaro 200504-18 įsakymas Nr. 5-V-253 „Dėl saugos tarnybų
ir saugos padalinių ataskaitos formos ir ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2005, Nr. 52-1780);  
• Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin.,
2010, Nr. 142-7261);
• Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m.
vasario 28 d. įsakymas Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių
asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir
jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 28-1364);
• Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011
m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų,
šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ (Žin.,
2011, Nr. 30-1427);
• Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m.
vasario 24 d. įsakymas Nr. 5-V-154 „Dėl Prašymų
dėl leidimų laikyti ar nešiotis dujinius pistoletus
(revolverius), senovinius ginklus, šaunamuosius
ginklus, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus,
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tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija
yra 2,5-7,5 j, įsigytų iki 2011 m. kovo 1 d., pateikimo, ginklų tinkamumo naudoti nustatymo,
registravimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 26-1295).
Policijos departamento duomenimis, šiuo
metu yra registruota 190 saugos tarnybų ir 36
saugos padaliniai, tačiau iš tikrųjų veikia 118 saugos tarnybų ir 26 saugos padaliniai. Šiuo metu
Lietuvoje yra 2 saugos tarnybos, kuriose darbuotojų skaičius viršija 1 tūkst. žmonių. Daugiausia yra
saugos tarnybų, kuriose dirba iki 20 darbuotojų (jų
yra 75). 1 pav. pateikiamas grafikas, kuriame veikiančios saugos tarnybos suskirstytos pagal jose
dirbančių darbuotojų skaičių.
Dažniausiai saugos tarnybos vykdo asmens
ir turto saugą naudodamos elektronines saugos
priemones. Pastaraisiais metais objektų, saugomų
elektronine sauga, skaičius nuolat didėja. 2011
metais tokių objektų skaičius išaugo daugiau kaip
20 tūkst. Tai pirmiausia siejama su tuo, kad Lietuvos policija nuo 2012 m. sausio 1 d. atsisakė teikti
komercines apsaugos paslaugas gyventojams ir
įmonėms. 2 pav. parodytas saugos tarnybų elektronine sauga saugomų objektų skaičiaus pokytis
per keletą pastarųjų metų.
Šiuo metu saugos tarnybose dirba 9 282 apsaugos darbuotojai (3 pav.).
Saugos padaliniuose dirba 1 098 apsaugos
darbuotojai (4 pav.).
Dauguma saugos tarnybų ir saugos padalinių
savo veikloje naudoja dujinius pistoletus (revolverius). Vertėtų priminti, kad pagal ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2010, Nr. 142-7261)
nuostatas saugos tarnybos ir saugos padaliniai
privalo iki 2014 m. sausio 1 d. pateikti prašymus
teritorinėms policijos įstaigoms ir gauti neterminuotus leidimus šiems ginklams laikyti (nešiotis).
Pažymėtina, kad pagal Asmens ir turto saugos
įstatymo 12 straipsnio 1 dalį asmeniui, priimtam
dirbti apsaugos darbuotoju, išduodamas apsaugos
darbuotojo pažymėjimas. Vykdant asmens ir turto
saugą, privaloma šį pažymėjimą nešiotis. Nepaisant to, asmens ir turto saugos funkcijas dažnai
vykdo apsaugos darbuotojai, kurie neturi nustatyta tvarka išduotų apsaugos darbuotojų pažymėjimų. Todėl policijos įstaigos, nustačiusios, kad
tam tikri darbuotojai vykdo asmens ir turto saugą,
neturėdami apsaugos darbuotojų pažymėjimų,
taiko atsakomybę saugos tarnyboms ir saugos padaliniams pagal Administracinių teisės pažeidimų
kodekso 172 straipsnį.

1 p a v.

2 p a v.

3 p a v.

4 p a v.
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Atkreiptinas dėmesys, kad pagal dabartinį
teisinį reglamentavimą, jeigu saugos tarnyba su
asmeniu sudarė darbo sutartį ir dėl jo pateikė prašymą išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą,
tačiau asmuo jo dar neturi, tai tokiam asmeniui
nedraudžiama stažuotis einant apsaugos darbuotojo pareigas. Policijos departamento nuomone,
darbuotojas gali stažuotis tokiu būdu, kol teritorinė policijos įstaiga išduos apsaugos darbuotojo
pažymėjimą, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Toks
stažuotojas negali savarankiškai (t. y. vienas) vykdyti asmens ir turto saugos, o dirbantį jį turi nuolat
stebėti apsaugos darbuotojas, kuris turi nustatyta
tvarka išduotą apsaugos darbuotojo pažymėjimą.
Atsisakiusi teikti komercines apsaugos paslaugas, policija daugiau dėmesio skirs asmens ir turto
saugos kontrolei. 2012 metų kovo–gegužės mėnesiais, vykdant policijos priemonę „Sauga 2012“,
bus siekiama nustatyti asmenis ir įmones, kurios
verčiasi asmens ir turto sauga be licencijos, taip
pat nustatyti ir užkardyti kitus saugos tarnybų ir
saugos padalinių daromus pažeidimus.
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
nustato pakankamai dideles sankcijas už asmens
ir turto saugos teisės aktų pažeidimus. Pavyzdžiui,
saugos tarnyba, kuri verčiasi asmens ir turto sauga
be licencijos, gali būti baudžiama pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 straipsnį kaip už veiklą be licencijos. Už šį pažeidimą
nustatyta bauda nuo 1 000 iki 3 000 Lt. Saugos
tarnybos, kuriose asmens ir turto saugos funkcijas
vykdo darbuotojai, nebaigę mokymų pagal apsaugos darbuotojo mokymo programą, neišlaikę
atitinkamo egzamino ir neturintys apsaugos darbuotojo pažymėjimo, gali būti baudžiamos pagal
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172
straipsnį už ūkinės ir komercinės veiklos pažeidimą
nuo 500 iki 1 000 Lt.
Be to, priemonės „Sauga 2012“ metu bus siekiama nustatyti ir apsaugos darbuotojų daromus
kelių eismo taisyklių pažeidimus. Numatoma atlikti apsaugos darbuotojų pažeidimų, susijusių su
ginklų, specialiųjų priemonių ar fizinės prievartos
panaudojimu, analizę. Reikia pažymėti, kad tokie
apsaugos darbuotojų pažeidimai gali pakenkti
ne tik apsaugos darbuotojams (jie dėl panaikintų
leidimų negali dirbti apsaugos darbo 3 metus),
bet ir pačiai saugos tarnybai. Pagal Ginkluotos ir
neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo
taisykles saugos tarnybai licencija verstis asmens
ir turto sauga panaikinama, jeigu jos darbuotojai
per vienus metus 3 kartus neteisėtai panaudoja
šaunamuosius ginklus, specialiąsias priemones ar
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fizinę prievartą.
Dar vienas minėtos priemonės tikslų – patikrinti, kaip saugos tarnybos ir saugos padaliniai
vykdo Asmens ir turto saugos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą užtikrinti tokią apsaugos darbuotojų profesinę kvalifikaciją, kad jie
galėtų tinkamai įgyvendinti jiems suteiktas teises
bei pareigas.
Lietuvos policijos duomenimis, praeitais metais buvo nustatyti 1 192 apsaugos darbuotojų
padaryti administraciniai teisės pažeidimai. Tai jau
gerokai mažiau nei užpernai (tada buvo nustatyti
1 655 apsaugos darbuotojų pažeidimai) ir 2009
metais (1 857 pažeidimai). 5 pav. pateikiama apsaugos darbuotojų padarytų administracinių teisės
pažeidimų pagal Administracinių teisės pažeidimų
kodekso straipsnius statistika.
Deja, apsaugos darbuotojai daro ne tik administracinių teisės pažeidimų, bet ir nusikalstamų
veikų. 2011 metais buvo užregistruotos 73 apsau-

5 p a v.

gos darbuotojų padarytos nusikalstamos veikos.
Policijos departamentas gauna saugos tarnybų nusiskundimų, kad jų reagavimo ekipažai
su automobiliais ir įjungtais geltonais švyturėliais
nespėja atvykti į saugomus objektus. Saugos tarnybų ekipažai, skubiai vykdami į saugomą objektą
pagal suveikusį signalą (iškvietimą), neretai pažeidžia kelių eismo taisykles, važiuoja agresyviai,
todėl sukelia pagrįstą kitų eismo dalyvių pasipiktinimą. Dažnai vairuotojai, nepatenkinti tokiu
saugos tarnybų ekipažų važiavimu, stengiasi jų
nepraleisti. Tokių atvejų, kai vieni stengiasi būtinai suspėti į saugomą objektą laiku, o kiti tam
sukliudyti, kasdien vis daugėja, dažnai sukuriamos
avarinės situacijos, kai iki rimtos nelaimės būna
tik vienas žingsnis. Nei saugos tarnybų asociacija,
nei atskiros saugos tarnybos nesistengia šviesti
visuomenę, aiškinti vairuotojams saugos tarnybų
reagavimo ekipažų atvykimo į saugomą objektą
nustatytu laiku svarbą. O juk laiku atvykę saugos
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tarnybų darbuotojai turėtų daugiau galimybių sulaikyti asmenis nusikaltimų vietose ir nuo to visuomenė (kartu ir vairuotojai, geranoriškai praleidę
skubančius saugos tarnybų automobilius) taptų
saugesnė. Atsižvelgdamas į tai, Policijos departamentas ragina saugos tarnybų vadovus apsvarstyti
galimybę per žiniasklaidos priemones aiškinti savo
darbo svarbą, pateikti pavyzdžių, kai laiku atvykę
apsaugos darbuotojai sulaiko asmenis, įtariamus
nusikalstamos veikos padarymu. Visi vairuotojai
turėtų būti skatinami geranoriškai praleisti skubančius saugos tarnybų ekipažus. Tokiu būdu
saugos tarnybos užtikrintų greitesnį atvykimą į
saugomus objektus ir kartu prisidėtų prie bendros
vairuotojų kultūros ugdymo.
Policijos departamentas, siekdamas tobulinti
Asmens ir turto saugos įstatymą, šiuo metu yra
pasiūlęs Vidaus reikalų ministerijai padaryti tokius
Asmens ir turto saugos įstatymo pakeitimus:
• apibrėžti viešosios tvarkos užtikrinimo sąvoką
ir nustatyti apsaugos darbuotojų teises ir pareigas
užtikrinant viešąją tvarką, nes šiuo metu saugos
subjektams leidžiama užtikrinti viešąją tvarką
(įstatymo 5 straipsnio 3 dalis), tačiau neapibrėžta,
kas yra viešosios tvarkos užtikrinimas, ne iki galo
reglamentuotos apsaugos darbuotojų teisės ir pareigos užtikrinant viešąją tvarką;
• aiškiau išdėstyti Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies
4 punkto nuostatą: „Sulaikytas asmuo nedelsiant
turi būti perduotas policijai“, t. y. nustatyti pareigą
saugos tarnybai sulaikytą asmenį pristatyti į policijos įstaigą;
• atsižvelgiant į Civilinio kodekso 2.6, 2.75 straipsnius, licencijų, apsaugos darbuotojų, inkasatorių ir
inkasavimo pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo
tvarką bei licencijų turėtojų, inkasatorių teises ir
pareigas nustatyti įstatyme;
• apibrėžti komercinių paslapčių apsaugos sąvoką ir nustatyti specialiosios įrangos, kuria gali
būti aptinkamos ar blokuojamos operatyvinėje
veikloje naudojamos slapto informacijos rinkimo
techninės priemonės, naudojimo tvarką. Įstatymu
būtų siekiama nustatyti saugos tarnybų ir saugos
padalinių apsaugos darbuotojų teises naudoti specialiąją įrangą, siekiant aptikti ar blokuoti
operatyvinėje veikloje naudojamas slapto informacijos rinkimo technines priemones, ir apsaugos
darbuotojų pareigas aptikus operatyvinėje veikloje
naudojamas tokias technines priemones, taip pat
apriboti kitų subjektų teises naudoti specialiąją
įrangą, kuria gali būti aptinkamos ar blokuojamos
operatyvinėje veikloje naudojamos minėtos techninės priemonės;

