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Įspūdžiai, naujienos

Audrūnas Venskaitis
UAB „BK grupė“

„Muzikuojančių“ automobilių savininkus
vienijanti didžiausia Europos organizacija
EMMA (European Mobile Media Association)
jau kelintus metus iš eilės Fichtelberge, Bavarijoje
(Vokietija), organizuoja automobilių garso varžybų
teisėjų tobulinimo kursus. Praeitais metais pirmą
kartą į tokius kursus pakviesta ir Lietuva, pernai
tapusi EMMA nare. Tarptautinė vyriausiojo teisėjo
kategorija pernai suteikta keturiems mūsų šalies
atstovams. Šiais metais vyr. teisėjo kategorija
suteikta daugiau kaip 70 asmenų iš viso pasaulio,
tarp jų – ir Lietuvos atstovui.
Julius Adomaitis
Kursai vyko penkias dienas. Per tą laiką vyko
UAB „Apsaugos komanda“
treniruotės, buvo svarstomos ir koreguojamos taisyklės.
generalinis direktorius
Aplankytas pianinų fabrikas„Steingraeber und Söhne“,
įsikūręs 1852 m. Bairoite. Jau penktoji meistrų karKonferencija Varšuvoje
Balandžio 21–22 d. kartu su Audriumi ta gamina visame pasaulyje gerai žinomus pianiAlišausku teko atstovauti asociacijai AVG Varšuvoje nus. Kursų klausytojus maloniai nuteikė trumpas
įvykusioje konferencijoje „Privačios saugos indus- koncertas, kurį surengė pats gamyklos savininkas.
trija: socialinio dialogo iššūkiai po ES plėtros“.
Muzika automobilyje – kaip koncertų
Konferencijos rengėjos – konfederacijos
salėje
„CoESS“ (saugos tarnybų asociacija) ir „UNI-Europa“
Nors Lietuvoje automobilių garso varžybos
(profsąjungų konfederacija). Iš to, kas buvo aptariama, labiausiai sudomino temos „Saugos paslaugų vyksta jau ketvirtus metus, tik pernai Lietuva tapo
standartizavimas Europoje“, „Privačių saugos visateise EMMA nare. Didžiausia Europoje asociacitarnybų ir valstybės institucijų bendradarbiavimas ja, vienijanti tiek mėgėjus, tiek profesionalius autosu valstybės institucijomis“. Dalijantis įspūdžiais, mobilininkus, siekia, kad kokybiško garso varžybos
galima pasakyti, kad konferencija buvo grynai visoje Europoje vyktų pagal tas pačias taisykles,
europietiška, t. y. kalbama labai daug, o konkretūs o jų dalyviams būtų sudarytos sąlygos tobulėti
sprendimai ar veiksmai atrodo gana neaiškūs. ir varžytis užsienyje. Sparčiai populiarėjančių
Standartizavimo klausimais net pačioje „CoESS“ automobilų garso varžybų tikslas – taip parinkti
nėra sutarimo, čia juntamas savotiškas didžiųjų ir suderinti garso aparatūrą, kad nedidelėje autarptautinių saugos ﬁrmų diktatas. Bendradar- tomobilio salono erdvėje muzika skambėtų kaip
biavimo su valstybės institucijomis problemos, ko koncertų salėje ar bent jau taip, lyg būtų klausoma
gero, yra panašios tiek „senojoje“, tiek „naujojoje“ naudojant labai gerą buitinę garso aparatūrą. PaEuropoje, nes visada sudėtinga bendradarbiauti su grindinis geros aparatūros kriterijus – muzika turi
kontroliuojančiomis institucijomis.
 skambėti taip, kaip buvo įrašyta studijoje. Teisėjai

vertina atskirų muzikos instrumentų skambesį,
skleidžiamo garso natūralumą – dydį, garsumą,
tembrą, iš to sprendžia, kaip įmontuota garso sistema. Nemažai dėmesio skiriama ir sumontuotų
audiokomponentų saugumui ir jų naudojimo patogumui.

Kainos ribos – ﬁnansinės galimybės ir
fantazija
Jau ne vienerius metus automobilių garso
varžybos vyksta ir Lietuvoje. Pagal EMMA reikalavimus organizuojamų varžybų dalyviai skirstomi
į padalinius ir kategorijas, atsižvelgiant į automobilyje įrengtos garso aparatūros kainą ar galingumą.
Žemiausia kategorija „Naujokas 1500“, kuriai priskiriami pirmą kartą į varžybas atvykstantys mėgėjai,
reiškia, jog automobilyje įrengtos garso aparatūros
kaina siekia iki pusantro tūkstančio eurų, tačiau
Lietuvoje, pasak varžybų teisėjo A. Venskaičio, ši
„kartelė“ kol kas galėtų būti žemıau. Viršutinės ribos, kiek galėtų kainuoti garso aparatūra, EMMA
taisyklės neapibrėžia, taigi ją riboja tik ﬁnansinės
varžybų dalyvių galimybės ir fantazija. Pavyzdžiui,
paskutiniame Europos muzikos čempionate
pristatytas automobilis, kurio garso aparatūra kainavo apie penktadalį milijono eurų.
Automobiliai, gatvėse traukiantys praeivių
dėmesį garsu, nuo kurio vibruoja langai, irgi nėra
svetimi EMMA rengiamose varžybose, tačiau
tokiems sveikatos netausojantiems „bumso“
mėgėjams skirtas ypatingas padalinys. Jiems taikomi ir kiti kriterijai – specialia aparatūra išmatuojama,
kuris dalyvis sukuria didžiausią slėgį automobilyje,
o garso kokybė rezultatui įtakos neturi.
Šiais metais numatyta Lietuvoje surengti bent
3 automobilių garso varžybas. Gegužės 21 d. vyks
tradicinis sezono atidarymas Alytuje. Dzūkijos
sostinė kasmet sutraukia nemažą būrį automobilių
garso mėgėjų. Žiūrovai gali ne tik stebėti varžybas,
bet ir pasiklausyti populiarių Lietuvos atlikėjų. 
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GE
Security

Įspūdžiai iš parodų

GE Security.
Sparčiai besiplečiančios elektroninės
saugos technologijų rinkos lyderis

Pasižvalgyti čia taip pat buvo įdomu. Parodoje dalyvavo nemažai ﬁrmų iš Korėjos, Taivano ir Kinijos.
Taigi MIPS šiemet buvo tikrai verta dėmesio . 

Gražvydas Lukoševičius
„Paradox D.C.“
vyr. vadybininkas

Valdemaras Narkovičius
UAB „Sareme“
gen. direktoriaus pavaduotojas

Per pastaruosius kelis mėnesius teko
lankytis dviejose parodose: „Securex“
Poznanėje (Lenkija) ir MIPS Maskvoje (Rusija).
Abi šios parodos kadaise buvo labai lankomos lietuvių. Ko gero, dar prieš
penketą metų jas aplankydavo daugybė
mūsų draugų, verslo partnerių ir konkurentų
iš visos Lietuvos.
Šiandien Lenkijos paroda, mano nuomone,
visiškai prarado ankstesnį patrauklumą. Jai skirtas plotas gana nedidelis, žinomų kompanijų,
pristatančių savo produkciją, beveik nėra. Dabar
čia galima pamatyti arba naujų, ką tik susikūrusių
įmonių, bandančių patekti į rinką, atstovų, arba vieną
kitą gamintoją iš Lenkijos. Apžiūrėti visą parodą, per
tą laiką dar ir pabendrauti su čia sutiktais pažįstamais
užteko kelių valandų. Vienintelis šįsyk pastebėtas privalumas yra tai, kad paroda„Securex“ rengiama kartu su statybos paroda „Budimex“. Pasivaikščiojimas
po pastarąją parodą – savotiška atgaiva. Tuo tarpu
paroda„Securex“, kadaise taip traukusi lietuvius, šiais
metais tapo visiškai nebeįdomi.
Paroda MIPS, kasmet rengiama Maskvoje,
sakyčiau, gerokai pažengė į priekį. Ploto pastebimai
padaugėjo, į parodą suvažiavo nemažai gamintojų
iš viso pasaulio. Paroda buvo tikrai įdomi, bet labai
akivaizdžiai orientuota į Rusijos rinką. Atrodytų, šioje
parodoje būtinai turėtų dalyvauti ir pristatyti savo
produkciją visi, kurie nori „užkariauti“ Rusijos rinką.

Mūsų kompanija Maskvoje vykstančioje
parodoje MIPS dalyvauja jau ketvirtus metus iš eilės. Per tuos metus galima aiškiai
pastebėti šios parodos mastų didėjimą, kurį
greičiausiai lemia apsaugos ir priešgaisrinių
sistemų rinkos augimas Rusijoje.
Manau, drąsiai galima teigti, kad ši paroda tapo
lyderė Rusijoje, o galbūt ir visoje Rytų Europoje tarp
panašaus pobūdžio renginių, kuriuose pristatomos
apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės, monitoringo ir panašios sistemos. Kaip visada, Rusijos rinka
savo dydžiu vilioja ir užsienio kompanijas, kurios
mielai pristato savo produkciją pačios arba per savo
partnerius Rusijoje.
Reikėtų pažymėti, kad Rusijos pramonė dar
neatsigauna ir nėra pajėgi konkuruoti su užsienio
gamintojais sistemų kokybe ir funkcionalumu.
Skintis kelią į rinką čia įmanoma tik žema kaina,

palaikomiems valstybinių institucijų. Galbūt tai
nebūdinga programinės įrangos ir priešgaisrinių
daviklių gamintojams, kurie gali būti lygiaverčiai
užsienio gamintojų konkurentai. Kaip tam tikras tendencijas ar naujienas šių metų parodoje galima būtų
išskirti GSM ryšio panaudojimą apsaugos sistemų
monitoringui ir jų valdymui. Kita ryški kryptis – apsaugos sistemų integracija su namų automatika.
Paroda parodė, jog tobulėja bevielės sistemos, balso
pranešimų panaudojimas ir kitos panašios technologijos.


„GE Infrastructure Security“ padeda žmonėms saugoti savo bendruomenę, šeimą, turtą. GE siūlomos
technologijos tinka tiek gyvenamajam būstui saugoti, tiek ir komercinių, pramonės ar net valstybinės
svarbos objektų saugos problemoms spręsti. Mes galime pasiūlyti sprendimus visokiems atvejams:
sudėtingas vaizdo stebėjimo sistemas, patikimas apsaugos nuo įsilaužimo, priešgaisrinės apsaugos
sistemas, nekilnojamojo turto ar kitokios nuosavybės elektroninės kontrolės priemones, taip pat narkotikų
bei sprogstamųjų medžiagų aptikimo įrangą.

Security Baltic
UAB –
18 / rizikosGE
faktorius
2004 lapkritis

Švitrigailos G. 11E – LT–03228 Vilnius. T : +370 5–2151 552 – F: +370 5–2151 555 – www.gesecurity.lt
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Elektroninė sauga

Naujausios elektroninės sistemos –

jau Lietuvos
mokymo įstaigose

Iki šiol atrodė, kad naujausias technologijas gali naudoti tik bankai ar didžiosios
pramonės kompanijos. Tačiau informacinės
visuomenės plėtra vyksta tokiu tempu, kad jau
galima konstatuoti, jog naujausios technologijos pasiekė ir Lietuvos mokyklas, kur aktyviai
diegiamos sistemos, padedančios taupyti
įstaigų lėšas bei garantuojančios pastatų,
moksleivių, mokytojų saugumą. Naujausia
technologinė įranga jau tampa ir svarbi
mokyklos valdymo priemonė, pripažinta ir
mokinių tėvų.

Mantas Televičius
UAB „Fima“

Apsaugos sprendimų
departamento vadybininkas

Vilniuje kuriama pirmoji
elektroninė mokykla
Sėkmingas naujausių elektroninių technologijų diegimo pavyzdys – Vilniaus jėzuitų gimnazija. Šioje mokymo įstaigoje tėvai savo atžalų
lankomumą ir punktualumą gali patikrinti tiesiog atsivertę gimnazijos interneto tinklalapį.
Lankomumo rodikliai pateikiami elektroniniame
dienyne. Mokytojai į jį patys surašo pažymius,
palieka pastabų ar žinučių. Tuo tarpu mokykloje
integruota stebėjimo sistema apsaugo mokinius
nuo narkotikų platintojų, chuliganų, užkerta kelią
mėgėjams „įsiamžinti“ teplionėmis ant sienų.
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje besimokančių
vaikų tėvai, internete įvedę vartotojo vardą ir
slaptažodį, gali matyti savo vaiko mokymosi ir
lankomumo rezultatus. Jie netgi gali, pavyzdžiui,
būdami darbe žvilgtelti į elektroninį dienyną ir
įsitikinti, jog pakeliui į mokyklą jų atžalai nieko
nenutiko. Taip tėvai sužino, kada vaikas atėjo į
mokyklą ir kada iš jos išėjo. Ateityje į gimnaziją
moksleiviai galės įeiti tik su kortele. Kortele bus
galima naudotis atsiskaitant už kopijavimą, ji atliks
ir bibliotekos bilieto funkciją.
Elektroniniame dienyne mokytojai gali pasitikrinti ir savo tvarkaraštį. Čia pateikiamos suvestinės
praverčia rašant ataskaitas, jau nekalbant apie
galimybę greitai išsiųsti informaciją tėvams ir gauti atsakymą. Auklėtojams elektroninis dienynas

padeda greičiau ir lengviau analizuoti savo klasės
mokinių pažymius ir kur kas efektyviau kontroliuoti auklėjamąją klasę. Gimnazijos administratorius Virgilijus Saulius pasakojo, kad tėvai nuolat
ragina mokytojus kuo skubiau įvesti duomenis,
vadinasi, susidomėjimas paslauga yra.

Lietuvos mokyklose jau sparčiai diegiamos naujausios
elektroninės sistemos, kurios ne tik garantuoja pastatų
ir moksleivių apsaugą, bet netgi atlieka vadybos bei
kontrolės funkcijas.