• išplėsti licencijuojamos veiklos sąvoką – nustatyti, kad licencijuojama neginkluota asmens ir
turto sauga viešose vietose, kuria siekiama apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis, užsienio juridinių
asmenų filialus nuo neteisėto kėsinimosi į jiems
priklausantį turtą, asmens gyvybę ir sveikatą arba
yra užtikrinama viešoji tvarka (pagal šiuo metu galiojančias nuostatas asmens ir turto saugos veikla
nelicencijuojama, jei ji kaip paslauga neteikiama
klientams);
• patikslinti leidžiamų apsaugos darbuotojams
naudoti specialiųjų priemonių sąrašą, nes neaišku, kokias jas įstatymas leidžia naudoti apsaugos
darbuotojams (įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje prie
specialiųjų priemonių priskiriami „savigynai skirti
įtaisai“, tačiau ši sąvoka neapibrėžta nei Asmens ir
turto įstatyme, nei Ginklų ir šaudmenų kontrolės
įstatyme);
• sudaryti teisines prielaidas asmeniui, kol jis
dirba saugos tarnyboje ar saugos padalinyje bandomajam laikotarpiui arba kol išlaikys egzaminą
ir gaus apsaugos darbuotojo pažymėjimą, dirbti
be tokio pažymėjimo (šiuo metu asmuo, priimtas
dirbti į saugos tarnybą ar saugos padalinį apsaugos darbuoju, neįgyja įstatymo suteiktų teisių ir
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pareigų, kol nėra išlaikęs egzamino ir gavęs apsaugos darbuotojo pažymėjimo);
• pakeisti reikalavimus saugos vadovui, apsaugos darbuotojui ir kontroliuojančiam asmeniui,
nustatyti apribojimus juridiniam asmeniui, kuris
nori gauti licenciją verstis asmens ir turto sauga,
o apsaugos darbuotojams taikyti tokius pačius reikalavimus, kaip ir asmenims, norintiems įsigyti ar
turėti ginklą).
Visų policijos pareigūnų, saugos tarnybų ir
saugos padalinių apsaugos darbuotojų savitarpio
supratimas, profesionalumas ir bendradarbiavimas – tai ne tik jų pačių sėkmingos veiklos laidas,
bet ir tvirtesnis visos visuomenės saugumo garantas. l

SAREME, UAB
Naugarduko g. 32/2, Vilnius
Tel. 8 52 333567
Mob. 8 620 41441
Savanorių pr. 271, Kaunas
Tel. 8 37 713653
Mob. 8 640 41441
BSS PREKYBA, UAB
Ulonų g. 3, Vilnius
Tel. 8 52 773532
Mob. 8 614 15316
KOTESA, UAB
Tilžės g. 80A, Šiauliai
Tel. 8 41 423567
Mob. 8 615 80900

Pagaminta Lietuvoje

KOMPLEKSINĖS APSAUGOS
SISTEMOS, UAB
V. Krėvės pr. 98-101, Kaunas
Tel. 8 37 412595
Mob. 8 610 13723
SAUGOS SPRENDIMAI, UAB
Danės g. 35, Klaipėda
Tel. 8 46 310980, 8 46 311450
Mob. 8 698 26997
ALGOS SAUGOS TARNYBA, UAB
Gamyklų g. 4, Marijampolė
Tel. 8 343 98 710
Mob. 8 685 84 034

sustabdymas
sužinoti saugomų patalpų

26

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1 2 0 1 2 / B I R Ž E L I S

Pranešimas

V I I L I E T U V O S A S M E N S I R T U RTO S AU G O S S P E C I A L I S T Ų KO N F E R E N C I J A

Kompetentingas
darbuotojas –
sėkmingo verslo
paslaptis
Olegas Sitnikovas

Šiais metais surengta VII Lietuvos asmens ir
turto saugos specialistų konferencija „Apsaugos
verslo aplinka Baltijos šalyse ir Europoje“. Joje
itin aktualų pranešimą apie saugos darbuotojų
kompetencijos svarbą ir jos ugdymą skaitė
Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas.

Lietuvos apsaugos darbuotojų
asociacijos prezidentas

Pasak pranešėjo, šiuolaikiniame pasaulyje
pagrindiniai organizacijos plėtros ištekliai – ne
kapitalas, darbo jėga ar gamtos ištekliai, o darbuotojai, jų žinios, gebėjimai, kvalifikacija, kitaip
tariant, kompetencija. Darbuotojai, tobulindami
savo žinias ir įgūdžius, nuolatos mokydamiesi, gali
iš tikrųjų padėti savo organizacijai prisitaikyti prie
nuolat besikeičiančios aplinkos ir išlikti konkurencingai rinkoje. Konkurencijos valdomame verslo
pasaulyje žmogiškojo veiksnio vertė labai išaugo:
įmonės personalas vertinamas kaip svarbiausias
išteklius ir sėkmingo verslo garantas.
Kalbėdamas apie kompetenciją O. Sitnikovas
pabrėžė, kad tai yra gebėjimas atlikti tam tikrą darbą (užduotį) tikroje ar įsivaizduojamoje situacijoje.
Kompetenciją lemia mokymosi arba studijų metu
įgytos žinios, įvairūs įgūdžiai. Jos kokybei įtakos
turi darbuotojo sukaupta veiklos patirtis. Įvairių
profesijų atstovų įgytą kompetenciją parodo jiems
išduodami pažymėjimai, sertifikatai. Pasak Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidento,
kompetencija ir kvalifikacija nėra vienas ir tas pats.
Kvalifikacija – tai įgaliotų valstybės institucijų pripažinta asmens turimų kompetencijų, reikalingų
tam tikram darbui atlikti, visuma. Kvalifikacijos

pripažinimas patvirtinamas valstybės reglamentuojamais diplomais bei pažymėjimais. Kiekvienas
savo srities specialistas turėtų siekti kompetencijos
savo darbe, nes kompetentingumas – tai efektyvi, kokybiška veikla ir akivaizdūs rezultatai, kurie
tenkina šiai veiklai keliamus reikalavimus. Kompetencijos pagrindas – asmens turimi gebėjimai,
kvalifikacijos lygis bei sukaupta profesinė patirtis.
O. Sitnikovo teigimu, kompetenciją sudaro
penkios sudedamosios dalys: gabumai, asmeninės savybės, žinios, įgūdžiai ir elgsena. Žinios yra
kompetencijos elementas, faktai apie aplinkinį
pasaulį. Jos gali būti objektyvios (faktai), subjektyvios (estetinė atskiro žmogaus mintis) ir moralinės
(bendros visuomenės norminės nuostatos). Žinios
taip pat gali būti skirstomos į teorines ir praktines.
Teorinės žinios – tai faktai, susiję su rezultatais, ryšiais, įtaka ir priklausomybe, atspindintys realybę.
Praktinės žinios apima informaciją apie metodus,
planavimą, procesus ir konkrečius atvejus. Dar vienas iš O. Sitnikovo minėtų kompetencijos elementų
yra žmogaus gebėjimas. Tai yra tam tikri intelektualinio ar fizinio pobūdžio veiksmai mokantis ar
užsiimant praktine veikla. Mokėjimas – tai kompetencijos elementas, žmogaus gebėjimas remiantis

taisyklėmis, instrukcijomis, technologijomis ir kt.
atlikti tam tikrus intelektualinius ar fizinius veiksmus netipiškomis ir besikeičiančiomis sąlygomis.
Įgūdis – tai dar vienas kompetencijos elementas,
kai žmogus atlieka kokį nors veiksmą automatiškai,
t. y. nebegalvodamas, kaip ir ką jis darys.
„Kompetencija reikalinga tam, kad specialistai mokytųsi. Tas, kas moko žmones, turi turėti
sukaupęs didelį žinių ir įgūdžių bagažą. Svarbu
nepakenkti kitam, nereikalauti to, ko jis dar nesugeba atlikti. Negalima peršokti iš pirmos klasės
į penktą – turi būti atitinkama metodika, kad
žmonės suprastų, kodėl jiems suteikiamos žinios
yra svarbios ir kur jie galės jas panaudoti. Kompetencija reikalinga ir besimokančiam, kad iš įvairių
šaltinių gaudamas milžinišką kiekį informacijos,
jis sugebėtų atsirinkti, kas svarbu ir reikalinga, o
kas – ne“, – konferencijos dalyviams sakė Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas
O.Sitnikovas. Jis išskyrė keletą kompetencijos rūšių.
Viena iš jų yra fizinė kompetencija, kuri rodo fizinį
žmogaus atsparumą, sveikatą, higienos įpročius,
įvairių medicinos priemonių naudojimą sveikai
gyvensenai išlaikyti. Kita ne mažiau svarbi kompetencijos rūšis – intelektualinė, pasireiškianti
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sugebėjimu priimti racionalius sprendimus, susijusius su tam tikrais faktais, vadovaujantis logikos
dėsniais. Darbuotojas, pasižymintis intelektualine
kompetencija, geba įgyti žinių apie įvairias mokslo ir kultūros sritis, kurios žmogui yra aktualios,
atskleidžia jo prigimties esmę. Be minėtųjų, dar
egzistuoja ir emocinė žmogaus kompetencija, kuri
pasireiškia jo sugebėjimu sėkmingai išreikšti savo
jausmus, nusiteikimus, spręsti emocines problemas. Jai būdingas emocinis pasitikėjimas savimi
bei savo veikla. Socialinė kompetencija parodo
sugebėjimą bendrauti su savo kolegomis ir administracijos darbuotojais, meistriškumą ir socialinės
elgsenos įgūdžius, lemiančius asmenybės elgesį
iškilus konfliktinei situacijai. Ji pasireiškia gebėjimu
valdyti darbo procesus, tinkamai atlikti pareigas
ir suvokti atsakomybę už gaminamą produktą ar
teikiamą paslaugą. Socialinei kompetencijai priskiriami ir žmogaus sugebėjimai susirasti darbą ir
tinkamai prisistatyti darbdaviui, taip pat pilietinė
savivoka.
Itin svarbi kompetencijų rūšis yra profesinė,
kuriai būdingas sugebėjimas atlikti tam tikrus konkrečius darbus, tarnybines ar profesines pareigas.
Ši kompetencijos dalis atsiskleidžia per individo
profesinių žinių raišką bei įgūdžius vykdant kokias
nors profesines užduotis. O. Sitnikovas minėjo ir
moralinę kompetenciją. Pasak jo, šia kompetencija pasižymintys žmonės vadovaujasi universaliais
doro gyvenimo principais. Galiausiai ilgą kompetencijų sąrašą užbaigė religinė kompetencija, kuri
pasireiškia individo išpažįstamomis tam tikros religijos vertybėmis, gyvenimo normomis, principais.
Religinė žmogaus kompetencija nėra primityviai
suvokiama kaip vien tik vaikščiojimas į bažnyčią,
o realus gyvenimo būdas, pagrįstas bažnytinės
bendruomenės vertybėmis. „Profesinė ir socialinė
kompetencijos yra svarbiausios apsaugos darbuotojui, nes jos užtikrina nepriekaištingai atliekamą
darbą ir atsakomybę už savo veiksmus. Apsaugos