Gimnazijos pastatą saugo integruota
stebėjimo sistema, kurios efektą įstaigos
vadovai netruko pripažinti. Įrengus tris vaizdo kameras ir įdiegus stebėjimo bei analizės
įrangą, prie mokyklos nebeliko anksčiau nuolat
besisukiojančių pašalinių – narkotikų prekeivių
ar šiaip valkatų. Aktyvavus „Fimos“ stebėjimo
sistemą, ant mokyklą juosiančios tvoros iš
Augustijonų gatvės pusės nebeliko užrašų,
kuriuos anksčiau nuolat tekdavo valyti. Dabar
tiesiog nebedrįstama paišyti ant sienų ir tvorų
tiesiai prieš kameras. Gimnazijai investicija į
vaizdo sistemą kainavo apie 6,5 tūkstančio litų.
Specialistai tvirtina, kad, atsižvelgiant į naujausių technologijų plitimą, ateityje visose Lietuvos
mokymo įstaigose bus tikslinga įrengti integruotas apsaugos sistemas, prie kurių ateityje būtų
galima prijungti įeigos kontrolės modulius,
atlikti kompiuterinį monitoringą, pritaikyti kitas
technologijų naujoves.

Apsaugos sistemos padeda taupyti
Daugelis šalies mokyklų aktyviai domisi naujausiomis technologinėmis sistemomis, kadangi
jos padeda sutaupyti nemažai įstaigos lėšų.
Mokykloms įsigyjant vis daugiau kompiuterinės
ir kitokios brangios technikos, iškyla būtinybė
apsaugoti ją nuo nusikaltėlių, todėl papildomai diegiamos elektroninės apsaugos sistemos.
„Fima“, įrengusi naujausias elektronines sistemas dvylikoje Kauno, Kretingos mokymo įstaigų,
nuolat stebi, analizuoja naujų technologijų
panaudojimo efektyvumą ir teikia rekomendacijas sistemų naudotojams.
„Fimos“ specialistų stebimose mokymo įstaigose atlikti skaičiavimai rodo, kad, pavyzdžiui,
apsaugos sistemos įrengimas, kai nebereikia samdyti sargų, atsiperka per 3–5 metus. Apskaičiuota,
kad apsaugos tarnybai skiriamos lėšos už objekto
saugojimo paslaugas yra 2–2,5 karto mažesnės
nei minimalus darbo užmokestis.
Dauguma mokymo įstaigų siekia apsaugos
sistemas įsirengti taip, kad būtų apsaugota tiek
mokyklos patalpų aplinka, tiek patalpų vidus.
Mokyklos pastato pirmas ir paskutinis aukštai
apsaugomi visiškai, t. y. kiekvienoje patalpoje
įrengiamas judesio detektorius, langų varstomosios dalys apsaugomos magnetiniais kontaktais. Kitų aukštų apsauga įrengiama taip, kad
būtų sekami visi įėjimai ir koridoriai. Svarbesnės
paskirties kabinetuose įrengiamos papildomos
apsaugos priemonės, stiklo dūžio detektoriai ir
durų magnetiniai kontaktai.
Šiuo metu, diegiant elektronines sistemas,
siekiama padidinti objekto saugumą naktį ir ne
darbo dienomis, todėl mokyklose įrenginėjamos
dviejų tipų sistemos: gaisro ir apsaugos signalizacijos. Gaisro signalizacija garantuoja operatyvų
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„Fima“, naujas technologijas įdiegusi 12-oje šalies mokyklų, apskaičiavo, kad investicijos į modernias sistemas
atsiperka per 3 – 5 metus.

gaisro ﬁksavimą, jo vietos identiﬁkavimą bei
garsinio pranešimo suformavimą.
Įdiegtos elektroninės apsaugos ir gaisro
sistemos žymiai efektyviau užtikrina objekto
saugumą, nes nebelieka vadinamojo žmogiškojo
faktoriaus.

Pagrindinės problemos
Be abejo, reikia pripažinti, kad elektroninės
sistemos sukelia ir tam tikrų problemų.
Pagrindinė problema yra nepasitikėjimas naujų
sistemų veiksmingumu. Tačiau praktika rodo, kad
šis periodas ilgai netrunka – tai tik apsipratimo
su naujovėmis klausimas.
Dažnai sistemų efektyvumą mažina ir netikslingas lėšų taupymas bei skubotas elektroninių
sistemų diegimas, pavyzdžiui, kai pirmojo aukšto
patalpose atsisakoma stiklo dūžio detektorių,
patalpoje įrengiamas tik judesio detektorius,
o lieka neapsaugota pati jautriausia vieta –
neﬁksuojamas langų dužimas. Tokiu atveju krinta
sistemos patikimumo ir saugumo lygis.
Vandalizmas – dar viena problema, su kuria
susiduriama įrenginėjant elektronines apsaugos sistemas. Jaunimo smalsumas paprastai
pirmus keletą sistemos veikimo mėnesių būna

pagrindinė visų sistemoje atsirandančių gedimų
priežastis. Vertinant šią situaciją, rekomenduojama diegti priemones, kurios yra apsaugotos nuo
panašaus poveikio priemonių. Pavyzdžiui, gaisro
pavojaus mygtukai turėtų būti su uždaromu stikliuku. Spaudžiamasis stiklelis turėtų būti daugkartinio naudojimo, jutikliai turėtų būti montuojami sunkiau pasiekiamose vietose, atsižvelgiant
į jų „matomumo“ zoną.
„Fimos“ specialistai, diegdami naujas sistemas švietimo įstaigose, pastebėjo, kad iškyla
ir dar viena problema – kaip išsaugoti gražias,
neseniai suremontuotas sienas ir lubas, montuojant įrangą. Tokiais atvejais tikslinga atlikti detalią
objekto apžiūrą, analizę, surasti ir suderinti su
užsakovu tinkamiausias kabelių tiesimo vietas.
Tik tokiu būdu galima išsaugoti suremontuotas
patalpas ir įdiegti apsaugos sistemas.
Specialistai įsitikinę, kad per artimiausius 2
metus dauguma šalies mokyklų jau turės įrengtą
daugiau ar mažiau sudėtingą apsaugos sistemą.
Tai – pirmas žingsnis į elektroninės mokyklos kūrimą.


Sudėtingos technologijos – individualūs sprendimai
Vilniaus biuras

Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
Tel. 8 5 236 3535
El. paštas info@ﬁma.lt

Kauno biuras

Draugystės g. 19, V a., 51230 Kaunas
Tel. 8 37 35 0071
El. paštas kaunoﬁma@ﬁma.lt

Klaipėdos biuras

Kulių Vartų g. 7, 91250 Klaipėda
Tel. 8 46 31 3334
El. paštas klaipeda@ﬁma.lt
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Klientų srautų
valdymas –
vienas iš būdų pagerinti
aptarnavimo kokybę
Laukimą eilėse kiekvienas iš mūsų patiriame beveik kasdien. Eiles matome visur:
apsipirkinėdami parduotuvėje, registruodamiesi viešbutyje, ligoninėje ar poliklinikoje,
oro uoste ir t. t. Įprastinėje aplinkoje, ypač
triukšmingoje ir perpildytoje žmonių, kai
situacija nėra valdoma, vartotojas sutrinka,
nežino, į kurią eilę stoti, prie kurio prekystalio prieiti. Kartais aptarnavimo vietos gali
būti išdėstytos dideliu atstumu viena nuo
kitos arba būti skirtinguose kabinetuose ar net
pastatuose.

Vita Vaičekauskaitė
UAB „Hansab“
vadybininkė

Audrius Kasperavičius
UAB „Hansab“
projektų vadovas

Vienas iš efektyvesnių būdų patobulinti klientų
aptarnavimą ir sukurti jiems, o kartu ir darbuotojams
malonesnę atmosferą yra klientų srautų optimizavimas. Tai mažina žmogiškųjų išteklių sąnaudas,
didina pajamas, sukuria klientui pridėtinę vertę. Šis
procesas vadinamas klientų srautų valdymu (angl.
Customer Flow ManagementTM ).
Klientų srautų valdymo koncepcija apima
žmonių srautų ir visos su tuo susijusios informacijos
ir procesų valdymą, pradedant nuo įžengimo į tam
tikrą aptarnavimo zoną.
Eilių valdymas yra kliento nukreipimo iš centrinės
vietos, tokios kaip priimamasis ar laukiamojoje salė,
į tam tikrą aptarnavimo vietą procesas. Šį procesą
sudaro keturios sudedamosios dalys:

1. Kliento įtraukimas į laukiančiųjų
sąrašą. Kai žmogus atvyksta, jam suteikiama teisė
stoti į eilę. Jam gali būti išduotas bilietas, jis gali
būti įtrauktas į virtualią eilę, gali būti padaroma
skaitmeninė veido nuotrauka arba paprasčiausiai
paprašoma palaukti laukiamojoje sal4je.
Ši funkcija yra abipusiškai naudinga. Pirma,
klientas gali ramiai laukti sėdėdamas. Antra, sistema nustato, kiek žmonių laukia, kokių kategorijų
paslaugų jie nori, taip pat jų laukimo laiką. Klientų
aptarnavimo vadovai operatyviai gauna informaciją.
2. Kito kliento pakvietimas. Kai aptarnaujantis personalas yra pasiruošęs priimti kitą klientą, jis
paspaudžia mygtuką „Kitas“ arba išeina į laukiamąją
salę ir pakviečia žmogų.
3. Kliento perspėjimas ir nukreipimas į
tam tikrą aptarnavimo vietą. Kai aptarnaujantis
personalas kviečia kitą klientą, norint atkreipti kliento
dėmesį ir nukreipti jį į reikiamą vietą, gali būti naudojami TV monitoriai, švieslentės ar garsiniai pranešimai.
4. Valdymo duomenys. Eilių valdymo
esmė yra klientų srautų optimizavimas, panaudojant
sukauptus duomenis. Sistema teikia visapusišką
statistinę informaciją pagal pasirinktą laiką, pagal

darbo vietą ar darbuotoją, pagal atliekamą operaciją.
Statistiniai duomenys pateikiami ne tik tekstiniu, bet ir
2 D arba 3 D graﬁniu pavidalu.
Ši informacija leidžia analizuoti atskirų skyrių, darbo vietų ir darbuotojų pelningumą, taip pat bendrus
klientų srautus. Turint šią informaciją, galima koreguoti
įdarbinimo politiką, paslaugų kategorijas.
Dešimties metų patirtį Lietuvoje turinti vertybių
valdymo ir saugos įrangos lyderė Baltijos šalyse UAB
„Hansab“ siūlo naujovėmis pagrįstus klientų srautų
valdymo sprendimus. Įmonė atstovauja švedų kompanijai „Q-Matic“, kuri rinkoje žinoma nuo 1981
metų ir yra lyderė pasaulyje. Ši kompanija veikia
85 šalyse, esančiose įvairiuose Europos, Azijos, Ramiojo vandenyno, Afrikos, Šiaurės Amerikos, Pietų
Amerikos, Centrinės Amerikos ir Karibų regionuose.
Yra daugybė skirtingų klientų srautų valdymo
sprendimų. Kiekvieną kartą įmonė „Hansab“ diegia
individualius, kliento poreikį atitinkančius sprendimus.
Yra dvi sprendimų kategorijos:
1. Pažangus (tinklinis) eilių valdymas.
Klientams atvykus į tam tikrą skyrių, jie siunčiami į
pagrindinę aptarnavimo vietą, savitarnos vietą arba
sutinkami tarnautojo. Klientas pasirenka paslaugos
kategoriją ir jam įteikiamas bilietas, kuriame įrašytas
numeris, arba paprašoma palaukti laukiamajame. Kai
aptarnaujantis darbuotojas yra pasiruošęs priimti kitą
klientą, jis spaudžia mygtuką„Kitas“ ir kliento numeris
pasirodo švieslentėse, TV monitoriuje. Klientas gali
būti pakviečiamas garsiniu pranešimu.

Ši sistema leidžia parengti įvairias ataskaitas,
kurios parodo laukimo, operacijų atlikimo laiką,
klientų srautų struktūrą ir tendencijas kiekvienoje
paslaugų kategorijoje. Gavus šiuos duomenis, galima analizuoti aptarnavimo lygį skyriaus, regiono ir
bendru mastu.
2. Verslo sprendimai. Kaip sprendžiamos
eilių valdymo problemos, kai žmonės turi aplankyti
kelis biurus pastate ar komplekse? Lengviausia ir
optimaliausia priemonė padaryti tokius biurus efektyvesnius – pakeisti būdą, kuriuo žmonės juose
juda. Užuot vertus klientus laukti tam tikrų skirtingų
paslaugų, pasirinkus tinkamą sprendimą galima
juos mažiausiomis laiko sąnaudomis nukreipti prie
atitinkamos paslaugos.
Prieš išeidamas iš namų vartotojas gali užsiregistruoti telefonu arba internetu, naudodamas
„Q-Calendar“ registravimo modulį. Atvykęs į skyrių
paskirtu laiku, jis yra įtraukiamas į sistemą ir gauna
bilietą su brūkšniniu kodu arba numeriu. Žmogus
siunčiamas į centrinę laukiamąją salę. Aptarnaujantis
personalas peržiūri darbuotojų užimtumą prie kiekvieno langelio ar kabinetuose, kuriuos turės aplankyti
klientas tuo metu. Klientas nusiunčiamas ten, kur jam
reikės trumpiausiai laukti.
Ši sistema sumažina grūstis ir tolygiai paskirsto
darbų eigą visame skyriuje. Taip pat ji suteikia įvairių
statistinių duomenų, kurie leidžia analizuoti veiklos
efektyvumą įvairiais aspektais.