darbuotojo samprata turi sietis su patikimumu,
sąžiningumu ir savo profesijos išmanymu. Tik
nuolatinis įvairių kompetencijų ugdymas leidžia šį
darbą dirbančiam specialistui tobulėti, kartu kelti ir
kompanijos, kurioje jis dirba, lygį“, – savo pranešime teigė O. Sitnikovas.
Kaip žinoma, apsaugos darbuotojai yra tam
tikrą paslaugą teikiantys specialistai. O. Sitnikovas
konferencijos „Apsaugos verslo aplinka Baltijos
šalyse ir Europoje“ dalyvius supažindino su B. Magnin išskiriamomis paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencijos rūšimis. Paslaugų darbuotojams
ypač svarbu mokėti bendrauti, užmegzti ir palaikyti ryšius su skirtingais vartotojais, partneriais ir
kolegomis, mokėti išklausyti ir prisitaikyti prie pašnekovo. Be to, jiems svarbi techninė kompetencija
– žinių ir įgūdžių, būtinų tam tikrai profesijai, visuma. Šios srities specialistams aktuali organizacinė
(metodinė) kompetencija – gebėjimas organizuoti
savo darbą: planuoti, derinti su kitais asmenimis,
nustatyti prioritetus ir t. t. Paslaugas teikiantis
žmogus privalo mokėti įkvėpti ir paskatinti kitus
asmenis, susidoroti su stresu ir konfliktais, organizuoti kitų darbą. Jam taip pat turi būti būdinga
strateginė kompetencija, kuri reiškia gebėjimą
veikti kartu su kitais paslaugų teikimo sistemos
dalyviais, bendradarbiauti, derėtis, prireikus – priversti veikti ir pasirinkti. Pedagoginė kompetencija
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rodo paslaugas teikiančio darbuotojo mokėjimą
paaiškinti, padėti suprasti, kas vyksta ir kodėl, kokios galimos įvykio pasekmės ir pan. Kognityvinė
(pažinimo) kompetencija – tai darbuotojų mokėjimas mokytis, gebėjimas plėtoti kitas kompetencijas. Vartotojo aplinkos pažinimo kompetencija – tai
vartotojo veiklos arba gyvenimo sąlygų, struktūrų,
įvairių procedūrų išmanymas. Nė vienas paslaugas
teikiantis darbuotojas negali apsieiti be bendrosios
kultūros, o tai reiškia, kad jie turi būti ne tik profesionalai, bet ir išprusę žmonės.
Kodėl apsaugos darbuotojams svarbu mokytis
ir ugdyti savo kompetencijas? Toks klausimas kilo
ne vienam konferencijos dalyviui. Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas O. Sitnikovas, baigdamas pranešimą, atsakymą į šį klausimą
pirmiausia pagrindė praktikoje pastebimu glaudžiu
ryšiu tarp žmogaus išsilavinimo ir jo kompetencijų.
Išsilavinimas žmonėms suteikia galimybę kritiškai
mąstyti, savarankiškai veikti, objektyviai įvertinti
visuomenėje vykstančius procesus, operatyviai
priimti sprendimus ir jausti atsakomybę už savo
veiksmus. Ne paslaptis, kad nuo žmogaus turimo
išsilavinimo priklauso ir jo veiksmų savarankiškumas, gebėjimas atlikti pavestas sudėtingas užduotis ir galimi veiklos rezultatai. l

UAB „Buitmena“ – dūmų ir karščio pašalinimo stoglangių, šviesos konstrukcijų gamintoja ir priešgaisrinių (dūmams nepralaidžių),
akustinių, neperšaunamų vartų bei užuolaidų, automatinių atidarymo sistemų natūraliai ventiliacijai ir dūmams šalinti tiekėja.

„Eurolux“ ir „Ecolux“ tipų dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai skirti pašalinti dūmus ir karštį iš gaisro apimtų patalpų. Tinkamai
suprojektuoti ir sumontuoti dūmų šalinimo liukai labai svarbūs gaisro metu. Jie iš žemutinės patalpos dalies ištraukia dūmus, todėl palengvina
evakuaciją bei gelbėjimo veiksmus, užtikrina pastato konstrukcijų ir įrangos saugą, sumažina tarpinius gaisro nuostolius dėl išsiskiriančių dūmų
ir karštų dujų. Normaliomis pastatų eksploatavimo sąlygomis liukai pritaikomi kaip stogo švieslangiai, o su papildomai įrengtais elektriniais atidarymo mechanizmais jie atlieka natūralaus vėdinimo funkciją.
UAB „Buitmena“ gaminami „Eurolux“ ir „Ecolux“ tipų dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai yra išbandyti Europos Sąjungos notifikuotos laboratorijos, atitinka LST EN 12101-2 standarto reikalavimus ir yra paženklinti CE ženklu. Tai suteikia teisę realizuoti šiuos gaminius ES
šalių narių rinkose.
Šviesolaidžiai įrengiami norint papildomai apšviesti natūralia šviesa
didelius objektus, pavyzdžiui, gamyklų cechus, sandėlius, prekybos centrus. Jie užtikrina optimalų pastato vidaus erdvės apšvietimą, o kartu
mažina elektros energijos sąnaudas. Šviesos konstrukcijose papildomai
sumontavus varstomus segmentus, jos taip pat gali būti naudojamos
kaip natūralaus vėdinimo ir dūmų bei karščio šalinimo priemonės.
UAB „Buitmena“ siūlo didelį langų bei stoglangių automatinių
įrenginių asortimentą: nuo atidarymo mechanizmų (230V, 24V DC bei
pneumatinės CO2 pavaros) iki valdymo blokų (rankinis, distancinis, automatinis valdymas, apsauga nuo nepalankių oro sąlygų, dūmų detektoriai).
Priešgaisriniai vartai ir užuolaidos skirti pramoninių pastatų ar
visuomeninių patalpų (prekybos centrų, sandėlių, gamybinių patalpų,
požeminių garažų ir kt.) apsaugai nuo ugnies plitimo. Jie taip pat apsaugo nuo labai didelės temperatūros.
Garsui nepralaidūs vartai puikiai tinka montuoti vietose, kur triukšmas
trukdo normaliam darbui. Susukami garsui nepralaidūs vartai, beveik
niekuo nesiskiriantys nuo įprastų susukamų ar segmentinių vartų, turi
papildomą garsą slopinantį užpildą.
Susukami neperšaunami vartai skirti montuoti padidėjusios rizikos
objektuose (pavyzdžiui, bankuose). Sumontuota papildoma įranga
leidžia ne tik turėti patikimus bei saugius išorinius vartus, bet ir apskritai
nesukti galvos dėl bet kokios didesnės rizikos.
UAB „Buitmena“
Eišiškių pl. 25A, LT-02184 Vilnius
Tel. / faks.: +370 5 232 9363, 241 5036
El. p. vadyba@buitmena.lt
http://www.buitmena.lt

Saugos tarnybos
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Lietuvos ir Europos šalių privačių
asmens ir turto saugos tarnybų
veiklos teisinio reguliavimo analizė:
personalo profesinė kompetencija
Straipsnio, išspausdinto žurnalo „Rizikos faktorius”
2009 m. Nr. 1, tęsinys

Straipsnyje pateikiama įvairių Europos šalių ir Lietuvos privačių saugos
tarnybų (PST) darbuotojams privaloma
amžiaus, išsilavinimo, sveikatos patikros, mokymų trukmės reikalavimų bei
saugos tarnybų licencijų galiojimo ir dėl
pažeidimų taikomų sankcijų lyginamoji
analizė.

Europos valstybių privačių asmens ir
turto saugos tarnybų veiklos kontrolės
ypatumai

Laimas Dieninis
Mykolo Romerio universiteto Teisės
fakulteto Administracinės teisės ir
proceso katedros doktorantas

PST veiklos licencijos galiojimo trukmė atskirose Europos valstybėse svyruoja nuo vienų metų
(Malta, Olandija) iki neterminuoto laikotarpio.
Daugumoje Europos valstybių (Belgijoje, Danijoje,
Graikijoje, Kipre, Portugalijoje, Suomijoje, Latvijoje) PST darbuotojų veiklos licencija galioja 5 metus
su teise ją pratęsti. Visose Europos valstybėse, kurių
ši sritis nagrinėta, PST darbuotojų veiklos licencijos
yra išduodamos tik po mokymų ir išlaikytų kvalifikacinių egzaminų. Įdomu tai, kad kai kuriose Europos šalyse PST darbuotojų licencijos yra diferencijuotos. Pavyzdžiui, Lenkijoje ir Estijoje išduodamos
I ir II lygio neterminuotos licencijos, Austrijoje PST
darbuotojų veiklos licencijos skirstomos I žemutinės, II aukštutinės grandies bei specialaus būrio,
o Airijoje išduodamos net 4 lygių darbuotojų licencijos. Maltoje PST darbuotojų veiklos licencijos

išduodamos atitinkamai veiklai: asmens ir turto
saugai, viešų renginių saugai ir kt.1
Lyginant Baltijos šalių PST darbuotojų veiklos
licencijavimo ypatumus, akivaizdžiai išsiskiria minėtos Estijos reguliavimas: darbuotojai suskirstomi į lygius, nustatomas privalomas psichologinis
patikrinimas, kad būtų galima efektyviau atrinkti
tinkamesnius darbuotojus vienai ar kitai PST funkcijai vykdyti. Kitaip yra Latvijoje – PST darbuotojų
veiklos licencija galioja, kaip ir Lietuvoje, 5 metus
su teise leidimą pratęsti, neatsižvelgiant nei į darbuotojų veiklos pobūdį, nei į lygius ar kategorijas.
Vienintelė išimtis Lietuvoje yra teisės apribojimas
asmenims profesinei veiklai naudoti B ir C kategorijų ginklus: „nešiotis šiuos ginklus, vykdydami
tarnybines pareigas, gali ne jaunesni kaip 21 metų
Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai – Lietuvos Respublikoje įregistruotų juridinių asmenų
darbuotojai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą“2,
nors saugos vadovu pagal galiojančius teisės ak-

1 - CoESS research project „Private Security in Europe – CoESS Facts & Figures – 2008“, Belgium //<http://www.coess.org>, prisijungta 2009-02-12.
2 - Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas Nr. IX-705, Respublikos Seimo priimtas 2002 m.sausio 15 d. // Valstybės žinios, 2004
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tus formaliai gali tapti asmuo jau nuo 18 metų
amžiaus3. Neaišku, kaip toks saugos vadovas gali
vadovauti ginkluotiems PST darbuotojams, kai
pats nėra išmokęs naudotis ginklu ir neturi nei tam
reikiamo leidimo, nei jokios praktinės vadovavimo
įmonei patirties.
Papildomi reikalavimai taikomi dirbantiems
inkasatoriaus darbą asmenims bei inkasacija užsiimančioms PST įmonėms, tačiau šioje srityje nustatyti reikalavimai yra pagrįsti tam tikrus standartus
atitinkančių automobilių eksploatavimo faktais4, o
darbuotojų veiklai galioja ta pati įstatymo5 nustatyta tvarka, kaip ir kitiems PST darbuotojams.
Pažymėtina, kad visose Europos valstybėse
PST darbuotojų veiklą reguliuoja tam tikra teisės
aktų nustatyta licencijavimo tvarka.
Daugelyje Europos šalių PST veiklą kontroliuoja tų šalių Vidaus reikalų arba Teisingumo ministerijos ir policijos institucijos, Austrijoje ir Vokietijoje
PST veiklos kontrolę ir priežiūrą vykdo Verslo rūmai kartu su policijos institucijomis, o Didžiojoje
Britanijoje bei Kroatijoje – tų šalių PST valdymo
organai arba specializuotos asociacijos įstatymų
nustatyta tvarka.
Beveik visose Europos šalyse, kur nagrinėta
PST veikla, už įvairius pažeidimus taikomos ne
tik administracinės sankcijos (įspėjimai, licencijų
galiojimo sustabdymas, veiklos apribojimas tam
tikrą laikotarpį ir pan.), bet ir konkrečios piniginės
baudos tiek darbuotojams, tiek įmonėms.
Dažniausios sankcijos Europos šalyse – tai laikinas PST veiklos sustabdymas arba licencijos panaikinimas neribotam terminui. Piniginės baudos
už PST veiklos reikalavimų pažeidimus Europos
valstybėse yra skirtingos – nuo 250 iki 250 tūkst.
eurų. Pavyzdžiui, didžiausia maksimali bauda (250
tūkst. eurų) taikoma Liuksemburge, o mažiausia
– Estijoje (nuo 640 iki 1 278 eurų), atsižvelgiant
į PST veiklos pažeidimų pobūdį. Nemažos maksimalios piniginės baudos skiriamos Portugalijoje
(nuo 100 iki 40 tūkst. eurų), Maltoje (nuo 1 165
iki 23 294 eurų), Slovakijoje (iki 33 140 eurų). Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Vengrijoje skiriama
apie 5 tūkst. eurų maksimali piniginė bauda už
tam tikrus PST veiklos reikalavimų pažeidimus6.
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Lietuvoje administracinių teisės pažeidimų
kodekse (toliau – ATPK)7 nustatytos baudos PST ir
jų atsakingiems asmenims yra nuo 100 iki 3 tūkst.
litų, atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį ir pakartotinumą.
Lietuvos Respublikos valstybės institucijos,
kontroliuojančios šios srities veiklą, dažnai formaliai vertina privačios saugos darbuotojų pirminį profesinį parengimą ir specifinių įgūdžių
formavimą bei tolesnį jų periodinio tobulinimo
užtikrinimą, nors be to iš tikrųjų neįmanoma kvalifikuotai atlikti savo tiesioginių funkcijų, nustatytų
įstatyme8. Visas dėmesys sutelkiamas į ginklų
apskaitos ir kontrolės mechanizmo priežiūrą bei
kandidatų į saugos struktūrų darbuotojus formaliai nepriekaištingą reputaciją (kriminalinės
praeities nebuvimą). Tačiau vėlesniame etape, iš
tikrųjų nebendradarbiaujant su tų privačių tarnybų atsakingais darbuotojais personalo teisėsaugos
kontrolės klausimais, iškyla gana nemažai sunkumų. Tokia padėtis trukdo tinkamai vykdyti Asmens
ir turto saugos įstatymo 14 straipsnio reikalavimus
ir įgyvendinti privačių bei valstybinių struktūrų
realų bendradarbiavimą siekiant tiek visuomenės
viešojo saugumo, tiek asmens ir jo turto saugumo,
vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei kontrolę, spręsti viešosios tvarkos mūsų
visuomenėje užtikrinimo uždavinius, numatytus
Lietuvos Respublikos viešojo saugumo strategijoje9 ir kituose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose.

Apibendrinimas
Dauguma (apie 90 proc.) Europos valstybių PST veiklą reguliuoja specialiais teisės aktais.
Įvairiose šalyse saugos veiklą reglamentuojantys
įstatymai skiriasi reguliavimo lygiu. Maždaug pusėje šių šalių PST veiklą kontroliuojanti institucija
yra Vidaus reikalų ministerija, apie 17 proc. šalių
– Teisingumo ministerija, o likusioje dalyje kontrolės funkcija atitenka įvairioms vietinės valdžios
institucijoms (savivaldybių, kantonų ir kt. administracijoms). Atskiros policijos institucijos sudaro
tik apie 11 proc., o kartu su VRM – apie 61 proc.
tokios kontrolės įstaigų. Licencijos PST veiklai būtinos beveik visose minėtose valstybėse, išskyrus
Airiją. Licencijos, išduodamos saugos tarnyboms,
sudaro apie 75 proc., o PST darbuotojams – daugiau nei 90 proc. visų leidimų, išduodamų kokiai
nors veiklai.
PST darbuotojų žmogiškųjų savybių analizė,
patikrinimai dėl galimos kriminalinės praeities,
parengimas darbui (mokymai) vykdoma beveik
visose šalyse (jų – apie 90 proc.).
Į PST priimamų darbuotojų medicininė patikra
bei psichologinis testavimas vykdomas ne visur
(apie 80 proc. Europos valstybių, kuriose buvo
atliekamas tyrimas).
Beveik visur (90 proc. tirtų valstybių) reikalaujamas minimalus PST darbuotojų amžius – 18
metų.
PST veiklą kontroliuojančių institucijų administracinės sankcijos bei piniginės baudos teisiškai

3 - Plačiau žr.: Apsaugos darbuotojo mokymo programa, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V(9) – 169.
4 - Inkasavimo ir inkasatorių pažymėjimų išdavimo, panaikinimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-622.
5 - Plačiau žr.: Apsaugos darbuotojo mokymo programa, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V(9) – 169.
6 - CoESS research project „Private Security in Europe – CoESS Facts & Figures – 2008“, Belgium, 2008. //<http://www.coess.org>, prisijungta 2009-02-12.
7 - Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas // Valstybės žinios, 1985, Nr. 1-1.
8 - Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. liepos 8 d. // Valstybės žinios, 2004, Nr. 116–4317.
9 - Plačiau žr.: Viešojo saugumo plėtros iki 2010 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. IV-250 „Dėl viešojo saugumo plėtros iki 2010 metų strategijos patvirtinimo“.
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reglamentuotos taip pat beveik visose minėtose
valstybėse (apie 90 proc. Europos šalių).
Europos valstybių PST dirbančių darbuotojų
valandinis atlyginimas (2008 m. duomenimis)
svyruoja nuo 0,7 iki 18 eurų per val.10
Kai kuriose šalyse taikomi specifiniai reikalavimai buvusiems teisėsaugos institucijų darbuotojams, pavyzdžiui, Belgijoje ir Prancūzijoje penkerius metus neleidžiama dirbti apsaugos firmose
buvusiems pareigūnams (policijos, kariuomenės,
saugumo).11
Iš pirmo žvilgsnio Lietuva šioje statistinėje
apžvalgoje atrodo gana gerai, išskyrus kai kuriuos
aspektus. Pirmiausia, priimant asmenį į darbą PST,
neatsižvelgiama į amžių, išsilavinimą bei įgytą
profesinę kompetenciją. Antra, PST darbuotojas
privalo atlikti tik bendrą sveikatos patikrinimą bei
pristatyti formalias pažymas, patvirtinančias tai,
kad jis: „neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos
įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos
ligos ar sutrikimo“12, bet nereikia atlikti privalomo papildomo psichologinio testo. Trečia, Lietuva
priskiriama tai grupei valstybių, kuriose nustatyta
vienas trumpiausių PST darbuotojų mokymo ciklų
ir nėra numatytas privalomas periodinis kvalifikacijos tobulinimas. Ketvirta, PST veiklą kontroliuojančios institucijos neturi teisinio pagrindo už tam

tikrus veiklos pažeidimus (išskyrus ATPK numatytas sankcijas) nustatyti papildomų piniginių baudų
tiek darbuotojams, tiek tarnyboms, o nuobaudų
sistema nėra individualiai taikoma, tad padaręs
nusižengimą darbuotojas atsakomybę dažniausiai
užtraukia įmonei ir (arba) jos vadovams, o ne sau.
Manau, valstybė, kaip kontroliuojanti ir reguliuojanti organizacija, privalo tinkamai planuoti ir
valdyti šį procesą objektyviai įvertinusi susiklosčiusią padėtį ir atsižvelgdama nacionalinę bei užsienio valstybių patirtį. Tam būtina apibrėžti valstybės vaidmenį šiame procese, sukurti atitinkamą
teisinę bazę, PST ir policijos bendradarbiavimo
mechanizmą siekiant užtikrinti teisėtvarką ir išspręsti privačių saugos struktūrų veiklos kontrolės
bei priežiūros klausimus.

Išvados ir pasiūlymai
Išanalizavus 34 Europos valstybių13 pagrindinius PST personalo profesinės kompetencijos
įgijimo ir veiklos teisinį reguliavimą, palyginus tai
su Lietuvos Respublikoje nustatyto asmens ir turto
saugos teisinio reguliavimo ypatumais ir viską apibendrinus, darytinos išvados:
1. Didelis privalumas yra tai, kad tiek ginkluotos, tiek neginkluotos PST veiklą Lietuvoje
reguliuoja įstatymas14. Tačiau pažymėtina, kad
dauguma šio įstatymo normų nepakankamai išsa-
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miai apibrėžia reguliavimo mechanizmus, yra deklaratyvios, su nuoroda į kitus, dažnai įgyvendinamuosius teisės aktus, kurie taip pat nepakankamai
reglamentuoja konkrečią tvarką. Dėl to sunkiau
įgyvendinti teisės normas.
2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose trūksta
aiškiai apibrėžtų PST apsaugos darbuotojų kvalifikacijos vertinimo kriterijų. Įstatyme15 nenumatyta
tai, kad praktinėje PST veikloje apsaugos darbuotojai būtų aiškiai skirstomi pagal jų vykdomų tarnybinių funkcijų pobūdį. Būtina patobulinti mokymo programas taip, kad gavę atestatus apsaugos
darbuotojai atitiktų tam tikras kvalifikacines kategorijas. Būtina nustatyti kategorijas su tam tikrais
konkrečiais kvalifikacijos vertinimo kriterijais. Visi
apsaugos darbuotojai galėtų būti suskirstyti į dvi
grupes pagal atrankos kriterijus, taikomus sprendžiant dėl galimybės naudotis tarnybiniais šaunamaisiais ginklais, o po to tos grupės, atsižvelgiant
į pagrindines veiklos funkcijas, suskirstytos į tokias
kategorijas kaip greitojo reagavimo ekipažų darbuotojai, inkasatoriai, fizinių asmenų ir kitų objektų apsaugos darbuotojai ar pan. Toks skirstymas,
daugelio specialistų nuomone, smarkiai pagerintų
privačių saugos struktūrų darbuotojų pasirengimą
ir užtikrintų tam tikras jų socialines garantijas bei
teikiamų paslaugų kokybę.
Šis procesas taip pat paskatintų realų privačių
saugos struktūrų ir policijos bendradarbiavimą kai
kuriais nusikalstamumo prevencijos ir viešosios
tvarkos užtikrinimo klausimais.
3. Lietuvoje nėra teisės aktų, kuriuose būtų
nustatyta aiški, susisteminta PST darbuotojų sveikatos patikros tvarka, įtvirtintas papildomas reikalavimas PST darbuotojams, pretenduojantiems
įsigyti leidimą (licenciją) laikyti ir nešioti B ir C
kategorijų ginklus16, privalomai išlaikyti specialius
psichologinius testus.
4. Sankcijų už skirtingus pažeidimus, padarytus užsiimant asmens ir turto saugos veikla, dydis
Lietuvoje nėra tinkamai nustatomas. Pagrindinės
sankcijos pagal ATPK taikomos ne atskirai darbuotojui, o įmonei ir jos vadovui, nors pažeidimą
padaro konkretus PST darbuotojas, fizinis asmuo.