UAB „Hansab“ gali pasiūlyti didelį sprendimų
pasirinkimą, kad būtų galima pagerinti klientų aptarnavimo kokybę ir suteikti pridėtinę vertę visai organizacijai. Sprendimai siūlomi šiems rinkos segmentams:
ﬁnansų
(mažmeninė bankininkystė, VIP sprendimai);
sveikatos apsaugos
(ligoninės / klinikos, vaistinės);
valstybės institucijoms
(centrinė valdžia, vietinė valdžia, transporto registracijos įstaigos, paštas, ambasados / konsulinės įstaigos,
universitetai / kolegijos);
mažmeninio verslo
(parduotuvės, telekomunikacijų bendrovės, nuomos bendrovės).
Pagrindinis sektorius, kuriame UAB „Hansab“ diegia pažangias klientų srautų valdymo technologijas,
yra ﬁnansų sektorius. Nuo jo nedaug atsilieka įvairios
valstybės institucijos. Auga ir sveikatos apsaugos sektoriaus bei mažmeninio verslo rinkos.
UAB „Hansab“ įdiegtas klientų srautų valdymo sistemas Lietuvoje taiko AB SEBVilniaus bankas, AB bankas
„Hansabankas“, AB„Sampo“ bankas,„Nordea Bank Finland PLC“ Lietuvos skyrius, AB bankas„Nord/LB Lietuva“,
AB bankas„Snoras“, AB„Lietuvos telekomas“, Valstybinis
socialinio draudimo fondas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos
darbo birža, VĮ„Regitra“, UAB„Omnitel“, UAB„Bitė GSM“,
UAB„Eurofarmacijos vaistinės“ ir kt.
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Vaizdo raiška:

mitai ir tikrovė
Vaizdo kameros techninėse specifikacijose
visada būna nurodytas toks parametras kaip
raiška. Tai visiems gerai žinomas parametras,
taikomas televizijos linijoms (TVL). Bet ne
visi žino, kad šioje srityje nėra bendros matavimo metodikos, todėl daugelis firmų rašo
„pagražintas“ technines specifikacijas.

Jaroslav Radzivilko
UAB „Sareme“
inžinierius

Ramūnas Griškelis
UAB „Sareme sistemos“
projektuotojas

Vaizdo kamerų raiška
Kas iš tikrųjų sudaro raišką? Jeigu kalbėtume tik
apie kameras, tai raiška priklauso nuo optikos kokybės
ir elementų skaičiaus matricoje. Aišku, kad tinkamai
sukonstruota ir surinkta elektroninė dalis irgi daug
reiškia. Tačiau elektronikai taikomi tokie reikalavimai,
kad nenukentėtų raiška. Daugelis įmonių šį uždavinį
išsprendė sėkmingai. Bet kuriuo atveju elektroninė
dalis negali padidinti raiškos, kadangi neįmanoma
gauti to, ko neužregistravo matrica.
Gero objektyvo svarba neabejotina. Dauguma
gamintojų tai taip pat supranta ir akivaizdžiai blogos
optikos nesiūlo. Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad
optikos kaina sudaro didelę kameros kainos dalį.
Atsižvelgiant į tai, galima būtų sakyti, kad raiška daugiausia priklauso nuo matricos. Tačiau čia vartotojų
laukia staigmena! Paaiškėjo, kad dauguma kamerų
gamintojų, gamindami kameras, naudoja tas pačias
matricas. Taigi kameras geriausia būtų suskirstyti į

dvi grupes: standartinės raiškos (380 TVL) ir didelės
raiškos (570 TVL). Iš kur gaunami tokie skaičiai?
Iš tikrųjų dauguma gaminamų matricų eilutėje
apytiksliai turi 500 arba 760 elementų. Tam tikru
metu raiškai skaičiuoti buvo pasiūlyta naudoti
koeﬁcientą 0,75. Šis koeﬁcientas ir lemia aukščiau
nurodytus skaičius.
Vis dėlto dauguma gamintojų rėmėsi savais
nesertiﬁkuotais testais, kuriuose naudojami linijiniai
matai. Tokių testų rezultatai būna su paklaidomis.
Jos atsiranda dėl nestandartinio matų naudojimo ir
neteisingo jų traktavimo. Niekad nebūna taip, kad,
pavyzdžiui, 380 linijų būtų galima atskirti, o 390
– jau ne. Labai svarbu ir tai, kaip išdėstytos linijos
kadre ir kurioje kadro vietoje (centre ar pakraštyje)
jos yra. Bet vartotojams lieka nežinoma, kokios
iš tikrųjų raiškos nustatymo metodikos taikomos
kamerų gamyklose. Vadinasi, kai rinkoje siūlomos
kameros, kurių raiška yra 380, 400 arba 450 eilučių,
tai galima daryti išvadą, kad kalbama apie kameras,
turinčias vienodą raišką.

Skaitmeninio įrašymo įrenginio kokybė
Kritus skaitmeninių įrašymo įrenginių kainoms,
vartotojai ėmė masiškai pereiti prie skaitmeninio
įrašymo. Bet tai dažniausiai neduoda laukiamų
rezultatų. Kaip žinoma, naudojant analoginį vaizdo
įrašymą, negalima tikėtis didesnės nei 400 TVL
raiškos. Vadinasi, kokybiškas signalas, gaunamas dėl

didelės kameros raiškos, tikrai nebus toks naudojant
analoginį vaizdo magnetofoną. Būtent tik tokiu atveju
skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys užtikrins tokią
įrašo kokybę, kokios tikimasi. Šiuo atveju įrenginyje
vyksta darbas, kai raiška yra 768x576 px. Tuo pačiu
laiku daugelio įrenginių, esančių rinkoje, raiška
– 384x288 px, t. y. maždaug apie 280 horizontalių
TVL.

Skaitmeninio įrašymo sistemų
trūkumai
Skaitmeninių vaizdo įrašymo įrenginių kainų
skirtumas yra gana didelis. Dažniausiai pirkėjas,
žiūrėdamas į įrenginio ekraną, negali suprasti, už
ką šio daikto pardavėjas prašo tokios didelės pinigų
sumos. Trumpai aptarsime skirtumus tarp brangių ir
labiau prieinamų sprendimų.
1. Plokštės, kurios prieinamos daugumai
vartotojų, sukurtos naudojant mikroschemas iš
serijos BT848 / BT878. Kokybės požiūriu jos duoda
maždaug vienodą rezultatą, nesvarbu, kur tokia
plokštė surinkta – Belgijoje ar Taivane. Kokybės
šuolio galima tikėtis tik pakeitus elementų bazę, bet
tai kainuotų gerokai brangiau.
2. Gamintojai, gaminantys pigius komplektus,
kuriuos galima savarankiškai instaliuoti, paprastai nutyli apie didelius reikalavimus kompiuteriui.
Niekam ne paslaptis, kad kompiuteris po to neretai
„pakimba“. Dažniausiai viskas baigiasi tuo, kad
kompiuterinės technikos vartotojas, išsiaiškinęs
konﬁgūracijos klausimus, suderinamumo ir patikimumo, pamato, kad viskas atsiėjo kur kas brangiau,
negu kainuoja kokybiška ir patikima sistema, visiškai
paruošta darbui.

Kameros išgaunamas vaizdo ryškumas
Dažniausiai vartotojai nevisiškai skiria sąvokas
raiška ir ryškumas. Tai leidžia pardavėjams pateikti
savo prekes kaip geresnes, nei jos yra iš tikrųjų. Kaip
jau buvo minėta, elektroninė aparatūros dalis negali
pridėti nieko naujo prie vaizdo kokybės, kurią sukuria matrica. Vadinasi, padidinti raiškos elektronika
nesugeba, tačiau gali subjektyviai pagerinti vaizdo
kokybę.
Daugelis kamerų gaminamos naudojant ryškumo korekcijos schemas, didinančias detalių
kontrastiškumą. Šių schemų veikimas panašus į
„Unsharp Mask“ ﬁltro. Gerai sureguliuotas ryškumo
korektorius leidžia pagerinti subjektyvią vaizdo
kokybę. Dažnai žiūrovui atsiranda iliuzija, kad kamera su geru ryškumo korektoriumi turi didesnę
raišką negu kitos kameros. Aišku, tai netiesa. Geras
ryškumas leidžia gauti akiai priimtinesnį vaizdą, bet
padėti atskirti arba atpažinti objektą monitoriaus
ekrane negali.
JPEG prieš „Wavelet“
Progresas vaizdo signalo archyvavimo srityje
akivaizdus. Nuolatiniai atnaujinimai šioje srityje
lemia tai, kad sukuriami nauji ir tobulinami jau egzistuojantys archyvavimo formatai. Taigi kai kurie vartotojai nebeperka skaitmeninių vaizdo registratorių ir
laukia, kada pasirodys naujos kartos archyvatoriai.
Yra ir kitas kraštutinumas: vartotoją pirmiausia
domina archyvavimo algoritmas, todėl nebekreipiama dėmesio į kitus privalumus. Nė vienas iš šių
pasirinkimų nėra teisingas. Išties, ar galima tikėtis,
kad mokslinė pažanga leis suspausti „Džokondą“ iki
100 baitų apimties? Aišku, kad ne. Diskretizuoto vaiz-

do suspaudimas pagrįstas tuo, kad graﬁniuose vaizdo
formatuose yra nebūtinos (nereikšmingos) informacijos. Tokiu atveju archyvavimo algoritmo užduotis
– šią nereikšmingą informaciją panaikinti. Toliau
bandant suspausti failą, dingtų ne tik nereikšminga
informacija, bet ir svarbios detalės.
Egzistuojantys algoritmai pakankamai neblogai
pašalina nereikšmingą informaciją. Gerai žinomas
formatas JPEG leidžia atvaizdą be nuostolių suspausti 10–15 kartų. Regis, daugiau radikaliai pagerinti šio rodiklio jau nebegalima. Iš tikrųjų, naudojant
papildomą optimizaciją, galima laimėti dar 20-30
proc., bet tikėtis geresnės kokybės jau neverta.
Palyginkime to paties vaizdo, suspausto JPEG ir
„Wavelet“ formatuose, įrašą. Iki to laiko, kol vaizde
neatsiranda pastebimų klaidų, nė vienas iš minėtų
algoritmų nėra pranašesnis už kitą. Vis dėlto reikia
pripažinti, kad labiau suspaudus „Wavelet“ algoritmas turi tam tikrą pranašumą. Nekokybiškas vaizdas,
atrodantis kaip ryškumo praradimas („Wavelet“), ne
tiek kenkia vaizdui kiek detalių dingimas ir vietoj jų
atsirandantys dideli kvadratai (JPEG).

Ar mes naudosime sistemą, pasižyminčią aukštu
archyvavimo lygiu? Ko gero, ne.
Jeigu kalbėtume apie objekto atpažinimą
stebėjimo sistemose, tai ryškumo praradimas kenkia
tiek pat kiek ir „kvadratinė struktūra“. Abiem atvejais
prarandama vaizdo kokybė. Todėl vartotojas iš tikrųjų
naudos abi sistemas, kurių suspaudimo lygis yra
maždaug vienodas.
Sprendžiant iš aptartų pavyzdžių, galima teigti,
kad vaizdo algoritminis suspaudimas egzistuojančiose
sistemose jau priartėjo prie ribos ir neverta tikėtis,
kad kažkoks naujas algoritmas keliskart pagerins
suspaudimo savybes.
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Saugos
verslo raida

Alvydas Kunavičius
UAB „Apsaugos komanda“
gen. direktoriaus pavaduotojas

20 metų – tai gana ilgas laikotarpis, per kurį apsauga Lietuvoje, išaugusi iš valstybės reguliuojamos
techninių signalizacijos priemonių
montavimo darbų ir apsaugos monopolijos, tapo
šiuolaikinės laisvos rinkos sąlygomis
funkcionuojanti ištisa apsaugos industrija.
Ateiti į tuometinę nežinybinės apsaugos
miliciją paskatino su technika susijęs darbas (vis
dėlto buvo įgytas inžinerinis išsilavinimas) ir
įsivaizduojama romantika gaudant nusikaltėlius.
Iš pradžių teko nusivilti, nes sunku buvo
suprasti, kodėl nusikaltėliai turi būti gaudomi
tik saugomuose objektuose. Tuo tarpu bendras
visuomenės saugumas buvo tik vidaus reikalų
skyrių rūpestis. Stulbino elektroninės priemonės,
kuriomis, norėčiau pabrėžti, buvo stengiamasi
apsaugoti objektus. Maža to, kad jų nebuvo
galima net lyginti su Vakarų šalyse pagamintais
analogais – jų buvo iš viso neįmanoma gauti,
kad bent iš dalies galima būtų patenkinti Lietuvos poreikius. Objektuose įrengtos apsauginės
signalizacijos buvo stebimos senais analoginiais
centralizuoto stebėjimo pultais, kurie dažniau
suveikdavo, kai nereikia, negu kada reikia.
Galima diskutuoti apie tam tikrų priemonių
tikslingumą ir prasmę, tačiau visa veikla tuome-

tėje nežinybinėje apsaugos tarnyboje buvo
griežtai reglamentuota. Įdomiausia tai, kad buvo
susiformavusi tokia nuostata – klientas privalo
pirkti nežinybinės apsaugos paslaugas. Be to,
daugiau laiko buvo gaištama socialistinio lenktyniavimo planams „vykdyti“ nei darbui iš esmės.
Gana dažnai butuose buvo „sumontuojama“
signalizacija tik dėl skaičiukų, o įranga ir toliau
dulkėjo sandėliuose.
Vis dėlto tam tikrą pažangą galima buvo
įžvelgti ir anais, sovietiniais, laikais, nes buvo
skatinamas novatoriškumas ir gana tobulai organizuojamas techninio personalo mokymas.
Buvo „nuleidžiamos“ direktyvos ir reikalaujama
teikti „racionalizatoriškus“ (taip jie tada buvo
vadinami) pasiūlymus problemiškais apsaugos
organizavimo klausimais, pavyzdžiui: ką daryti,
kad neįvyktų staigi vagystė? Reikia pripažinti,
kad žaibiškų vagysčių problema buvo įžvelgta
gana seniai. Kartu su Energetikų mokymo centru
buvo įrengta speciali klasė, parengta mokymo
programa ir į tobulinimosi kursus nuolat buvo
siunčiami padalinių techniniai darbuotojai.
Atkūrus nepriklausomybę ir reformavus nežinybinę apsaugą į apsaugos policiją,
tolimesnė evoliucija vyko gana lėtai. Pasirengimą
konkurencijai su privačiomis saugos tarnybomis užgožė akcizinių krovinių palyda. Blogas
pinigų srautų valdymas bei neracionalus lėšų
paskirstymas stabdė centralizuoto stebėjimo
sistemų, kurios jau neatitiko klientų poreikių,
modernizaciją. Nesugebėta Vidaus reikalų ministerijos Statybos montavimo valdybą, kuri bene
vienintelė įrenginėjo liaudies ūkio objektuose
apsaugos signalizacijos priemones ir turėjo gerų
šios srities specialistų, reformuoti į šiuolaikinę
konkurencingą įmonę. Turėjo įtakos ir pats
konkuravimo principų nesuvokimas, lankstumo