10 - CoESS research project „Private Security in Europe – CoESS Facts & Figures – 2008“, Belgium, 2008. // <http://www.coess.org>, prisijungta 2009-02-12.
11 - Adomaitis J. Asmens ir turto saugos įstatymas: turinys ir taikymo praktika // Rizikos faktorius, 2005, Nr. 4 (16 p.).
12 - Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362.
13 - CoESS research project „Private Security in Europe – CoESS Facts & Figures – 2008“, Belgium, 2008.
14 - Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. liepos 8 d. // Valstybės žinios, 2004, Nr. 116–4317.
15 - Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. liepos 8 d. // Valstybės žinios, 2004, Nr. 116–4317.
16 - Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas Nr. IX-705, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.sausio 15 d. // Valstybės žinios, 2004, Nr.13–467.
17 - Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. liepos 8 d. // Valstybės žinios, 2004, Nr. 116–4317.
18 - Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. liepos 8 d. // Valstybės žinios, 2004, Nr. 116–4317.
18 - Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. liepos 8 d. // Valstybės žinios, 2004, Nr. 116–4317.

32

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1 2 0 1 2 / B I R Ž E L I S

Teiktini pasiūlymai
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyta
tvarka reikėtų įpareigoti atsakingas vykdomosios
valdžios institucijas inicijuoti įstatyme17 ir kituose
susijusiuose teisės aktuose nustatytos PST darbuotojų mokymų trukmės ir tvarkos pakeitimus,
padidinant mokymo valandų skaičių bei diferencijuojant mokymų programas pagal numatomą PST
darbuotojų veiklos pobūdį ir darbuotojų kategorijas, taip pat papildomai įtraukti tiek mokymo programose, tiek egzaminuose privalomą praktinių
situacijų nagrinėjimą, nustatyti privalomo periodinio darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką.
2. Reikėtų išsamiau apibrėžti įstatyme18 ir kituose susijusiuose teisės aktuose PST darbuotojų
sveikatos patikros tvarką.
3. Įstatyme19 ir kituose susijusiuose teisės aktuose vertėtų patikslinti reikalavimus PST saugos
vadovui, papildyti juos reikalavimu turėti leidimą
(licenciją) laikyti ir nešioti B ir C kategorijų ginklus.
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4. Pritariu šiam siūlymui: „<...> pakeisti apsaugos darbuotojų pažymėjimų panaikinimo tvarką – nustatyti, kad apsaugos darbuotojo atleidimo
iš darbo už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus
atvejais Vyriausybės įgaliota institucija turėtų
spręsti klausimą dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo panaikinimo apibrėžtam terminui. Tokio
darbuotojo pažymėjimo galiojimas turėtų būti
stabdomas, iki įgaliota institucija priims sprendimą
dėl pažymėjimo panaikinimo. Be to, jei toks darbuotojas pareikštų norą gauti pažymėjimą praėjus
pažymėjimo panaikinimo terminui, būtų tikslinga
jam pakartotinai išklausyti apsaugos darbuotojo
kursus ir išlaikyti egzaminą<...>“20. Tai padėtų
užtikrinti PST darbuotojų asmeninį atsakingumą
ir sumažintų pažeidimų skaičių bei pagerintų asmens ir turto saugos paslaugų kokybę.
5. Siūlytina Vyriausybės įgaliotai institucijai
inicijuoti ATPK pakeitimo projektą, kuriame būtų
diferencijuota atsakomybė už skirtingus pažeidimus, padarytus užsiimant asmens ir turto sauga,

taip pat numatyti sankcijas ne tik juridiniam asmeniui ir jo vadovui, bet ir asmeniškai PST darbuotojui, dėl kurio kaltės padarytas tam tikras
pažeidimas.
6. Atsižvelgiant į tai, kad PST darbuotojams
mokyti ir jų kompetencijai tobulinti skiriama per
mažai dėmesio ir dėl to gali kilti neigiamų pasekmių (padaryta žalos) klientams ar visuomenei, reikėtų Ginkluotos ir neginkluotos asmens
ir turto saugos licencijavimo taisyklių 11,16.1 ir
33.1 punktus21 papildyti nuostatomis, kad, be
kitų nurodytų dokumentų, privaloma pateikti juridinio asmens bendrosios civilinės atsakomybės
liudijimą, patvirtinantį, kad pageidaujantis gauti
licenciją asmens ir turto saugai vykdyti subjektas
savo veiklą yra apdraudęs. Tai sukurtų efektyvesnį
galimos žalos atlyginimo mechanizmą. l

20 - Asociacija Apsaugos verslo grupė (AVG). Dėl asmens ir turto saugos teisinio reglamentavimo tobulinimo // Rizikos faktorius, 2007, Nr. 4 (4–5 p.).
21 - Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116.
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Saugos tarnybos

Kova be
naudos
Žiupsnelis statistikos

Dainius Matačiūnas
UAB „Sauginta“

2011 metais Lietuvoje buvo įregistruota per
220 saugos tarnybų ir saugos padalinių. Juose
dirbo apie 11,5 tūkst. žmonių, kurie saugojo apie
2,4 tūkst. objektų fizine sauga ir daugiau negu
100,5 tūkst. objektų elektronine sauga. Daug tai
ar mažai? Statistikos departamento duomenimis,
pavyzdžiui, 2010 m. vien Vilniaus apskrityje buvo
337 657 butų ir 78 280 namų. Vadinasi, tai – mažai.
Statistikos departamentas taip pat nurodo, kad
Lietuvoje tais pačiais 2010-aisiais, krizei pasiekus
patį piką, palyginti su 2009 m., vagysčių iš gyvenamųjų patalpų sumažėjo 15,4 procento. 2009 m.
jų užregistruota 5 799, 2010 m. – 4 905.
Nearti dirvonai
Ši statistika prikišamai rodo dar neartus dirvonus, t. y. daugybę nesaugomų butų ir namų. Kita

vertus, iš jos matyti, kad vagysčių skaičius vis dėlto
mažėja. Saugos įmonių vadovai sutartinai šneka:
saugomų objektų skaičius ribotas, konkurencija
milžiniška, investicijos į saugos verslą didelės,
objektų apsaugos kainos nukritusios žemiau, nei
įsivaizduojamos jų „grindys“. Kas vyksta apsaugos
versle? Kokios jo perspektyvos? Ko gali tikėtis saugos tarnybų klientai?
Apsaugos versle vyksta didžiulė konkurencinė
kova. Ir liūdniausia tai, kad ši kova neduoda jokios
naudos nei tarpusavyje kovojantiems paslaugų
teikėjams, nei jų klientams.
Greitąjį reagavimą gali tekti pamiršti
Tik visiški optimistai gali tikėti, kad suveikus
signalizacijos pavojaus signalui, akimirksniu prisistatys į jį sureagavę apsaugininkai. Saugos tarnybų automobiliai neturi jokių pranašumų prieš kitus
eismo dalyvius, ir tik geranoriški policijos pareigūnai užmerkia akis prieš jų daromus kelių eismo tai-
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syklių pažeidimus. Iš tiesų reikėtų gerai pasvarstyti,
kas visuomenei blogiau: taisykles pažeidinėjančio,
beprotišku greičiu važiuojančio ir pavojingai manevruojančio saugos tarnybos automobilio sukeltos avarijos pasekmės ar kliento patirti materialiniai
nuostoliai, kuriuos santykinai gali kompensuoti
draudimo kompanija. Be to, vagysčių, kaip teigia
ta pati statistika, tiek iš saugomų, tiek nesaugomų
gyvenamųjų patalpų padaroma maždaug vienodai
kasmet, netgi pastebima jų mažėjimo tendencija.
Galima spėti, kad po pirmos skaudžios apsaugos
darbuotojų sukeltos avarijos gali būti visai apribota
tokia nesaugi paslauga, t. y. greitasis reagavimas,
kai nesilaikoma kelių eismo taisyklių. Operatyvios
greitojo reagavimo paslaugos galėtų tikėtis tik tie
gyvenamųjų rajonų gyventojai, kurie sutiktų apmokėti greitojo reagavimo ekipažo, dislokuoto jų
kvartale, išlaikymo išlaidas.
Gyvenimas rodo, kad nuo vagystės geriausiai
saugo neabejingi, pilietiški kaimynai, kurie apie
įtartiną situaciją nedelsdami gali informuoti policijos pareigūnus. Tie, kurie nori turėti išskirtinį
saugumą, jį turėtų nusipirkti, o geras produktas
paprastai pigiai nekainuoja.
Kaina – vienintelis kriterijus?
Lyginant skaičius, stebina lietuviškos konkurencijos ypatumai. Konkuruojama tik kaina. Tiesiog
stulbina nepaprastai maža kaina, už kurią siūloma

kokybiškai apsaugoti Lietuvos visuomenės vidurinįjį sluoksnį. Keista ir tai, kad saugos kompanijos nedvejodamos konkuruoja tik pigindamos
paslaugas. Brangsta automobilių degalai, maisto
produktai, dujos, elektros energija, žmogiškieji
ištekliai ir kt., o turto apsauga... pinga. Juokaudamas bandysiu spėti: turbūt dėl vienos priežasties,
kad visas lietuvių turtas pagamintas Kinijoje ir yra
pigus, todėl nevertas profesionalios apsaugos.
Saugomų objektų skaičius praktiškai nesikeičia, jo augimas labai nedidelis, persiskirstymas
tarp didžiųjų rinkos dalyvių vyksta jų siūlomų akcijų (išpardavimų) metu. Kas belieka? Ieškoti naujų
strategijų, kurias pritaikius galima būtų pasiūlyti
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kitokių sprendimų ir paslaugų šimtams tūkstančių nesaugomų butų, namų ir kitokios paskirties
objektų. Kitu atveju ir toliau bus konkuruojama
tik mažinant kainas ir tikintis, kad kas nors konkurencijos neatlaikys, bankrutuos ir bus galima
vėl persiskirstyti likusį kąsnį. Kaip parodė apsaugos policijos objektų dalybos, ne visi yra pajėgūs jį
įkąsti ir sukramtyti.
Belieka tik pasidžiaugti, kad „gyvojoje“ rinkoje
visi esame kūrėjai ir dar bus apie ką rašyti, kalbėti
ir kur konkuruoti. l
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Saugos tarnybos / Reklama

Saugos sistemų valdymo ir
aptarnavimo programinė
įranga – „Metų gaminys 2011“
Šiais metais AVG surengė tradicinį konkursą „Metų gaminys 2011“. Prizas
pagal nominaciją „Programinė įranga“ atiteko Šiauliuose įsikūrusiai apsaugos įmonei UAB „Šiaulių sauga“ už saugos sistemų aptarnavimo kokybės
valdymo programą (nominacija „Programinė įranga, skirta saugos sistemoms
valdyti ar aptarnauti“).
iki kada viskas turi būti sutvarkyta. Prie kiekvieno
objekto yra trys nuorodos – Gedimai, Žurnalas
ir Kontroliuojami įvykiai. Iš lentelių, atsirandančių ties šiomis nuorodomis, galima sužinoti
apie įvykius objekte: matyti tikslią jų datą, ataskaitas, kas tą įvykį įrašė.

Kęstutis Bukantis
UAB „Šiaulių sauga“
technikos direktorius

Saugos sistemų aptarnavimo kokybės
valdymo programa
Ši programa pagrįsta MySql duomenų bazių
valdymo sistema, ji parašyta PHP kalba. Programa
skirta registruoti įvykius ir gedimus saugomuose ir
(arba) prižiūrimuose objektuose. Gedimų registracijos ir kontrolės programa veikia serveryje, o visi
vartotojai prie jos jungiasi kaip klientai. Ji pasiekiama per bet kurią interneto naršyklę.
Pagrindinis programos skyrius – Objektai.
Jame matoma pradinė ir pagrindinė informacija
apie objektą: adresas, pavadinimas, telefonų numeriai, komentarai, atsakingi asmenys. Čia galima
pamatyti objekto būklę, sužinoti, ar užregistruotas
gedimas, ar jis jau pašalintas, ar tęsiamas, ar atidėtas remontas, ar dar tik užregistruotas gedimas,

Nuoroda „Žurnalas“. Šioje programos dalyje įrašomi duomenys apie įvykius, saugos sistemų
gedimus objekte. Pildant žurnalo formą, automatiškai įrašoma data ir laikas. Informaciją apie
įvykį galima įrašyti pasirinkus iš standartinių frazių
rinkinio. Taip užpildomas ir patrulio veiksmų aprašymas. Čia taip pat pažymima, kam buvo pranešta
apie padėtį objekte, kiek laiko užtruko patrulis, važiuodamas į objektą. Žurnalą pildo prie pulto dirbantys atsakingi asmenys. Jiems nebereikia pildyti
popierinio pulto įvykių dienoraščio. Pažymėjus,
kad po įvykio objekte reikia apsilankyti technikui,
įrašas su komentaru atsiranda „Gedimų“ skyriuje.
Nuoroda „Kontroliuojami įvykiai“ reikalinga, kai norima įvesti naują įrašą apie baterijos,
maitinimo grandinės, ryšio testų, prietaisų apsaugos grandinių, gaisro signalizacijos spindulių
gedimus. Spustelėjus nuorodą, atsidaro objekto
kontroliuojamų įvykių lentelė. Šiame skyriuje įves-

ti duomenis paprasčiau nei skyriuje „Gedimai“, nes
visiškai nereikia jokių komentarų.
Programoje taip pat yra kelios pagalbinės
lentelės: Nesutvarkyti gedimai, Atidėti gedimai, Gaisrininkams (duomenys apie gaisro
signalizacijos sistemų gedimus. Šiose lentelėse
pateikiama informacija apie objektą: užregistruoto
gedimo būsena (sutvarkyta, tęsiama, atidėta, užregistruota), laikotarpis, per kurį gedimas turi būti
pašalintas, kiek kartų suveikė signalizacija. Jose
pateikiamos pastabos apie gedimą, jo apibūdinimas, paskiausia ataskaita, nurodoma, kas objektą
aptarnauja, pateikiami techniko, atsakingo už gedimo sutvarkymą, komentarai.
Su šia programa mūsų įmonėje dirbama jau
antrus metus. Mes labai džiaugiamės tokia patogia darbo priemone. Turėdami šioje programoje
sukauptą informaciją, galime daryti išvadas apie
objekto būklę, tinkamai įvertinti technikų darbą.

l

PRAĖJIMO
KONTROLĖS
SISTEMA
Populiari
daugiau nei
70 šalių!

SAREME UAB
Naugarduko g. 32/2, LT-03225 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 2333377, tel./faks. (+370 5) 2333567
El. paštas info@sareme.lt
www.sareme.lt
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Priešgaisrinė sauga

Gaisrinės saugos inžinerinių
sistemų projektavimas,
įrengimas ir priežiūra:
šių dienų aktualijos
Apžvalga parengta pagal
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
interneto svetainėje pateiktą
informaciją.

Per pastaruosius keletą metų priešgaisrinės
priežiūros srityje įvyko nemažai pokyčių. Šiame
straipsnyje aptarsime įsigaliojusius naujus gaisrinę
saugą ir inžinerinių sistemų projektavimą, įrengimą bei priežiūrą reglamentuojančius dokumentus
ir jų pasikeitimus.
2010 m. pakeistos kai kurios Priešgaisrinės
saugos įstatymo nuostatos. Tai gerokai supaprastina sąlygas verslui. 2010 m. kovo 1 d. atsisakyta
gaisrinės įrangos gamybos licencijavimo, o nuo tų
pačių metų spalio 2 d. nebereikia techninės priežiūros licencijų. Pakeitus Objektų priešgaisrinių
techninių patikrinimų atlikimo tvarką, 2010 m.
kiekvienam valstybinės priešgaisrinės priežiūros
pareigūnui tokiuose objektuose teko lankytis beveik dvigubai rečiau.
Nuo 2010 m. kovo 1 d. atitiktį priešgaisrinės
saugos reikalavimams tvarkingi objektai gali deklaruoti patys. Saugūs objektai, deklaravę, kad jie
atitinka gaisrinės saugos reikalavimus, tikrinami
rečiau. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo 5.6 p. nurodyti
objektai tikrinami Priešgaisrinės apsaugos ir gel-

bėjimo departamento (PAGD) nustatyta tvarka,
bet ne dažniau kaip kartą per 3, 4 ar 5 metus (atsižvelgiant į tai, kuriai objektų grupei jie priskiriami). Patikrinimo planai skelbiami PAGD interneto
svetainėje, tinklalapyje www.vpgt/prevencija/
objektų patikrinimo planai.
Nauji gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:
• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
(Žin., 2010, Nr. 146-7510; 2011, Nr. 23-1137),
įsigaliojo 2011-01-01 (pakeitė STR 2.01.04:2004
„Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“);
• Visuomeninių statinių gaisrinės saugos
taisyklės (Žin., 2011, Nr. 8-378), įsigaliojo 201103-01 (pakeitė STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės
paskirties statiniai“);
• Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 23-1138), įsigaliojo 2011-0401 (pakeitė STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“);
• Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų
projektavimo ir įrengimo taisyklės;
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• Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai, projektavimo ir įrengimo taisyklės;
• Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės;
• Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin.,
2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538);
• Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2012, Nr. 21-989);
• Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2012, Nr.
21-990).
Pasikeitus pluoštui teisės aktų, paprastai kyla
nemažai klausimų dėl jų taikymo. Visus klausimus galima pateikti ir gauti atsakymus interneto
tinklalapyje www.vpgt.lt/prevencija, rubrikoje
Konsultacijos dėl taikymo.
Taisyklių projektai ir jų derinimo pažymos
skelbiamos viešai, taigi su naujomis jų nuostatomis gali susipažinti visi, kam tai svarbu.
Įrengtų gaisrinės saugos inžinerinių
sistemų apžiūra ir išbandymas
Statybos užbaigimo komisijai pateikiamų
dokumentų sąrašas nustatytas statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos
užbaigimas“ 3 priede. Be kitų dokumentų, jame

nurodytas nustatyta tvarka užpildytas statybos
darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio
inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi
pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi
statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi).
PAGD direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d.
įsakymu Nr. 1-141 patvirtintame Statybos užbaigimo tvarkos apraše reglamentuojama, ką
būtina nustatyti, kad naujas pastatas būtų pripažįstamas tinkamu naudoti. Pagal šį aprašą turi būti
tikrinama, ar įrengtos ir ar veikia statinio projekte
numatytos sistemos:
• gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema;
• žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimo(si)
valdymo sistema;
• stacionarioji gaisrų gesinimo sistema;
• priešdūminio vėdinimo sistemos ir įrenginiai;
• vidaus gaisrinio vandentiekio sistema.
Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų
naudojimas
Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnyje nustatytos įmonių, įstaigų, organizacijų ir jų
vadovų teisės bei pareigos priešgaisrinės saugos
srityje. Pagal šį įstatymą įmonėse, įstaigose ir organizacijose už objekto priešgaisrinę būklę yra atsakingi jų vadovai. Jie privalo užtikrinti, kad objek-
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te esančios gaisrų gesinimo priemonės, gaisrinės
technikos, automatikos įrenginiai būtų techniškai
tvarkingi ir veiktų.
Tas pats reikalavimas – kad visos vadinamosios aktyviosios gaisrinės saugos priemonės būtų
techniškai tvarkingos ir veikiančios – nurodytas
ir Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių skyriuje
„Gaisrų gesinimo priemonės ir gaisrinė įranga“.
Šios priemonės išvardytos taisyklių 405 p. Tai
gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, mažinantys grėsmę žmonėms ir jų
turtui, skirti gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti,
dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti. Šių priemonių techninę priežiūrą
privalo organizuoti ir (ar) atlikti statinių savininkai,
valdytojai ar naudotojai.
Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių
bandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą
per metus. Visi statinio aktyviųjų gaisrinės saugos
priemonių techninės priežiūros ir bandymų darbai
turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija, o rezultatai – įrašomi
į žurnalus.
Statybos įstatymo 40 straipsnyje apibrėžtos
statinių naudotojų pareigos. Jie privalo laikytis
norminiuose statybos techniniuose dokumentuose ar statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros
reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių,
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inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus, nurodytus šio įstatymo
4 straipsnyje. Nesudėtingų statinių, taip pat 1–2
butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į
Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą
žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą
gali atlikti patys naudotojai. Tam nebūtina skirti
pastato techninį prižiūrėtoją. Tokiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.
Kaip nurodyta Statybos įstatymo 41 straipsnyje, statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio
naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu.
Šiuo atveju būtinas statinio techninis prižiūrėtojas
(jis gali būti paskirtas ir kitais įstatymų nustatytais
pagrindais).
Statybos techniniame reglamente STR
1.12.07:2004 (Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros
dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo
tvarkos aprašas) nurodyta, kad nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip
kartą per mėnesį. Nuodugniau statinio būklė turi
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būti tiriama per kasmetines apžiūras. Tuomet
detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas
statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai
ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių
stebėjimų kokybė.
Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų
priežiūros rekomendacijos (Žin., 2011, Nr. 1075093) įsigaliojo 2011-08-31. Šio rekomendacinio
dokumento tikslas – užtikrinti kokybišką Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies
8 punkto įgyvendinimą, t. y. kad objekte įrengti
gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų
gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir
veiktų. Šiose rekomendacijose nustatytos gaisrinės
saugos inžinerinių sistemų naudotojų, priežiūros
specialistų ir asmenų, paskirtų reaguoti į signalus,
pareigos, nurodyti būtini priežiūros dokumentai,
nustatyti privalomi priežiūros darbai ir jų periodiškumas.
Tai, kad gaisrinės saugos inžinerinės sistemos
gali išgelbėti pastatus nuo visiško sunaikinimo,
rodo ne vienas pavyzdys. Praeitų metų rudenį
Lazdijų rajone vos nesudegė individualus gyve-