klientų atžvilgiu stoka, sveiką protą užgožė principas „mes pigiau nesaugosim“. Pavėluotas prisitaikymas prie rinkos mažinant administravimo
išlaidas bei sujungiant padalinius apskričių pagrindu leido viso labo išgyventi, bet ne sparčiai
plėtotis. Nuolatinis lėšų stygius neleido investuoti į šiuolaikines klientų aptarnavimo priemones (CRM, klientų duomenų bazių sukūrimą
ir pan.), pagal poreikius atnaujinti materialinę
bazę. Dėl tų pačių priežasčių buvo atsisakyta
sertiﬁkavimo pagal ISO standartą. Lėšų bei
dėmesio vadybos mokymams buvo skirta tik
po 2000-ųjų. Netobula apmokėjimo sistema,
nepriklausanti nuo indėlio į darbą bei galutinio
rezultato, ne tik absoliučiai neskatino konkuruoti
su privačiomis struktūromis, bet dar iš dalies ir
didino išlaidas. Vienas skaudžiausių smūgių apsaugos policijai buvo suduotas atsisakant signalizacijos priemonių priežiūros klientų objektuose.
Dėl to nukentėjo paslaugų kokybė, padidėjo
administravimo išlaidos. Reikia tik džiaugtis, kad
kolektyvai apsaugos policijoje buvo tikrai geri,
žmonės dažnai dirbdavo iš entuziazmo, ir tai iš
dalies sušvelnindavo įvairių klaidų pasekmes
tam tikrose veiklos srityse.
Atėjus į privačią struktūrą, pirmiausia stulbino bendrovės techninė pažanga. Apsaugos
policijoje neišsipildę lūkesčiai čia buvo su kaupu
įgyvendinti. Klientų valdymo programa bei sukaupta duomenų bazė leidžia greitai bei paprastai
spręsti bet kokį su klientu susijusį klausimą.
Bendrovėje esantys centralizuoto stebėjimo
pultai leidžia priimti iš objektuose įrengtų apsaugos sistemų informaciją visais įmanomais
duomenų perdavimo būdais. Bendrovės teisės
aktai bei įdiegta ISO kokybės valdymo sistema ne
apsunkina veiklą, bet tik iš esmės formalizuoja.
Galimybė gauti aibę ataskaitų bei visą informaciją

neišeinant iš kabineto leidžia efektyviai valdyti
įvairiausius procesus, organizuoti įmonės veiklą.
Svarbiausia, kad patenkinti bendrovės klientai.
Kitas svarbus momentas – čia nieko nekankina nežinia dėl rytojaus. Nėra nuolatinės įtampos
dėl galimų permainų, juolab dėl nežinojimo, į
kurią pusę jos gali būti nukreiptos.
Taigi vieneri veiklos privačioje struktūroje
metai – tai galimybės džiaugtis mėgstamu
darbu, laisvos ir kartu racionaliai apskaičiuotos
kūrybos, žinojimo, ko siekti ir kaip pasiekti,
rezultatų metai.
Lyginant šiuos du etapus, galima drąsiai
tvirtinti, kad abiem atvejais plėtojama veikla
yra verslas. Tik apsaugos policijoje jis daromas
supančiotomis rankomis, o privačioje įmonėje
– laisvos kūrybos sąlygomis.

Audrius Ališauskas
UAB „Jungtis“
generalinis direktorius

įranga. Dėl analoginių (ne skaitmeninių) telefono pastočių nepatikimumo pranešimai į pultą
vėluodavo. Šią problemą buvo galima išspręsti
vieninteliu būdu – naudoti alternatyvų radijo
bangų ryšio kanalą. Pirmasis radijo bangų pultas buvo įdiegtas toje pačioje „Jungtyje“. Tai buvo
GOST standartus atitinkantis 27 Mhz dažnio
pultas „Trikdis“ bei UHF diapazonu veikiantis
amerikiečių pagamintas radijo bangų pultas
„Seaboard“.
Augant importo mastams, Lietuvą pasiekė
vis daugiau įvairesnių apsaugos sistemų: DSC,
„Paradox“, „Napco“ ir kitos. Tai iškėlė būtinybę
naudoti universalius pultų imtuvus. Populiariausi
Lietuvoje tapo dviejų Kanados gamintojų moduliniai telefoniniai pultai - „Surgard“ ir „TLR+“.
Privačių centralizuotos apsaugos pultų Lietuvoje
pradėjo daugėti. Šį augimą lėmė ir lanksčių greitojo reagavimo paslaugos sutarčių tarp privačių
pultų ir apsaugos policijos sudarymas. CAP priimtas pranešimas būdavo perduodamas apsaugos policijos ekipažams. Savaime aišku, kiekviena įmonė stengėsi pati reaguoti ir taip užtikrinti
kompleksinę paslaugą klientui.
Šiuo metu apsaugos pultas yra neatskiriama
kiekvienos techninę apsaugą teikiančios saugos
tarnybos dalis. Jie skiriasi techniniais parametrais, aparatūra, būna lokalūs arba regioniniai,
tačiau jų funkcija ta pati – kliento turto apsauga
remiantis greitojo reagavimo ekipažais.

Iki 1994 metų Lietuvoje apsaugos rinkoje tebuvo
vienintelė dalyvė – apsaugos policija. Tuometę
techninę apsaugos sistemų bazę sudarė „Signal“,
„Rubin“ apsaugos prietaisai, sujungti su apsaugos
pultais per mechaniškai komutuojamas telefono
linijas.
Modernių centralizuotos apsaugos pultų
(toliau – CAP) atsiradimą lėmė modernios
objektinės apsaugos įrangos atsiradimas. Sulig
pirmųjų modeminį ryšį turinčių apsaugos
centralių importo pradžia atsirado poreikis modernizuoti ir CAP techninę bazę. Monopolistinė
apsaugos policijos situacija neskatino jokių technikos naujovių, tačiau privatus apsaugos verslo
sektorius čia rado nišą, leidžiančią konkuruoti su
valstybine struktūra. Modeminio ryšio principu
perduodami signalai atleido nuo būtinybės lankstytis prieš „Lietuvos telekomą“ dėl ﬁzinio linijų
komutavimo paslaugos.
Pirmasis Lietuvoje privatus CAP buvo įdiegtas
1994 metais Kaune, bendrovėje „Jungtis“. Šio
pulto pagrindą sudarė JAV apsaugos sistemų
gamintojos kompanijos „C&K Systems“ centralių
protokolus priimanti įranga – paprastas modemas ir specializuota programinė įranga. Tačiau
atsirado techninių problemų, nes Lietuvoje
buvo naudojama seno tipo telekomunikacijų

Svajūnas Bernotas
UAB „Telekonta“
generalinis direktoius

Šiandien Lietuvoje yra nemažai įmonių, dirbančių
daugiau nei 10 metų saugos versle (turima galvoje
instaliuojančias kompanijas).
Saugos verslo raida kiekvienos įmonės
vadovų ar specialistų vertinama skirtingai.
Tai savaime suprantama, nes kiekviena įmonė
praėjo savitą verslo kelią, tačiau manau, kad
tarp jų buvo daug kas bendra. Šiandieną visi turime apie ką padiskutuoti, pasvarstyti ir įvertinti
dabartinę situaciją.
Saugos verslas Lietuvoje yra priklausomas nuo
bendros Lietuvos ekonomikos ir ūkio plėtros.
Stiprų postūmį saugos verslui darė bankų
plėtra. Tuomet iškilo daugelis kompanijų,
tačiau tie, kurie dirbo vien su bankais, patyrė ir
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bankų krizės pasekmes. Keletas žinomų įmonių
pasitraukė iš saugos verslo arba iš dalies pakeitė
veiklos pobūdį. Dalis įmonių, be saugos verslo,
įvaldė ir išplėtojo gretutines veiklos sritis, tokias
kaip telekomunikacijos, duomenų perdavimas,
kabelinės televizijos, prekyba ir pan. Kalbant apie
1992–1994 metus, galima teigti, jog daugelis įmonių turėjo vienodas pradines sąlygas.
Šiandien jau ryškiai išsiskiria rinkos lyderiai,
taikantys kryptingą veiklos strategiją, sustiprėję
pardavėjai – platintojai, bandantys įvesti tvarką
pardavimo srityje, siauros specializacijos įmonės,
sėkmingai dirbančios pasirinktos veiklos srityje;
ir gana gausus būrys instaliuojančių kompanijų,
vis dar besiblaškančių ir sunkiai randančių laisvų
nišų versle. Nepaisant to, šios įmonės aktyviai ir
bet kokiomis priemonėmis kovoja už išlikimą,
siekia atstovauti, išplėsti verslą bei tapti rinkos
lyderėmis. Kitaip tariant, amžinas verslo variklis
veikia, sąstingio nėra, ir miegoti niekam nevalia.
Vis dėlto kokios aplinkos sąlygos daro
pastebimą įtaką saugos verslui? Per pastarąjį
dešimtmetį gerokai kito įstatyminė bazė – buvo
išleista nemažai naujų įstatymų bei įstatymų
lydimųjų teisės aktų, susijusių su saugos verslu ir turinčių jam įtakos. Šiandien turime tik
teoriškai neprivalomą įmonių atestavimą, veiklos
licencijavimą, specialistų atestaciją, privalomas
statybos taisykles ir kokybės valdymo sistemas.
Tačiau dar neaišku, ar tai padės skverbiantis į
Europos rinkas. Šiuo metu Lietuvos įmonės vertinamos dėl pigios darbo jėgos. Nors šiandien
įmonių techninis ir specialistų išprusimo lygis
yra gana aukštas, bet per 10 metų saugos sistemas įrengiančių kompanijų autoritetas krito.
Mums nurodinėja supratimo apie apsaugos
sistemas neturintys, tačiau atestuoti projektuotojai, Sąlygas diktuoja statybininkai, o dažnas
užsakovas savarankiškai nusprendžia, kokios
įrangos ir kiek jam reikia. Viso to pagrindas yra
Viešųjų pirkimų įstatymas, kuriame įtvirtintas
mažiausios kainos vertinimo kriterijus, manyčiau,
daugelį varo į neviltį. Mes neįstengiame įrodyti
valdininkams, užsakovams, kad įstatymas numato ir kitą vertinimo kriterijų – pagrįstą, realiai
apskaičiuotą ekonominę naudą. Deja, šis kriterijus labai retai taikomas.
Apibendrindamas noriu ir pasidžiaugti –
šiandien turime apsaugos verslo asociaciją, kuri
vienija daugelį įmonių ir plečia veiklą: prisideda
prie įvairių norminių dokumentų rengimo, bendradarbiauja su valstybės institucijomis. Mes turime visi siekti, kad AVG autoritetas ir įtaka būtų
nuolat didinama. Tik vieninga ir stipri asociacija
gali siekti, kad būtų paruošti ir įteisinti suderinti
mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai,
suteikiantys mūsų įgyvendinamiems projektams
konkretumo ir aiškumo.
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Kodėl „Dallmeier“?
Kompanija „Dallmeier Electronic GmbH & Co“
garsėja pačios aukščiausios vaizdo kokybės
įrašymo įrenginiais.
Vaizdo kokybės atžvilgiu kompanija
„Dallmeier“ niekada nedarė jokių kompromisų
ir šiandien yra rinkos lyderė, kurios produktai
naudojami itin svarbiuose objektuose
(kazino, bankai, kariniai, strateginiai ir
industriniai objektai).
Pingant skaitmeninio įrašymo laikmenoms,
nebėra jokios priežasties tenkintis vidutine arba
bloga vaizdo kokybe ir mažesnės svarbos
objektuose (prekybos centrai, aikštelės,
privačios teritorijos ar viešos vietos).
Laimonas Nikolajevas
UAB „Telekonta“
projektų vadovas

Didelė skiriamoji geba
Kompanija „Dallmeier“ nuo pat pradžių naudojo maksimalią įmanomą vaizdo signalo raišką.
Tokia ji ir šiandien:
•
įrašytas vaizdas visiškai atitinka PAL
standartą: skiriamoji geba – 720 x 576, 25 kadrai
per sekundę kiekvienai kamerai;
•
didelės skiriamosios gebos įvykių vaizdų
eksportavimas ir archyvavimas užtikrinant duomenų
autentiškumą pagal „Kalagate“ reikalavimus.
„Dalmeier“ produktai taiko įvairius videokompresijos metodus, kurių pasirinkimą lemia
keliami uždaviniai. Trumpai apžvelgsime šiuos metodus.
•
MPEG2 kompresija – tai pačios
aukščiausios kokybės kompresija rinkoje, naudojama DVD ir skaitmeninės TV/HDTV transliacijoms.
MPEG2 skirta informacijai saugoti ypač svarbiuose
objektuose, kur vaizdo kokybė yra kritiška ir būtina
tiksliai užﬁksuoti netgi menkiausius judesius.
MPEG2 technologija taip pat naudojama aukštos
kokybės vaizdui perduoti operatoriams, kurių darbas
– nuolat stebėti žmonių elgseną. Pagrindinės šios
technologijos savybės:
• 1 MBits/s (VHS kokybės lygis);
• 15 MBits/s (TV transliuotojo lygis);
• garso įrašymas.