namasis namas. Laimei, Lazdijų policijos komisariato budėtojui pranešus apie saugomame objekte
suveikusią priešgaisrinę signalizaciją, ugniagesiai
suskubo laiku. Taigi per gaisrą aprūko tik dalis
sienos, apdegė lova, išsilydė langas. Numanoma
gaisro „kaltininkė“ – užsidegusi magnetola – galėjo pridaryti daug daugiau bėdos. Jei ne suveikusi
signalizacija, medinis namas galėjo supleškėti.
Kitas gaisras tą patį rudenį buvo įsiplieskęs
Kauno rajone. Ugniagesiams šįkart teko gelbėti nuo ugnies didžiulį (apie 2 tūkst. kv. m ploto)
gamybos ir pramonės paskirties pastatą, jame užsidegus bemaž pusei tūkstančio ekologinės vatos
pakuočių. Viskas būtų baigęsi kur kas liūdniau, jei
ne suveikusi priešgaisrinė signalizacija.
Taigi, kaip rodo panašūs įvykiai, lėšos, sunaudotos gaisrinės saugos inžinerinėms sistemoms
pastatuose įrengti, nėra veltui iššvaistyti pinigai.
Tik tai gali garantuoti, kad turimas nekilnojamasis
turtas vieną dieną nepavirs pelenais. l
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Krovinių
gabenimo būdai
ir jų ypatumai
UAB „Sareme“ veikla apsaugos ir priešgaisrinių sistemų srityje trunka jau
17 metų. Per tuos metus puikiai įsitvirtinome apsaugos sistemų rinkoje,
nuolat dalyvaujame tarptautinėse parodose. Tai leidžia mums įsigyti prekių
tiesiogiai iš gamintojų Kinijoje, Taivane, Korėjoje, taip pat Europoje. Per
tuos metus sukaupėme nemažai krovinių gabenimo patirties. Šia patirtimi
norėtume pasidalinti ir su jumis.
Edvinas Makšeckas
UAB „Sareme“ Logistikos skyriaus
vadovas

Dažnai paprastam apsaugos sistemų pirkėjui,
perpardavinėtojui ar montuotojui gali pasirodyti,
jog atgabenti krovinį iš Kinijos nėra toks sudėtingas darbas: tereikia sumokėti gamintojui, užsakyti prekes ir jos nesunkiai pasieks sandėlį. Iš tiesų
viskas atrodo paprasta, kol nežinote niuansų, nuo
kurių priklauso transporto kaina, krovinio gavimo
laikas, savikaina ir t. t.
Bet verčiau apie viską iš eilės.
Kroviniai iš Tolimųjų Rytų (Pietų Korėjos, Taivano, Kinijos) gabenami laivu arba oru, kartais
galima naudoti mišrų transportavimo būdą – oru
ir jūra, bet jis nėra itin populiarus.
Pigiausia krovinius iš Rytų plukdyti jūra. Standartinė gabenimo iš skirtingų jūrų uostų kaina
už vieną kubinį metrą (1 000 kg) gali siekti nuo
70 iki 150 JAV dol., be to, prisideda papildomų
mokesčių, tokių kaip ekspedijavimo (dokumentų
sutvarkymo) mokestis (jis gali siekti 20–30 JAV
dol.), krovos darbų (5–10 Lt už 100 kg), muitinės
dokumentų forminimo mokesčiai. Didžiausias
gabenimo jūrų keliais trūkumas – tai ilgai trunka.
Krovinys plaukia apie 30–40 dienų. Prieš išplaukiant turi būti įvykdyti visi muitinės formalumai,
išsiųstas užsakymas, krovinys pristatytas į laivą ir

kt., todėl jis gali prastovėti apie porą savaičių. Vadinasi, galima tikėtis gauti krovinį ne anksčiau kaip
per 2 mėnesius. Jei jūs užsisakėte prekių ir, tarkime,
jas gamina apie 15 dienų, prireiks dar 7–14 dienų,
kol jos bus pristatytos, registruotos kaip krovinys
į artimiausią laivą, sumokėtas muitas; 30–40
dienų šis krovinys plauks, dar pridėkite kelias
dienas (jei jūsų muitinės tarpininkai dirba gerai,
priešingu atveju – daugiau) sutvarkyti muitinės
dokumentams jau atplaukus. Taigi iš viso susidaro
2–3 mėnesiai. Jeigu už krovinį tektų sumokėti iš
anksto, jūsų pinigai būtų įšaldyti mažiausia porai
mėnesių. Per krizę tai gana didelė prabanga. Vis
dėlto didžiausias šio gabenimo būdo privalumas
– nedidelė kaina – išlieka. Sąskaita už tokį transportą sudarys nuo 2 iki 5 proc. bendros užsakymo
sumos. Tai leidžia išlaikyti žemą savikainą ir parduoti prekę su didesniu pelnu, taigi, suprantama,
lengviau konkuruoti rinkoje.
Gabenimas oro keliais yra brangiausias, bet
kartu ir greičiausias transportavimo būdas. Jeigu
jums reikia gauti krovinį kuo greičiau ir transporto
kaina nėra svarbi, tai šis būdas – geras pasirinkimas. Paprastai tai trunka 7–9 dienas. Pavyzdžiui,
jei krovinys iš kitos šalies išsiunčiamas savaitgalį,

tai Lietuvoje jis gali pasirodyti ketvirtadienį–
penktadienį. Priklausomai nuo krovinio dydžio,
transporto išlaidos gali sudaryti 10–25 proc. užsakymo sumos. Dažniausiai tokie kroviniai keliauja
iš Kinijos, jie skraidinami iki Frankfurto ar Helsinkio, o iš ten po to vilkiku vežami į Lietuvą. Galima
krovinį iš Kinijos oro uosto atgabenti ir per 3–5
dienas, tiesiai į Vilniaus oro uostą, bet kaina bus
didesnė 20–30 proc. Iš patirties galima teigti, kad
7–9 dienų terminas yra optimalus, nes skirtumas
tarp tokio ir skubaus gabenimo bus 2–3 dienos,
tad reikėtų pasvarstyti, ar tikrai verta mokėti už
transportą 20–30 proc. brangiau.
Dažna šios srities naujokų klaida – derantis
dėl prekių kainos, pamirštama pasiteirauti apie
krovinio pristatymo sąlygas. Tai gali sąskaitą už
transportą padidinti dvigubai. Tokiu atveju suderėta mažesnė kaina tampa beprasmiška. Jei perkate
panašias prekes už beveik vienodą kainą, būtinai
išsiaiškinkite krovinio pristatymo sąlygas.
Tiekėjo krovinio pristatymo būdai paprastai
žymimi šiomis tarptautinėmis santrumpomis:
FOB, FCA, EXW.
FOB – tiekėjas pats pristato krovinį į nurodytą
oro ar jūrų uostą, taip pat sumoka vietinius mo-
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kesčius (anksčiau šiame straipsnyje minėtos gabenimo jūra ir oru kainos buvo skaičiuotos pagal šias
sąlygas).
FCA – krovinį taip pat pristato pats tiekėjas,
bet vietinius oro ar jūrų uosto mokesčius (apie
50–150 JAV dol., pagal krovinio svorį) sumoka
klientas.
EXW – krovinio pristatymas ir vietiniai oro ar
jūrų mokesčiai mokami kliento sąskaita (pvz., pigiausias tarifas, taikomas Honkonge, būtų 165 JAV
dol. už 50 kg, įprasta kaina – 200–350 JAV dol.).
Tokiu atveju, jei krovinio gabenimo kaina FOB
sąlygomis – 300 JAV dol., o tiekėjas jums siūlo
EXW, sąskaita už transportą gali išaugti dvigubai.
Pavyzdžiui, jei viso krovinio vertė – 3 000 JAV dol.,
o transportavimo sąlygos būtų FOB, tai krovinio
kaina ūgtelėtų apytiksliai (skaičiuojant be muitų
ir kt.) 10 proc., bet pasirinkus EXW, ši kaina jau
siektų 600 JAV dol., t. y. padidėtų 20 proc., vadinasi, prieš tai suderėtos nuolaidos prekėms taptų
bereikšmės.
Iš patirties galima būtų paminėti dar keletą
svarbių niuansų. Pavyzdžiui, jūsų tiekėjas gali neturėti eskporto deklaracijos, be abejo, jis jums apie
tai nepraneš, o sužinosite tai tik tada, kai krovinys
bus jau jūsų pasirinktoje transporto kompanijoje
ir ši informuos, kad jums reikia papildomai sumokėti 50–150 JAV dol. Dažniausiai tokių dalykų
pasitaiko Kinijos mieste Šenždžene, kur dauguma
įmonių pačios nieko negamina, o yra tiesiog perpardavinėtojos, taigi su tokiais tiekėjais reikia būti
atsargiems. Užsakius krovinį, nors jums ir pažadama, kad jis bus išsiųstas nurodytą dieną, būtina
teirautis tiekėjų, ar šis krovinys jau iškeliavo, nuolat
sekti jo judėjimą. Jei to nekontroliuosite, krovinys
paprasčiausiai bus išsiųstas vėliau. Dirbant su kinais, teko ne kartą patirti nesklandumų. Tarkim,
sutari, kad krovinys iškeliaus pirmadienį, ir išeini
savaitės atostogų, o grižęs kitą pirmadienį sužinai,
kad niekas dar nepajudėjo. Net ir tiekėjo patvirtinimas, kad viskas paruošta siųsti ir kad prekės atkeliaus penktadienį, nieko nereiškia – žadėtą dieną
ne tik neatvyksta krovinys, bet paaiškėja, kad jis
net nebuvo atiduotas. Išsisukinėti įpratęs tiekėjas
įrodinėja, kad krovinys sustabdytas muitinėje, nors
jis iš tiesų vis dar neatiduotas išsiųsti, kaip paaiškėja kreipusis į transporto įmonę. Kaip matyti, būtina
sekti krovinio judėjimą kiekvieną dieną, kitaip jo
pristatymas užsitęs savaitę ar dar ilgiau.
Gabenti krovinius žeme taip pat gana nebrangu. Šis transportavimo būdas daugiausiai naudojamas norint atsivežti prekių iš kitų Europos šalių.
Atvežimo laikas priklauso nuo šalies ir pa-
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sirinkto pristatymo būdo. Dauguma tranporto
įmonių, vežančių krovinius iš Europos, siūlo labai
panašias kainas, pristatymo laikas taip pat dažniausiai nesiskiria (pvz., 3 skirtingi vežėjai siūlo
tokias 2 000 kg krovinio, sukrauto į 4 padėklus,
kainas: 1 550 Lt + PVM, 1 600 Lt + PVM, 1 650 Lt
+ PVM, pristatymo laikas visur vienodas).
Skubaus (per 2–3 darbo dienas) pristatymo
paslauga mūsų įmonė retai naudojasi dėl gana
didelių kainų, todėl negalime apie tai papasakoti
ko nors plačiau.
Jei nusprendėte pradėti vežti krovinius iš
Tolimųjų Rytų arba juos vežate nuolat, būtinai
susiraskite 2–3 patikimus partnerius – neužsakinėkite aklai, visada iš vienos transporto įmonės.
Parašę paklausimus 2–3 transporto įmonėms, sulauksite jų atsakymų dėl kainos. Dažna transporto
įmonė, gavusi tokį paklausimą, dar ir perskambins
pasiteirauti, ar jos nurodyta kaina ir kt. tiko. Tas
vežėjas, kurio nepasirinksite dėl jums netinkamos
kainos, atkreips į tai dėmesį, pasižymės, kad kaina
buvo per didelė, ir kitąsyk galbūt savo paslaugas
pasiūlys pigiau. Taigi jūs visada gausite transporto
paslaugas už optimalią kainą, o vežėjai tarpusavy
konkuruos dėl jūsų krovinių.
Svarbu, kad jūsų pasirinktas vežėjas būtų patikimas. Mūsų įmonė bendradarbiauja su 3 vežėjais jau ilgą laiką (nuo 5 iki 15 metų). Sulaukiame nemažai skambučių iš kitų vežėjų, kurie siūlo
patrauklesnę kainą, bet dažnai, pasinaudojus jų
paslaugomis, tenka nusivilti – kroviniai vėluoja
savaitę, kyla kitokių nesklandumų. Teko išgirsti ir
tokių pasiaiškinimų, kad oro linijų bendrovė pakeitė skrydžio laiką (atidėjo reisą kitai dienai), nors ne
paslaptis, kad aviakompanijos turi teisę tai daryti,