•
„Wavelet“ kompresija pritaikyta apsaugos aplikacijoms ir vaizdo įrašymui, kai reikia
didelių archyvų. Ji naudojama didelės arba vidutinės
svarbos autonominiuose objektuose, kuriuose įvykių
būna santykinai nedaug. Šios kompresijos privalumai:
• išvengiama kompresijos artefaktų
(„kvadratukų“);
• galimi skirtingi kompresijos lygiai (15
KB – 60 KB 1 puskadriui).
•
MPEG4 kompresija šiuo metu
itin populiarėja, kadangi ji puikiai tinka preliminariai įvykių peržvalgai naudojantis nedidelio
pralaidumo ryšio kanalais tarp stebėtojo ir vaizdo
įrašymo įrangos. MPEG4 taip pat tinka nekritiškiems
vaizdams įrašyti (panoraminio tipo vaizdai, naudojamos dubliuojančios bendros apžvelgties kameros,
stacionarios perimetro apsaugos kameros, kurias
dubliuoja aukštos kokybės judančios kameros įvykio
metu).
Sertiﬁkatai
„Dalmeier“ produktai atitinka griežčiausius
reikalavimus. Tai rodo šie dokumentai:
• „Kalagate“ sertiﬁkatas (užtikrina įrašytų
vaizdų autentiškumą ir galimybę juos naudoti teisme kaip įkalčius);
• VdS sertiﬁkatas;

• „UVV-Kassen“ sertiﬁkatas, IZB, „Fiducia“,
„DVS Network Access“.
Stabilumas
Apsaugos sistemoms būtinas stabilumas.
Jį užtikrina:
• visuose prietaisuose naudojama „Linux“
operacinė sistema;
• apsauga nuo nesankcionuoto prisijungimo;
• automatiškas sistemos persikrovimas sutrikus elektros tiekimui.
Valdymas
Visi „Dallmeier“ produktai pasižymi ypač
nesudėtingu valdymu:
• su jais dirbti lengva ir paprasta, netgi nepatyrusiems ar streso ištiktiems darbuotojams;
• nesudėtinga vaizdų paieška per meniu, kuriame paaiškinamas kiekvienas punktas;
• šliaužiklis leidžia atlikti greitą ir sklandžią
vaizdų paiešką;
• vaizdai eksportuojami į FDD arba CD diskelį
arba USB laikmeną;
• laisvai pasirenkama kalba;
• patogus valdymas pele.
Dizainas
• Pasirinkta standartinė 19“ rack/desktop
išvaizda, deranti prie šiandienos darbo vietos
bei įrangos centrų aplinkos.
• Objektams, kuriuose ribota vieta įrangai, o
jos montuojama daug (100 kamerų ir daugiau), gaminami specialūs 19“ kompaktiški
modeliai, į kuriuos integruota keletas to
paties tipo gaminių.
• Dauguma prietaisų turį įmontuotą vaizduoklį
sistemos būklei perteikti.

Integravimas
Daugumai produktų būdingi elementai:
• reliniai įėjimai ir išėjimai integruoti į
įprastines apsaugos ar pastatų automatikos
sistemas;
• nuoseklaus ryšio interfeisai, leidžiantys
prie įrašyto vaizdo „prisegti“ papildomą
informaciją iš išorinių sistemų, taip pat prijungti modemus;
• „Ethernet“ prievadas integracijai į LAN bei
WAN tinklus ir nuotolinių valdymų bei informacijos peržiūra.
Programinės įrangos moduliai
• PView: nuotolinio valdymo ir stebėjimo;
• PGuard: aliarminių signalų ir vaizdų
siuntimo/priėmimo per LAN/WAN;
• SmartGUI: vartotojo graﬁnė sąsaja;
• AutoBackup: automatinio archyvavimo per
tinklą;
• Process Viewer: specializuota archyvų
peržiūros;
• SeMSy:„virtualių matricų“
sudarymo.
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Nuotolinė prieiga
Visi „Dallmeier“ produktai pritaikyti visaverčiam
nuotoliniam darbui. Nuotolinės prieigos būtinybė
– taip pat viena iš kertinių kompanijos nuostatų,
todėl nuotolinis darbas su sistema faktiškai niekuo
nesiskiria nuo lokalaus. Jo privalumai:
• galima dirbti iš bet kokio kompiuterio,
veikiančio„Windows“ pagrindu (9X, ME, NT,
2K, XP)
• galimi „Ethernet“ LAN / WAN arba dial-up
prisijungimai prie bet kurio prietaiso;
• nuotolinis kamerų ir sistemų valdymas;
• nuotolinė „gyvos“ / įrašytos informacijos
peržiūra;
• laisvai pasirenkamas „gyvų“ bei įrašytų
vaizdų derinys (taip pat ir iš skirtingų
prietaisų vienu metu) ekrane;
• automatinė laiko sinchronizacija;
• galimybė naudoti pastatų planus ir žemėlapius operatoriaus darbo vietoje.
• aliarmo pranešimų ir vaizdų siuntimas nurodytu adresu;
• centralizuoto archyvo sudarymas iš daugelio
įrenginių pagal nustatytą tvarkaraštį.
Garantijos
Gaminiams suteikiama iki 36 mėnesių garantija.
Be to, galime būti ramūs žinodami, kad tai – vokiška
kokybė.
Tolesniuose žurnalo numeriuose skaitykite naujus straipsnius apie unikalias
„Dallmeier“ produktų sąvybes:
• „Dallmeier“ revoliucinė SEDOR technologija
ir savaime besimokantys algoritmai
• „Dallmeier“ virtualios matricos technologija (IP Award, 2005)
• „Dallmeier“ vaizdo kameros su„Cam_InPix“
matrica (pristatyta IFSEC, 2005)
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Oro uostų
technologijų gamintojai
dairosi į Baltijos šalis
Šiemet Vokietijoje, Kelne, įvykusioje
didžiausioje kasmetinėje tarptautinėje
parodoje „Passenger Terminal Expo 2005“
išryškėjo naujausios oro uostų apsaugos
technologijų plėtros tendencijos. Technologijų
kūrėjai šiuo metu aktyviai tiria Rytų Europos, ypač Baltijos, šalis, kur planuojama
modernizuoti daugumą oro uostų, diegiant
naujausius sprendimus. Parodoje dalyvavusi
Lietuvos įmonė „Fima“ jau pradėjo derybas su
gamintojais dėl atstovavimo modernizuojant
oro uostus Baltijos šalyse.

Martynas Pargaliauskas
UAB „Fima“
Sprendimų departamento
direktorius

Gamintojai pristato
naujausias sistemas oro uostams
Parodoje „Passenger Terminal Expo 2005“ dalyvavo per 130 kompanijų: nuo atskirų komponentų
iki gerai pasaulyje žinomų integralių sistemų
gamintojų. Kompanijų stenduose buvo galima
susipažinti su naujausiais biometrijos laimėjimais,
naujomis vaizdo stebėjimo sistemų galimybėmis,
bagažo valdymo ir tikrinimo sistemomis, RFID
sprendimais, informacinėmis, keleivių srautų
planavimo ir kitomis sistemomis. Šiais metais dalis parodos buvo skirta ir architektūros naujovėms,
oro uostų interjero detalėms pristatyti.
Tris dienas vykusioje konferencijoje buvo perskaityta daugiau nei 90 pranešimų aviacijos saugumo, oro uostų projektavimo ir plėtros, bagažo
valdymo, informacinių technologijų taikymo ir
kitomis temomis. 500 dalyvių iš daugiau kaip
150 oro uostų, avialinijų kompanijų dalijosi savo
patirtimi, aptarė tolimesnes oro uostų plėtros tendencijas, naujų technologijų teikiamas galimybes
ir taikymo perspektyvas.
Technologinės įrangos oro uostams gamintojai, dalyvavę Kelno parodoje, aktyviai domėjosi
situacija naujosiose Europos Sąjungos šalyse, kadangi daugelis šių valstybių oro uostų tik dabar
pradedami modernizuoti. Kai kurių didžiųjų Europos, JAV technologijų gamintojų atstovai nuodugniai tiria galimybes diegti naujausias sistemas

Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. UAB „Fima“, dalyvavusi parodoje „Passenger Terminal Expo 2005“,
užmezgė pažintį su daugeliu gamintojų. Siekiant
modernizuoti oro uostų sistemas Lietuvoje ir kitose
Baltijos šalyse, su gamintojais jau buvo pradėtos
derybos dėl atstovavimo.
Technologinės įrangos oro uostams gamintojus UAB „Fima“ domina kaip atstovė, kadangi
įmonė jau 13 metų Lietuvos rinkoje siūlo integruotus inžinerinius elektroninius sprendimus ir nuolat
bendradarbiauja su Lietuvos oro uostais.

Tarptautinė paroda „Passenger Terminal Expo 2005“
sutraukė minias besidominčiųjų naujausiomis technologijomis oro uostams.

Naujųjų ES narių oro uostuose
– modernizavimo banga
2001 metų rugsėjo 11-osios įvykiai JAV privertė
susirūpinti oro uostų apsauga bei įtvirtinti naujus
reikalavimus oro uostų apsaugos priemonėms. ES
šios priemonės yra nustatytos 2002 m. ES priimtu
reglamentu, todėl dabar daugeliui naujų ES narių
tenka rūpintis naujomis oro uostų apsaugos sistemomis.
Įgyvendindamas minėtame reglamente numatytas apsaugos nuo galimų teroristų išpuolių
priemones, tarptautinis Vilniaus oro uostas jau
nusprendė įdiegti vieną moderniausių vaizdo apsaugos technologijų Baltijos šalyse. Ši užduotis
buvo patikėta UAB „Fima“, turinčiai apsaugos
sistemų įrengimo patirties.
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste bus įdiegta
pažangi apsaugos sistema – nuotoliniu būdu valdoma aukštos skiriamosios gebos vaizdo stebėjimo
kamerų grandinė nuolat stebės keleivių srautus oro
uosto keleivių terminale, atvykimo bei išvykimo
salėse, kaups ir skaitmenine technologija analizuos gautus duomenis. Tokios sistemos sudarys
galimybę pagerinti ne tik keleivių saugumą, bet
ir aptarnavimo kokybę, leis analizuoti gautus duomenis ir naudoti juos gerinant oro uosto darbą bei
efektyviau naudojant darbo išteklius. Šiuo metu
atsiveria vis daugiau galimybių naudoti tiek naujausius vaizdo stebėjimo technologijų, tiek kitus
sprendimus Lietuvos oro uostuose.
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Naujausios technologijos garantuoja, kad visa
tai galima daryti vaizdo stebėjimo sistemomis tiek
patalpų viduje, tiek lauke.

Vakarų šalių oro uostuose veikiančios naujausios technologijos netrukus turėtų pasiekti ir Lietuvos oro uostus.

pasiekus reikiamą patikimumo lygį galima plačiau
panaudoti šiuos sprendimus. Oro uostuose sistemos daugiausia naudojamos ieškant žmonių minioje pagal veidą.
Pastaruoju metu ištobulėjo ir vaizdo analizė
– perspektyviausia ir kartu įdomiausia vaizdo
stebėjimo sistemų plėtros sritis. Pirmieji bandymai šioje srityje taip pat pradėti 1990 metais nuo
vaizdo judesio detekcijos. Šiuolaikinės sistemos jau
ne tik sugeba nustatyti atsiradusį judėjimą vaizde,
tačiau gali netgi klasiﬁkuoti jame esančius daiktus: žmones, medžius, sniegą, lietų, automobilius
(išskiria jų tipus, pavyzdžiui, nustato, ar tai lengvasis, ar krovininis automobilis, ar autobusas ir pan.).
Vaizdo analizė leidžia atlikti daugelį užduočių:

Nauji sprendimai jau skinasi kelią
Vis daugiau sprendimų pasaulyje siūloma RFID
(angl. Radio Frequency Identiﬁcation) technologijos pagrindu. Populiarėja bekontakte technologija paremti viešojo transporto bilietai, nuolaidų
kortelės. Ateities oro uostuose RFID technologija
įsitvirtins bagažo valdymo sistemose ir pakeis iki
šiol populiarų brūkšninį kodą.
Statistikos duomenimis, oro uostuose dingsta
ar nukeliauja ne ta kryptimi vidutiniškai 0,7 proc.
viso pervežamo bagažo. Taigi maždaug 1,6 bilijono
oro uostų keleivių kasmet patiria nepatogumų dėl
daugiau nei 10 milijonų savo nešulių.
Įdiegus RFID technologiją bagažo valdymo
sistemose, padėtis būtų visiškai kitokia. Vietoj
brūkšninio kodo naudojant RFID lipdukus (jie
nuskaitomi ir įrašomi per atstumą), padaugėja
informacijos, kuri keliauja kartu su bagažu. Informacija saugiai įrašyta RFID lipduke, todėl sužinoti,
kieno tai bagažas, iš kur jis ir kur turi būti pristatytas, ar kitą informaciją labai paprasta – reikia tik
specialiu skaitytuvu viską nuskaityti tiesiog nuo
lagamino. Tokiu atveju nereikia tikrinti duomenų
centrinėje duomenų bazėje. RFID lipdukai bagažo
konvejeriuose yra nuskaitomi greičiau ir tiksliau.
Nuskaitymo atstumas gali siekti 7 metrus. Teigiama, jog RFID technologijos panaudojimas leis
sumažinti bagažo valdymo klaidų iki 40 proc.
Parodoje „Passenger Terminal Expo 2005“ taip
pat konstatuota, kad, plėtojant oro uostus, vis daugiau dėmesio bus skiriama bevieliam duomenų
perdavimo tinklui. Tai ne tik sudaro galimybę
teikti papildomą paslaugą laukiamosiose salėse
– bevielis tinklas bus įrengiamas ir lėktuvų aptarnavimo zonose, oro uosto prieigose.
Naujos informacinės sistemos leidžia paskirstyti darbus ir kontroliuoti, kaip jie atliekami,
per nešiojamus delninius kompiuterius – personalui primenamos artimiausios užduotys, jų laikas,
apie atliktus darbus informuojamos atitinkamos
tarnybos. Visa tai veikia realaus laiko režimu.
Modernizuojant oro uostus, pirmiausia būtina
įvertinti naujausius technologijų kūrėjų laimėjimus.
Tik tada galima tinkamai suplanuoti ir įgyvendinti
efektyvias ilgalaikes investicijas.


Tobulinamos vaizdo stebėjimo
sistemų savybės
Parodoje „Passenger Terminal Expo 2005“
deklaruota, kad ištobulinus vaizdo stebėjimo
sistemas, kitas didelis technologinis žingsnis
• sekti (pvz., automobilį, žmogų);
– skaitmeninė vaizdo analizė. Didelę dalį dar• nustatyti automobilius, paliktus draudžiabo dabar atlieka ne žmogus, stebintis kamerų
moje vietoje;
ﬁlmuojamą vaizdą, o sudėtingais algoritmais
• užﬁksuoti žmogaus paslydimą, griuvimą;
paremtos technologijos, kurios analizuoja
• užﬁksuoti daiktų (pvz., paveikslo, gesinskaitmeninį vaizdą ir pačios priima sprendimus.
tuvo ar pan.) vagystę;
Oro uostų saugumą užtikrina ir automobilių
• rasti paliktus daiktus (pvz., bagažą);
valstybinių numerių atpažinimo sistemos, kurios
• nustatyti minios susidarymą ar išsisklaiﬁksuoja transporto judėjimą ir identiﬁkuoja visus
dymą;
automobilius padidinto saugumo zonose, valdo
• užﬁksuoti objektus, judančius prieš nustaautomobilių stovėjimo aikšteles, kontroliuoja ritytą kryptį;
boto patekimo zonas. Numerių atpažinimo siste• skaičiuoti žmones, automobilius.
mos jau pasiekė aukštą patikimumo lygį (95–99,8
proc.), todėl joms tenka spręsti vis svarbesnius
uždavinius. Nauja sistema tikrina duomenų
bazėse, ar, pavyzdžiui, tam tikras automobilis turi
Sudėtingos technologijos – individualūs sprendimai
teisę įvažiuoti į riboto patekimo zoną, ar sumokėta
už automobilio stovėjimą, ar automobilis nėra
vogtas, ar oro uosto prieigose dirba tam turintys Vilniaus biuras
Kauno biuras
Klaipėdos biuras
Draugystės g. 19, V a., 51230 Kaunas
teisę taksi.
Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
Kulių Vartų g. 7, 91250 Klaipėda
Tel. 8 37 35 0071
Tel. 8 46 31 3334
Jau nuo 1990 metų pasaulyje bandoma taikyti Tel. 8 5 236 3535
El.
paštas
kaunoﬁ
ma@ﬁ
ma.lt
El.
paštas
info@ﬁ
ma.lt
El. paštas klaipeda@ﬁma.lt
veidų atpažinimo sistemas, tačiau tik neseniai
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Radijo kanalo

užimtumo
įvertinimas
Taip jau susiklostė, kad informacijai iš
saugomo objekto perduoti į centrinį apsaugos
pultą pirmiausia buvo naudojamas laidinis
ryšys. Radijo ryšio sistemos apsaugoje pradėtos
taikyti vėliau, siekiant turėti rezervinį ryšio
kanalą. Dar vėliau atsirado radijo sistemos,
perduodančios gana išsamų raportą. Jos
tapo lygiavertės laidiniam ryšiui. Šiandien
naudojamos radijo sistemos užtikrina ne tik
didelį perdavimo greitį, bet ir pakankamą
informatyvumą.

Petras
Petraitis
Irenijus
Jodkauskas
UAB
UAB„Firma“
„Trikdis“
direktorius
technikos direktorius

Praktinėje veikloje naudojant radijo ryšio
kanalą, dažnai iškyla klausimas, kiek objektų
nekliudydami vienas kitam gali veikti vienu radijo
ryšio kanalu.
Kol saugomų radijo kanalu objektų skaičius
skaičiuojamas dešimtimis ar net šimtais, pranešimų
dingimo radijo ryšio kanale nepastebima. Tačiau
vienu radijo ryšio kanalu veikiant tūkstančiui ir
daugiau objektų, nepriimtų pranešimų skaičius
auga ir tampa didelė problema. Jei informacija
iš objekto perduodama keliais kanalais, tai nesukelia ypatingų sutrikimų centralizuotos apsaugos
pulto darbe. Tačiau, veikiant tik vienu – radijo ryšio
– kanalu, dėl nepriimto pranešimo gali būti itin
didelių nuostolių.
Pabandykim suformuluoti radijo ryšio kanalo
užimtumo vertinimo kriterijus bei nustatyti parametrus, kuriais galėtume naudotis.
Ryšio kanalo užimtumą patogu vertinti laisvo
ryšio kanalo laiku, nustatant nepriimto pranešimo
tikimybę. Jei ryšio kanalas visada laisvas (nėra kitų
signalų), tai pranešimo priėmimo tikimybė lygi 1,
o nepriėmimo – 0. Jei kanalas nuolat užimtas, tai
priimti dar vieną pranešimą praktiškai neįmanoma
ir nepriėmimo tikimybę galima laikyti lygia 1.
Vadinasi, nustatę ryšio kanalo užimtumą, laiką,
galime nustatyti nepriėmimo tikimybę.

Vertindami ryšio kanalo užimtumą, privalome žinoti ryšio tinklo veikimo algoritmą.
Daugelis naudojamų sistemų veikia vienu – vienpusio ryšio – kanalu, be priimto pranešimo patvirtinimo. Sistemoje paprastai veikia 2–5 retransliatoriai, kurie tam tikrą laiką taip pat užima ryšio
kanalą.
1 lentelėje konkrečiai parodyta, kiek viename
vienpusio ryšio kanale per parą įvyksta siuntimų,
naudojant skirtingas pranešimų kodavimų sistemas bei esant skirtingam saugomų objektų
skaičiui.
Būtina skirti pranešimo ir siuntimo sąvokas.
Siunčiamą pranešimą sudaro žodis, kuriame nurodomi abonento numeris, įvykio kodas ir tarnybinė
informacija. Šis žodis – tai informaciniai duomenys. Tas pats žodis vieno siuntimo metu kartojamas keletą kartų. Iš tikrųjų vienas pranešimo
siuntimas trunka 0,4–0,8 sekundės. Po tam tikro
laiko siuntimai pakartojami. Tai būtina pranešimo
perdavimo patikimumui užtikrinti.
Naudojant RAS-002 pranešimų kodavimo
sistemą, iš objekto per parą vidutiniškai priimami 5–8 siuntimai, o naudojant LARS kodavimo
sistemą – 10–22. Pagrindinė to priežastis yra
daugybė siuntimų kartojimų bei skirtingai or
ganizuoti tinklai.
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1 lentelė

 Kaip matyti, ryšio kanalo patikrinimo

pranešimai sudaro beveik pusę bendrų pranešimų,
o jais perduodamos informacijos vertė tik ta, kad
paaiškėja, jog testo perdavimo metu ryšio kanalas
buvo laisvas ir įrenginys veikia. Siekis padidinti
kontrolės patikimumą verčia sumažinti intervalus
tarp ryšio patikrinimo testų, kartu didina kanalo
užimtumą ir mažina aliarmo signalų priėmimo
tikimybę. Peršasi išvada, kad reikia ieškoti būdų,
kaip užtikrinti patikimą ryšį, papildomai neapkraunant naudojamo ryšio kanalo.
Taigi, siųsdami vieną pranešimą, ryšio kanalą
užimame kur kas ilgesnį laiką, nei reikia perduoti
vieną žodį. Jei perduodamas žodis trunka 0,1 sek.,
tai siunčiant 4 žodžių paketą ir jį kartojant 3 kartus,
ryšio kanalą užimsime 1,2 sek., jei sistema veikia
be retransliavimo. Esant tinkle bent vienam retransliatoriui, kuris užlaiko priimtą signalą bent 0,1
sek., pranešimui perduoti reikės dvigubai daugiau
laiko (2,5 sek.).
Laiką, kurio reikia pranešimams perduoti, galime nustatyti pagal formulę (1):

t = Σ(ti × ni × Ni),

(1)

kai: t – laikas, kai ryšio kanalas užimtas;
ti – vieno pranešimo perdavimo laikas;
ni – pranešimų iš objekto skaičius per
parą;
Ni – abonentų skaičius sistemoje.
Visas abonentinio modulio vieno pranešimo
perdavimo laikas ti bendru atveju gali būti nustatytas pagal formulę (2):

ti = Σ[ts × k] + Σ[(ts1 + tp1) × k1] +
Σ[(ts2 + tp2) × k2] + … +
Σ[(tsi + tpi) × ki],
(2)
kai:

Nepriėmimo tikimybė

Siuntimų skaičius per parą
Sąlygos
Parametrai

Siuntimų skaičius
Reikšmės

Iš viso

Iš vieno
objekto

Paros
vidurkis,
sk. / min.

Testai
skaičius

%

1 587

51

1. Orientacinis objektų skaičius
Tinkle veikia retransliatoriai
Pranešimų kodavimo sistema

600
2
RAS-002

3 090

2. Orientacinis objektų skaičius
Tinkle veikia retransliatoriai
Pranešimų kodavimo sistema

1100
3
RAS-002

7 526

6,8

3 895

52

5,2

3. Orientacinis objektų skaičius
Tinkle veikia retransliatoriai
Pranešimų kodavimo sistema

3000
6
RAS-002

13 661

4,6

8 056

59

9,5

4. Orientacinis objektų skaičius
Tinkle veikia retransliatoriai
Pranešimų kodavimo sistema

1100
3
LARS

23 182

5. Orientacinis objektų skaičius
Tinkle veikia retransliatoriai
Pranešimų kodavimo sistema

2400
4
LARS-1

24 706

Kanalo užimtumą patogu vertinti santykiniu ryšio kanalo užimtumu. Santykinis kanalo
užimtumas nusakomas kaip laiko, kurio reikia
pranešimams perduoti, ir bendro laiko intervalo
santykis, išreikštas procentais.
Ryšio kanalo be retransliavimo santykinis
užimtumas A nustatomas pagal formulę (3):

A = [ts × k] / T = t / T

5,1

A

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

PNO Rx

0

0,33

0,55

0,7

0,8

0,86

3 lentelė

2,1

Paros siuntimų statistika

(3)

ts – abonentinio modulio siuntimo laikas;
k – abonentinio modulio siuntimų
kai: ts – abonentinio modulio siuntimo laikas;
kartojimų skaičius;
k – siuntimų skaičius per laiko intervalą;
ts1, ts2, tsi – retransliatoriaus (pirmo,
t – laikas, kai ryšio kanalas užimtas;
antro ir t. t.) siuntimo laikas;
T – laiko intervalas.
tp1, tp2, tpi – retransliatoriaus (pirmo,
antro ir t. t.) užlaikymo arba laisvo eteJei sistemoje veikia retransliatoriai, būtina
rio kontrolės laikas;
vertinti eterio kontrolės ar užlaikymo bei
k1, k2, ki – retransliatoriaus (pirmo, ant- retransliatorių veikimo laiką. Tada formulė (3)
ro ir t. t.) siuntimų kartojimų skaičius.
atrodytų taip:

Retransliuotus pranešimus ėmus „gesinti“ ar
esant kitokiam tinklo veikimo algoritmui, formulė
turi būti pritaikoma konkrečiam atvejui. Kartu
formulė (2) parodo, kad retransliatoriai tinkle didina
ryšio kanalo užimtumą ir retransliuotų pranešimų
„gesinimas“ – ne šiaip sau konstruktorių išmonė,
o privalomas aparatūros parametras.

2 lentelė

A = [(ts + tp1 + ts1 + …) × k] / T, (4)
kai: ts – siuntimo laikas;
tp1 – retransliatoriaus užlaikymo arba
laisvo eterio kontrolės laikas;
ts1 – retransliatoriaus siuntimo laikas;

21,1

10,3

11 681

12 447

50

50,4

Procentai

Intensyvumas,
siunt./min.

0 – 2 val.

1 107

8,1

9,2

2 – 4 val.

928

6,8

7,7

4 – 6 val.

1 025

7,5

8,5

6 – 8 val.

1 105

8,1

9,2

8 – 10 val.

878

6,4

7,3

10 – 12 val.

590

4,3

4,9

12 – 14 val.

946

6,9

7,9

14 – 16 val.

1 019

7,5

8,5

16 – 18 val.

1 489

10,9

12,4

18 – 20 val.

1 286

9,4

10,7

20 – 22 val.

1 586

11,6

13,2

22 – 24 val.

1 702

12,5

14,1

per parą iš viso

13 661

100

9,5

16,1

17,2

k – siuntimų skaičius per laiko intervalą;
T – laiko intervalas.
Sistemoje veikiant daugeliui objektų,
pranešimai gali būti nepriimami dėl triukšmo ryšio
kanale, dėl siuntimų užsidengimo (t. y. du ir daugiau
objektų veikia vienu metu, todėl neatpažįstamas nė
vienas), dėl retransliatorių darbo ypatumų ir pan.
Pranešimo nepriėmimo tikimybė gali būti nustatyta remiantis Puasono dėsniu pagal formulę
(5):

PNO Rx = 1 – e-2A ,

Skaičius

Laiko intervalas

(5)

kai: PNO Rx – signalo nepriėmimo tikimybė;
A – santykinis ryšio kanalo užimtumas.
2 lentelėje parodyta, kaip kinta nepriėmimo
tikimybė kintant santykiniam kanalo užimtumui.
Iš jos duomenų matyti, kad net esant kanalo
užimtumui 40 proc. signalų nepriėmimo tikimybės
koeﬁcientas viršija 0,55. Jei laikysimės nuostatos,
kad nepriėmimo tikimybės koeﬁcientas neturi
viršyti 0,49 (daugiau galimybių priimti nei nepriimti), tai santykinis kanalo užimtumas turi būti ne
didesnis kaip 34 proc.

Jei pranešimai būtų išdėstyti tolygiai per
parą, tai, nustatę esamą santykinį užimtumą,
galėtume nustatyti ir leistiną abonentų
skaičių. Tačiau praktiškai to nėra. 3 lentelėje
pateikti duomenys parodo, kaip kinta siuntimų
skaičius per parą.
Matyti, kad pranešimų skaičius per parą
kinta. Vadinasi, vertinti ryšio kanalo užimtumą
turime ne bendru siuntimų per parą skaičiumi,
o siuntimų skaičiumi maksimalaus intensyvumo metu. Vertinimo parametras galėtų būti
galimas siuntimų skaičius per minutę.