nes krovinio statusas yra ekonominis, o ne pirmenybinis. Iš tiesų mums svarbus galutinis rezultatas
ir tokia padėtis, kai pagal susitarimą krovinį turime gauti, pavyzdžiui, pirmadienį, o gausime tik
penktadienį, mūsų negali tenkinti. O jeigu klientas nebelauks prekių ir jų nusipirks iš konkurentų?
Tokiu atveju neteksime pinigų arba, dar blogiau,
prarasime klientą. Taigi akivaizdu, kad vežėjas yra
svarbi grandis ir jo klaidos gali brangiai kainuoti,
todėl jis turi būti itin patikimas. Svarbu nesusidurti
su tokiais vežėjais, kurių pirmas užsakymas taip ir
lieka vienintelis.
Nepamirškite, kad krovinį dar reikia ir apdrausti. Jeigu pamiršite tai padaryti, o jūsų krovinys bus
sugadintas ar prarastas, pinigų niekas negrąžins.
Vos tik jūsų krovinys perduodamas vežėjui, gamintojas už jį nebeatsako. Kroviniui dingus ar jį pažeidus, vežėjas jums grąžins tik 19 SDR (tai virtuali
valiuta, apimanti valiutų krepšelį: dolerius, eurus,
jenas ir t. t., jos vertė priklauso nuo visų valiutų
kurso svyravimų), šiuo metu tai yra apie 22 JAV
dol. už 1 kg. Tokiu atveju, jei jūsų krovinys brangus,
jį būtina atskirai apdrausti. Tai gali kainuoti nuo 50
iki 100 Lt.
Dar vienas svarbus niuansas – muitinės tarpininkai. Netinkamai sutvarkius muitinės dokumentus, už krovinį jums gali tekti sumokėti didesnius
mokesčius arba vėliau netgi turėti problemų su
Mokesčių inspekcija. Taigi geriausia būtų susitarti
su muitinės tarpininkais, kurie galėtų nuolat dirbti
su jūsų kroviniais, gerai išmanytų jūsų gabenamą
produkciją. Tai padėtų apsisaugoti nuo galimų
klaidų ir atlikti privalomas procedūras kuo greičiau
ir sklandžiau. l
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Televizorius
ant ratų
Andrius Matuliauskas

Jeigu dabar būtų kokie 1986-ieji, o jūs sumanytumėte legendines „Žalgirio“ ir CASK rungtynes
stebėti gamtoje, iš virtuvės paimtumėte nešiojamąjį „Šilelį“ su decimetrinių bangų antena, sėstu-

mėte į garaže stovintį tėvo žiguliuką ir dumtumėte
prie artimiausio ežero. Tiesa, dabar 2012-ieji, tėvo
žiguliukas seniai surūdijo, o „Šilelį“ virtuvėje pakeitė gerokai didesnis skystųjų kristalų televizorius.

Nemokamai šalyje galima žiūrėti iki 12 lietuviškų ir 2 užsienietiškų skaitmeninių kanalų. Norint matyti daugiau programų, reikės specialaus imtuvo ir abonento kortelės.

Tačiau dabar „Žalgirio“ ir CASK susitikimus galima
stebėti kur kas pažangesniu būdu – tiesiog per
televizorių, įrengtą jūsų automobilyje.
Aišku, televizoriai dar nėra standartinės automobilių įrangos dalis – jie įtraukti tik į prabangesnių modelių papildomos įrangos komplektą.
Tačiau tai, ko nesiūlo gamintojas, galima įsigyti iš
sumanių elektronikos specialistų. Automobilį paversti kino sale ar bent jau jaukiu svetainės kampeliu su televizoriumi gali būti paprasčiau, negu
jums atrodo. Įvairius elektroninius sprendimus
automobiliams diegiančios Kauno bendrovės „MD
Group“ direktorius Giedrius Ambrazevičius sako,
kad paprasčiausias ir praktiškiausias būdas turėti
televiziją automobilyje – panaudoti tam prietaisų
skydelio ekraną, kuris paprastai naudojamas kaip
pagrindinis kompiuterio ekranas. Specialiu adapteriu, vadinamąja vaizdo jungtimi, prie ekrano galima prijungti skaitmeninės televizijos imtuvą, DVD
grotuvą ar net žaidimų kompiuterį, jeigu nuspręstumėte, kad spoksoti į ekraną per daug nuobodu.
Tiesa, kompiuteriai su ekranu yra ne visose
transporto priemonėse. Bene labiausiai vaizdo
sistemų į savo gaminius linkę prikišti vokiškų automobilių gamintojai: „Audi“, BMW, „Mercedes“ ir
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„MD Group“ specialistai padės rasti optimalų sprendimą, o patyrę meistrai greitai ir kokybiškai atliks montavimo darbus.

VW. Automobiliuose įdiegiamos net ištisos multimedijos ir programų sistemos, o jei šių gamintojų
automobiliai iš gamyklos išrieda be ekrano, vėliau
be didesnių sunkumų jį galima sumontuoti taip,
kaip numatęs gamintojas. Per daug neturėtų nuliūsti ir kitokių automobilių savininkai, nes juose
taip pat galima sumontuoti didesnį ar mažesnį

ekraną, o turint fantaziją, galima įrengti net 4
ekranus: vieną – priekiniame skydelyje, du – priekinių sėdynių atlošuose ir vieną didesnį įmontuoti
į lubas. Populiariausia automobilyje montuojamų
ekranų įstrižainė yra 15–42 centimetrų dydžio.
Vertinant pagal šį parametrą, galima sakyti, kad
labiausiai pasisekė tiems, kurie vairuoja limuziną

Lietuvoje skaitmeninės antžeminės TV signalas transliuojamas naudojant MPEG-4 (H.264) vaizdo glaudinimo formatą. BMW e70/e71 videomodulis, leidžiantis per gamykloje sumontuotą ekraną matyti vaizdo signalą,
modulis, užtikrinantis vaizdą ekrane automobiliui judant, ir skaitmeninės televizijos imtuvinis derintuvas.

– tokiame automobilyje „MD Group“ specialistai
yra sumontavę net 1,5 metro įstrižainės televizorių. Keli automobilyje įrengti ekranai turi dar vieną
pranašumą – juos visus galima sujungti taip, kad
per kiekvieną būtų rodomas vis kitas vaizdas. Taip
kiekvienas automobilio keleivis turėtų galimybę
stebėti norimą programą ar filmą. Kad automobilio salone neįsiviešpatautų rungtynių garsų, specialiųjų efektų ir muzikos garsų kakofonija, kiekvienam žiūrovui skiriamos individualios ausinės.
Dar vienas šiuolaikinių technologijų laimėjimas, apie kurį negalėjo nė pasvajoti anų laikų
žiguliukų ir „Šilelių“ savininkai, – kokybiškai atkuriamas skaitmeninės televizijos signalas net ir
dideliu greičiu judančiame automobilyje. „Skaitmeninė televizija šiandien pažengusi labai toli,
ji leidžia net ir važiuojant mėgautis DVD kokybei
prilygstančiomis programų transliacijomis“, – tikina G. Ambrazevičius.
Idomumo dėlei galima pridurti, kad greitis,
kuriuo važiuojančiame automobilyje galėsite
mėgautis skaitmeninės kokybės vaizdu, gali siekti
net 250 km/val. („Rizikos faktoriaus“ redakcija primygtinai siūlo to patiems nebandyti ir vairuojant
visą dėmesį sutelkti į kelią.)
Gali atrodyti, kad televizija automobilyje yra
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pos ir Azijos gamintojais „MD Group“ specialistai
gali pasiūlyti naujausių ir geriausių sprendimų,
kaip savo automobilį paversti kino sale. l

jokios vertės neturintis dalykas, o tik pasipuikavimas šiuolaikinių technologijų galimybėmis. Bet tai
greičiau skonio reikalas. Čia, matyt, galima pasakyti tą patį, kaip ir kalbant apie automobilinę garso
aparatūrą, – vieniems užtenka gamyklinio grotuvo su dviem garsiakalbiais priekinėse durelėse, kiti

negaili tūkstančių ir montuoja erdvinę garso sistemą. G. Ambrazevičius tvirtina, kad norinčių turėti
televizorių savo automobiliuose klientų pastaruoju
metu sulaukia daugiau, tiesa, dažniausiai jie nori
patobulinti jau įrengtus gamyklinius monitorius.
Bendradarbiaujantys su didžiaisiais Vakarų Euro-

„MD Group“ atstovai su parneriais parodoje
Honkonge.

Bene labiausiai vaizdo sistemų į savo gaminius linkę prikišti vokiškų automobilių gamintojai: „Audi“, BMW,
„Mercedes“ ir VW. Automobiliuose įdiegiamos net ištisos multimedijos ir programų sistemos.
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Jei prireiktų profesionalo patarimų...
Gyvenime dažnai pasitaiko situacijų, kai prireikia patyrusio specialisto pagalbos. Tokiu atveju
ieškoma tos srities žinovo, kuris sugebėtų kompetentingai įvertinti padėtį ir atsakytų į klausimus,
reikalaujančius specialiųjų teorinių ir praktinių žinių. Ne išimtis – ir elektroninių saugos sistemų
sritis. Asociacijos Apsaugos verslo grupės pripažinti ekspertai, turintys tokią kvalifikaciją
patvirtinančius pažymėjimus, tai gali nepriekaištingai atlikti. Jau ketvirti metai pagal AVG valdybos patvirtintą tvarką, vadovaudamasi griežtais atrankos kriterijais, specialistus vertina ir
ekspertais pripažįsta speciali komisija (žr. www.avg.lt). Šiuo metu galiojančius AVG pripažintų
elektroninių saugos sistemų ekspertų pažymėjimus turi šie patyrę specialistai:
Aidas Kėsas (UAB „Strategas“);
Arvydas Pečiulaitis (UAB „Eltona“);
Giedrius Taraškevičius (UAB „Levoriškis“);
Ježi Lukaševič (UAB „Saugos dizainas“);
Jurgita Jankauskienė (UAB R.Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnyba);
Saulius Pridotkas (UAB AKTKC–Apsaugos centras);
Tomas Motuzas (UAB „Sareme“).