Nustatykime maksimalų siuntimų skaičių
tokiu atveju, jei visi siuntimai per parą būtų
išdėstyti tolygiai.
Sistemoje be retransliavimo per parą galima
priimti iki 216 000 siuntimų (jei perdavimo laikas – 0,4 sekundės). Jei vidutiniškai iš objekto
perduodami 5 siuntimai, tai gaunamas toks sistemoje galinčių veikti objektų skaičius: 216 000 :
5 siunt. = 43 200.
Maksimalaus intensyvumo metu galima priimti iki 150 siuntimų per minutę.
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Jei perdavimo laikas – 0,4 sek. ir pranešimų
nepriėmimo tikimybės koeﬁcientas neviršija
0,49, tai per parą galime priimti iki 73 440
siuntimų. Jei iš objekto siunčiami vidutiniškai 5
pranešimai, tai sistemoje be retransliavimo gali
veikti iki 14 688 objektų. Maksimalaus intensyvumo metu neturi būti siunčiama daugiau kaip
51 pranešimas per minutę.
Sistemoje su vienu retransliatoriumi per
parą galima priimti iki 57 600 siuntimų (jei perdavimo laikas – 1,5 sekundės). Jei vidutiniškai iš
objekto siunčiami 5 pranešimai, apskaičiuojame,
kiek objektų galėtų veikti sistemoje: 57 600 : 5
siunt. = 11 520.
Maksimalaus intensyvumo metu galima priimti iki 40 siuntimų per minutę.
Realiuose tinkluose tolygus pranešimų
išdėstymas neįmanomas. Jei pranešimo perdavimo laikas – 1,5 sek., o pranešimų nepriėmimo
tikimybės koeﬁcientas neviršija 0,49, tai per parą
galima priimti iki 20 000 siuntimų. Jei iš objekto
siunčiami vidutiniškai 5 pranešimai, tai sistemoje, turinčioje vieną retransliatorių, gali veikti iki
4 000 objektų. Maksimalaus intensyvumo metu
neturi būti siunčiama daugiau kaip 14 pranešimų
per minutę.
Jei sistemoje veikia daugiau retransliatorių,
tai leistinų siuntimų turėtų būti mažiau, norint, kad išliktų ta pati nepriėmimo tikimybė. 4
lentelėje parodyta, kiek abonentinių modulių
galėtų veikti vienu vienpusio ryšio kanalu ir kokios turėtų būti sąlygos ir nepriėmimo tikimybė.
Iš pateiktų 4 lentelėje skaičiavimų matyti,
kad esant ne didesniam kaip 0,49 nepriėmimo
tikimybės koeﬁcientui, atsižvelgiant į tinklo organizavimo ypatumus ir naudojamą kodavimo
sistemą, retransliuojančiame tinkle gali veikti nuo
1 000 iki 3 600 saugomų objektų ir maksimalaus
intensyvumo metu priimti iki 25 pranešimų per
minutę. Tačiau nepriėmimo tikimybės koeﬁcientas 0,49 – tai gana didelis skaičius, kurio reikšmę
būtina įvertinti. Kai nepriėmimo tikimybės koeﬁcientas ne didesnis kaip 0,1, tinkle gali veikti keli
šimtai objektų.
Iš tikrųjų tinkluose veikia daugiau objektų,
nei nurodyta 4 lentelėje.
Išanalizavus radijo sistemų veikimą, peršasi
dar viena išvada – centralizuoto stebėjimo pulto
vadovams reikia apsispręsti, kas geriau: ar priimti
daug detalių pranešimų iš nedaugelio objektų,
ar turėti daug bendrų pranešimų iš daugybės
objektų. Abonentinių modulių jungimo schemos
ir turi būti formuojamos į tai atsižvelgiant.
Detalios pultų veikimo radijo kanalu analizės
literatūroje lietuvių kalba dar neteko rasti.
Siūlomas vertinimo metodas naudingas praktiniu
požiūriu, tačiau nepretenduoja į išsamią studiją.
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4 lentelė
Objektų skaičius

Nepriėmimo tikimybė

0,1

0,2

0,3

0,4

0,49

0,6

0,7

ti,
sek.

Santykinis užimtumas

Pastabos

0,0527

0,112

0,178

0,255

0,337

0,458

0,6

Objektų skaičius

2 277

4 838

7 690

11 016 14 558 19 786 25 920

0,4

1

Objektų skaičius

325

691

1 098

1 574

2 080

2 826

3 703

1,4

2

Objektų skaičius

163

346

549

789

1 040

1 413

1 852

1,4

3

Objektų skaičius

569

1 210

1 922

2 754

3 640

4 946

6 480

1,6

4

Objektų skaičius

542

1 152

1 831

2 623

3 466

4 711

6 172

1,68

5

Objektų skaičius

285

605

961

1 377

1 820

2 473

3 240

3,2

6

1. Ryšio tinklas be retransliatorių. Vidutiniškai
perduodami 5 siuntimai iš vieno objekto.
2. Ryšio tinkle veikia du retransliatoriai, kuriuose retransliuoti pranešimai „negesinami“.
Vidutiniškai perduodama 10 siuntimų iš vieno
objekto.
3. Ryšio tinkle veikia du retransliatoriai, kuriuose retransliuoti pranešimai „negesinami“ ir
laisvas kanalas nekontroliuojamas. Vidutiniškai
perduodama 20 siuntimų iš vieno objekto.
4. Ryšio tinkle veikia vienas retransliatorius,
per kurį dubliuojami visi pranešimai. Vidutiniškai
perduodami 5 siuntimai iš vieno objekto.
5. Ryšio tinkle veikia du retransliatoriai,
kuriuose retransliuoti pranešimai „gesinami“.
Vidutiniškai perduodami 5 siuntimai iš vieno objekto.
6. Ryšio tinkle veikia du retransliatoriai, kuriuose retransliuoti pranešimai „negesinami“ ir per
kuriuos dubliuojami visi pranešimai. Vidutiniškai
perduodami 5 siuntimai iš vieno objekto.
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Elektroninė sauga

Naujiena,

„pasmerkta“ populiarumui

Julijus Dainovskis
UAB „Sareme“
CCTV vadybininkas

Mūsų siūloma nauja „Vidicon“ apsauginių
jutiklių serija – tai nauja technologija, dėmesio vertas dizainas, geresnė kokybė. Vienas iš svarbiausių
bruožų – visi šios serijos jutikliai turi pet immunity
funkciją. Tai reiškia, kad jie nereaguoja į gyvūnus,
sveriančius iki 25 kg arba iki 15 kg. Visuose judesio jutikliuose panaudotas optiškai tankus sferinis lęšis. Dviguba temperatūrų kompensacija
užtikrina stabilų jutiklio funkcionavimą nepaisant
temperatūros pokyčių.
Analoginis judesio jutiklis „Light“ –
paprasčiausias judesio jutiklis, nereaguojantis į
gyvūnus.
Skaitmeninis jutiklis „Bingo“ yra pagamintas
naudojant „Quad“ technologiją. Šis jutiklis taip pat
nereaguoja į gyvūnus.
„Flash“ – tai skaitmeninis judesio ir stiklo
dūžio jutiklis. Patogus naudoti judesio ir stiklo
dūžio jutiklių derinys tikrai patiks šiuolaikiniams
montuotojams. Stiklo dūžio sekcija dirba pagal
aukšto ir žemo dažnio analizės principą. Signalai

apie judesį ir stiklo dūžį keliauja į atskirus relinius
išėjimus. Papildomai yra ir pet immunity funkcija.
Skaitmeninis jutiklis „Matrix“ – tai „Quad“ ir
mikrobangų technologijų derinys. Infraraudonieji
ir mikrobangų kanalai veikia pagal loginę schemą
IR. Jutiklis nereaguoja į gyvūnus.
Skaitmeninis judesio jutiklis „Bond“ – tai
„Bingo“ judesio jutiklis su įmontuota vaizdo
stebėjimo kamera (nespalvota arba spalvota),
turinčia garso mikrofoną. Jutiklis nereaguoja į
gyvūnus. Vaizdo stebėjimo kameroje naudojamas
3,7 mm taškinis objektyvas. Judesio jutiklis ir vaizdo kamera veikia nepriklausomai vienas nuo kito.
Visi išvardyti jutikliai yra pagaminti Izraelyje,
naudojant pažangiausias technologijas. Jie turi CE
sertiﬁkatus.
Mūsų įmonės inžinieriai padarė išsamų „Vidicon“ jutiklių testą. Vertindami įrangą, visi specialistai kaip vienas tvirtino: puiki kokybė, modernus
dizainas, patikimas veikimas.


Analoginis judesio
jutiklis „Light“

„VIDICON“ jutiklių serija –
tavo žingsnis į saugų gyvenimą
Skaitmeninis judesio
jutiklis „Bıngo“

Skaitmeninis judesio ir stiklo
dūžio jutiklis „Flash“

Skaitmeninis mikrobangis
ir infraraudonųjų spindulių
judesio jutiklis „Matrix“

Skaitmeninis judesio jutiklis
„Bond“ su vaizdo stebėjimo
kamera

Ofıcıalus „Vıdıcon“ atstovas Lıetuvoje
UAB „Sareme”, Naugarduko g. 32/2, Vilnius.
Tel. +370 5 213 5047, Faks.+370 5 233 3567
www.sareme.com
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Saugos tarnybos

Saugos tarnybos

Ydinga praktika
diegiant apsaugos
sistemą objekte
Paskutiniu metu žiniasklaida nuolat informuoja apie žaibiškas vagystes, įvykusias
Lietuvoje. Vagių grobiu tampa kompiuteriai,
juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai,
fotografijos prekės, kostiumai ir kitos lengvai
realizuojamos prekės.

Vytautas Šaikus
UAB „Fizinės apsaugos centras“
direktorius

Kaip skelbiama spaudoje, saugos tarnybų greitojo reagavimo ekipažai į vagystės vietą atvyksta
per 1–3 minutes, bet vagių jau neaptinka. Vienais
metais sausio mėnesį įvykdyta 11 vagysčių, vasarį
– 3, kovą – 2, balandį – 8, gegužę – 10, birželį
– 7. Nusikaltimų geograﬁja plati: Kaunas, Šiauliai,
Vilnius, Marijampolė, Alytus, Utena, Telšiai,
Klaipėda, Tauragė. Įsilaužiama į prekybos salonus
išdaužiant langų ar durų stiklus, išmušant vitriną,
išlaužiant spynas, atidarant langą, išpjaunant
ar išlaužiant įėjimo duris. Prieš įvykdant vieną iš
tokių nusikaltimų buvo nupjautos grotos, pakeltos žaliuzės, išdaužtas langas ir seifas išvilktas iš
patalpos automobiliu. Paprastai vagystę įvykdyti
palengvina šios priežastys: nėra grotų arba jos
padarytos iš plonos vielos, todėl lengvai nupjaunamos, nėra žaliuzių arba jos neužblokuotos
signalizacijos priemonėmis, duryse įrengtos paprastos spynos, daiktai paliekami stiklinėje vitrinoje ar ant palangės, kompiuteriai nepritvirtinti,
blogai suprojektuota apsaugos sistema. Skaitant
šiuos pranešimus ir suvestines, matyti, kad daugelyje objektų apsaugos sistema suprojektuota
netinkamai ir ji neveikia. Mes dažnai neįvertiname
nesąžiningų žmonių išradingumo, nesilaikome
apsaugos užtikrinimo strategijos, kurią sudaro:

•

galimos grėsmės, rizikos identiﬁkavimas,
nustatant pagrindinius priešininkų taikinius
ir tikslus;
• šių taikinių ir tikslų pasiekimo kelių ir būdų
nustatymas;
• patekimo į objektą ir tikslų jame įgyvendinimo planų tyrimas;
• apsaugos priemonių parinkimas, sistemos projektavimas siekiant laiku aptikti
nesankcionuotą įėjimą;
• tinkamas apsauginių signalizacijos priemonių išdėstymas ir montavimas;
• mechaninių priemonių išdėstymas, leidžiantis pristabdyti galimą patekimą į
saugomas patalpas nustatytą laiką;
• aliarmo signalo perdavimo į centrinį stebėjimo pultą būdai, siekiant užtikrinti
reagavimą laiku;
• užsakovo, apsauginę signalizaciją montuojančių, mechanines kliūtis įrengiančių
bendrovių ir saugos tarnybų, reaguojančių į
aliarmo signalą, atsakomybės ribų nustatymas.
Vadinasi, apsaugos strategiją sudaro šios
pagrindinės dalys: saugos auditas, rizikos identiﬁkavimas, rizikos analizė siekiant išnagrinėti

galimas grėsmes, ﬁzinės apsaugos sistemos projektavimas įvertinant užsakovo pageidavimus ir
objekto speciﬁką, kvaliﬁkuotas apsaugos sistemos
įrengimas, sistemos veikimo įvertinimas, apsaugos
sistemos priežiūra, kontrolė, galimi pakeitimai.
Nagrinėdami pateiktą apsaugos strategiją,
kaip pavyzdį paimkime greitas vagystes, apie
kurias turime daug informacijos. Pagal galimas
grėsmes, riziką, priešininko taikinius ir jo tikslus
iš turimos statistikos jau nustatėme pirmąją vagis dominančią kategoriją – tai mobiliaisiais
telefonais, aukso ir sidabro dirbiniais, kailiais
prekiaujančios parduotuvės. Antrai kategorijai
priklausytų kompiuterius, ﬁlmavimo, fotograﬁjos techniką, DVD parduodančios įmonės. Į
trečiąją išskirtume elektronine ir buitine technika
prekiaujančias bendroves, o ketvirtai priklausytų
sporto prekių, avalynės, drabužių, lazerinių
įrenginių pardavimo vietos bei prekybos centrai
arba maisto prekių parduotuvės. Pagrindiniai
šioms kategorijoms priskiriamų parduotuvių arba
kitų objektų vertinimo kriterijai yra juose esančių
daiktų vertė ir galimybė juos greitai realizuoti
rinkoje. Aišku, kituose objektuose tikslai gali būti
skirtingi. Šiuo metu šalyje turbūt nėra nė vienos
parduotuvės ar prekybos centro, kurios apsaugos
sistema būtų suprojektuota taip, kad apsaugotų
nuo greitų vagysčių. Tai lemia ir užsakovo nenoras
apsisaugoti, ir netinkamai suprojektuota apsaugos
signalizacija bei mechaninės priemonės, ir saugos
tarnyba, reaguojanti į aliarmo signalą. Tai ką gi
turime padaryti, kad sistema būtų apsaugota nuo
rizikos ir iš tikrųjų saugi?
Užtikrindami apsaugą, turime išnagrinėti
priešininkų veiksmų planus ir ieškoti priemonių,
kaip juos aptikti bei sulėtinti galimus veiksmus. Tai
sudaro nustatymas, vertinimas, ryšiai, trukdymas
arba pristabdymas ir atsakomosios priemonės.
Nustatant ir vertinant pažeidimus, gali padėti
aptikimo priemonės, kurias sudaro įvairiais principais veikiantys jutikliai, vaizdo stebėjimo sistema,
turinti judesio detekciją. Daugeliu vagysčių atvejų
pažeidėjų neįmanoma aptikti dėl šių priežasčių:
• stiklo dūžio jutiklių veikimas yra viengubas – jie suveikia tik daužiant stiklą;
• judesio jutikliai suprojektuoti netinkamai
ir iki galo neuždengia galimų patekimo
vietų;
• magnetiniai kontaktai įmontuoti duryse,
tačiau galima įeiti į patalpas pro durų
stiklą;
• sienoms apsaugoti nėra seisminių jutiklių,
kai tai būtina.
Nustatyti bandymus įvykdyti vagystę įmanoma
naudojant vaizdo stebėjimo sistemą, jei ji turi ir
judesio detekciją, tačiau reta parduotuvė ar kitas
mažesnis objektas gali ją įsirengti, nes tokios sistemos eksploatacija ir jos priežiūra brangiai kainuo-

ja. Tačiau, nagrinėjant objektų užpuolimo atvejus,
kartais sunku identiﬁkuoti asmenis, įvykdžiusius
užpuolimą, ir naudojant vaizdo stebėjimo sistemą,
kadangi norėdami užsimaskuoti nusikaltėliai
užsideda kaukes, gobtuvus, kepures. Taigi didelių
vilčių sieti su vaizdo stebėjimo sistema nereikėtų.
Manau, kad siekiant sumažinti nuostolius ir
sustabdyti nesankcionuotą įėjimą į objektą labai
svarbūs yra ryšiai, t. y. aliarmo signalo perdavimas į centrinį stebėjimo pultą bei garantija, kad
šis signalas pateks ten, kur yra siunčiamas. Dabar panagrinėkime signalo perdavimo būdus.
Paprastai naudojami telefoniniai pultai, o informacija iš objekto atkeliauja telefono linija. Be to,
daugelyje objektų įrengti belaidžiai, t. y. radijo
bangų pultai, informacija perduodama iš siųstuvo
į imtuvą tam tikro dažnio radijo bangomis, arba
belaidžiai pultai, veikiantys per GSM ryšį, internetą
ar kabelinę televiziją. Pulte esantis imtuvas
priima siunčiamą informaciją iš visų objektuose
sumontuotų kontrolinių įrenginių – siųstuvų.
Pats paprasčiausias informacijos perdavimas yra
vienpusiu ryšiu, t. y. objekte esantis siųstuvas
išsiunčia informaciją į pultą, tačiau nežino, ar
ji pultą pasiekė. Naudojant dvipusį ryšį, iš centrinio pulto gaunama informacija apie priimtą
pranešimą. Tačiau šio būdo pagrindinis trūkumas
– labai pakyla objektinio siųstuvo kaina. Manau,
kad aliarmo signalas turėtų būti perduodamas
telefono linijomis ir radijo bangomis arba kitu
belaidžiu informacijos perdavimo būdu, nes per
metus užﬁksuojama daug klaidingų suveikimų dėl
telefono tinklų kaltės, o saugos tarnybos nenoriai
į juos reaguoja. Tai įvyksta dėl gedimų telefono
linijose, telefono stotyse arba dėl to, kad telefono
linijų parametrai neatitinka nustatytų reikalavimų,
netvarkinga techninė priežiūra, be to, veikia ir
įvairūs gamtos reiškiniai. Teisiškai tinkamai parengusios reagavimo sutartis su klientu (jas, mano
manymu, reikėtų atidžiau įsiskaityti), saugos
tarnybos visiškai nėra materialiai atsakingos dėl
to, kad gali laiku neatvykti pagal aliarmo signalą
arba šis signalas gali nepasiekti centrinio pulto
dėl gedimų telefono linijose. Turi būti nustatytos užsakovo, apsaugos sistemą įrenginėjančios
įmonės ir saugos tarnybos, reaguojančios į aliarmo
signalą, atsakomybės ribos. Tačiau mes užsakovo
neinformuojame, kad aliarmo signalo perdavimas telefono linija gali trukti 1 min. ir daugiau
arba kad signalas gali iš viso nepasiekti pulto,
jei linija bus pažeista. Signalas radijo bangomis į centrinį stebėjimo pultą atkeliaus per
keliasdešimt sekundžių arba iš viso čia nepateks, jei prasidės kiti priešininkų veiksmai, t.
y. signalo blokavimas. Taigi labai svarbu ne
tik ryšiai, bet ir mechaninės priemonės, kurias įrengus galima sutrukdyti nusikaltėliams
arba bent juos pristabdyti, kol jie pasieks savo
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tikslą, taip pat saugos tarnybos greitojo reagavimo ekipažo galimybė atvykti į objektą iki tol,
kol vagystė bus įvykdyta. Šis kompleksas ir yra
svarbiausias visoje apsaugos sistemoje.
Statistikos duomenimis (mano manymu,
jie yra netikslūs), vagystė trunka nuo 1 iki 3
minučių, todėl pagrindiniai veiksniai, galintys
turėti įtakos žaibiškoms vagystėms, yra trukdymas arba pristabdymas ir ryšiai, apie kuriuos
jau kalbėjome. Surukdyti nusikaltėliams gali
mechaniniai įrenginiai: durys, užraktai, langų
stiklai, apsauginės plėvelės, grotos, langų
žaliuzės ir patys langai. Objekto apsaugos sistemos veikimą galima patikrinti modeliuojant
įvykius. Tokį modeliavimą sudaro:
• mechaninių priemonių (durų, žaliuzių,
stiklų su apsaugine plėvele, grotų, spynų)
įveikimas, jų pasipriešinimo trukmės
nustatymas;
• signalizacijos sistemų suveikimas,
aliarmo signalo sukėlimas siekiant
nustatyti jų suveikimo efektyvumą,
signalo perdavimo tikimybę;
• reagavimo laiko nustatymas;
• žalos pridarančio įvykio inscenizavimas, patikrinant visus atliekamus
veiksmus.
Įėjimo trukmė nustatoma ir galimų
veiksmų grafikai sudaromi atsižvelgiant į
užpuoliko „kvalifikaciją“ ir turimas priemones. Pavyzdžiui, galima pamodeliuoti tokią
situaciją:
Taikinys – mobiliaisiais telefonais prekiaujanti bendrovė.
Priešas: duris įveikia per 15 sek., sudaužo
vitriną per 5 sek., per 20 sek. surenka mobiliuosius telefonus, per 15 sek. išbėga iš parduotuvės ir pasislepia – iš viso 55 sek.
Atsakomosios pajėgos: signalas priimamas
per 20 sek., tiek pat laiko prireikia perduoti informacijai greitojo reagavimo ekipažui, atvykti
į įvykio vietą įmanoma ir per 1 min. (tai lemia
ekipažo dislokacijos vieta) – iš viso 100 sek.
Rezultatas: 55 sek. tereikia vagystei, o 100
sek. – atvykti į įvykio vietą. Taigi viskas prarasta.
Aišku, tai apytiksliai skaičiavimai, bet jie
parodo patį vertinimo principą.
Vadinasi, tokių objektų apsaugai turime
numatyti mechanines priemones, kurios leistų
neprarasti laiko, kol atvyks greitojo reagavimo ekipažas, gavęs aliarmo signalą. Durys
turėtų būti apsaugotos nuo išlaužimo, durų
stakta – gerai įtvirtinta, pagaminta iš metalo,
kietmedžio ar medžio pakaitalų ir turėti atitikties deklaraciją. Jos turėtų atsidaryti į išorinę
pusę, neturėtų būti tarpo tarp staktos ir varstomosios dalies, spynos liežuvėlis turėtų būti 
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 uždengtas, spyna – sertifikuota ir apsaugota

nuo pragręžimo, turinti kietmetalio plokšteles.
Durų ir langų stiklus reikia apklijuoti apsaugine (412–680 mkm storio) plėvele. Tai turi būti
padaryta gaminant langus, kadangi labai svarbus pats stiklo su apsaugine plėvele tvirtinimo
duryse arba lange būdas. Jeigu įrengiamos
grotos ar žaliuzės, jos turėtų būti tvirtinamos
vidinėje patalpos dalyje, kadangi, išdaužus
lango ar durų stiklą ir suveikus stiklo dūžio jutikliui, dar turėtų būti kliūtis, su kuria bandant
susidoroti suspėtų atvykti greitojo reagavimo
ekipažas. Grotos, sumontuotos išorinėje pastato dalyje, problemos neišspręstų, kadangi jas
lengvai galima įveikti nupjaunant. Sumontavus žaliuzes pastato išorinėje dalyje, jos gali
pristabdyti vagišius tik tada, jei uždarius gerai fiksuojamos ir rakinamos, o signalizacijos
aliarmo signalas perduodamas kuo anksčiau.
Kitas apsaugos užtikrinimo būdas, galbūt efektyvesnis, – tai polikarbonatinio stiklo montavimas lange. Polikarbonatinis stiklas – tai
plastmasinis smūgiams atsparus gaminys. Polikarbonato plokštės, naudojamos vietoj grotų
ar laminuoto stiklo, storis turi būti mažiausiai
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10 mm. Polikarbonato plokštė dedama prieš
stiklą ir montuojama į tvirtą metalinį rėmą.
Labai geras derinys – polikarbonato plokštė su
stiklu, galinti sugaišinti įsibrovėlį iki 10 min.
Šios priemonės yra labai svarbios ir turi būti
naudojamos projektuojant apsaugos sistemą.
Reaguoti sutartinai turėtų licencijuotos
saugos tarnybos greitojo reagavimo ekipažai,
kurių turėtų būti pakankamai, kad būtų
užtikrintas atvykimas laiku. Nagrinėjant vieną
iš vagysčių fotografijos prekių parduotuvėje,
kuri buvo įvykdyta naktį, nustatyta, kad objekto apsaugos sutartį pasirašė bendrovė,
kuri neturi licencijos vykdyti saugos tarnybos
funkcijas, neturi greitojo reagavimo ekipažo ir
yra tik apsaugos sistemas montuojanti įmonė.
Paaiškėjo, kad pagal bendradarbiavimo sutartį
dėl apsaugos organizavimo į pavojaus signalą
turėtų reaguoti kita tarnyba. Manau, kad turėtų
būti tiesioginė sutartis su saugos tarnyba, kuri
turi ne vieną greitojo reagavimo ekipažą ir gali
reaguoti suveikus aliarmo signalui keliuose
objektuose.
Apibendrindami turėtume pabrėžti, kad
apsaugos sistema turi atitikti galimą grėsmę,
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Naujas asmens

riziką. Taigi analizuojamas pavojus, grėsmė ir
jos sukeliama žala bei tokios žalos atsiradimo
tikimybė. Rizikos vertinimas yra prielaida
apsaugos sistemai, padedančiai kontroliuoti
situaciją ir išvengti nepageidautinų pasekmių,
sukurti. Absoliuti sauga yra neįmanoma.
Geriausias šios problemos sprendimo būdas
– pasiekti aukščiausią galimą saugos lygį,
kai nuo grėsmės dydžio neatsilieka apsaugos
lygis.


ir turto saugos teisinis

reglamentavimas

Lietuvos Respublikos Seimas
2004 m. liepos 8 d. priėmė Asmens ir turto
saugos įstatymą. Šis įstatymas įsigaliojo
2005 m. sausio 1 d. Iki įstatymo įsigaliojimo
šią sritį reglamentavo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1993 m. kovo 12 d. nutarimas
Nr. 160 „Dėl Asmens bei turto saugos nuostatų
patvirtinimo“ ir vidaus reikalų ministro
1993 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 673
„Dėl leidimų sistemos veiklos, vykdant Asmens
bei turto saugos nuostatus“.

Petras
Petraitis
Vytas Navickas

Policijos
generalinio komisaro
UAB
„Firma“
pavaduotojas
direktorius

Būtinybę tobulinti asmens ir turto saugos
teisinį reglamentavimą lėmė šios pagrindinės
priežastys:
• ankstesnieji teisės aktai nepakankamai
tiksliai atskleidė susiklosčiusius asmens ir
turto saugos santykius;
• iki tol galioję teisės aktai prieštaravo kai kuriems pagrindiniams Lietuvos įstatymams,
tarptautinės teisės reikalavimams;
• aiškiai neapibrėžtos apsaugos darbuotojų teisės ir pareigos sudarė prielaidas
kilti įvairioms konﬂiktinėms situacijoms.
Rengiant įstatymą, buvo atsižvelgta tiek į
įvairių suinteresuotų valstybės institucijų, tiek į
visuomeninių saugos tarnybas vienijančių organizacijų nuomones.
Kokios naujos nuostatos įtvirtintos naujame Asmens ir turto saugos įstatyme? Apžvelgsime pagrindines naujas teisinio reglamentavimo kryptis.

1. Europos Sąjungos teisės
reikalavimų dėl laisvo asmenų bei
kapitalo judėjimo įgyvendinimas
Pagal anksčiau galiojusius teisės aktus apsaugos darbuotojai, saugos vadovai galėjo būti
tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Tokia nuostata
akivaizdžiai prieštaravo Europos Sąjungos teisėje

nustatytam laisvo asmenų judėjimo principui,
pagal kurį Europos Sąjungos valstybių narių
piliečiams draudžiama nustatyti suvaržymus
įsidarbinti Europos Sąjungos šalyse narėse. Todėl
naujojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
jog apsaugos darbuotojai, saugos vadovai gali
būti tik Lietuvos Respublikos, ES, NATO ir Europos
ekonominės erdvės (EEE) susitarimo valstybių
narių piliečiai. Reikėtų pažymėti, kad tiek Lietuvos
Respublikos, tiek užsienio valstybių piliečiai dirbti
saugos vadovais ar apsaugos darbuotojais galės
tik tokiu atveju, jeigu atitiks bendruosius įstatymo
nustatytus reikalavimus apsaugos darbuotojams
ir saugos vadovams.
Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad saugos
tarnybos steigėjai bei sutarties dalyviai taip pat
gali būti tik minėtų valstybių narių piliečiai.
Kita svarbi Europos Sąjungos teisės aktų
nuostata, įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, yra leidimas Europos Sąjungos
valstybių užsienio juridinių asmenų ﬁlialams
steigtis bei vykdyti veiklą bet kurioje Europos
Sąjungos valstybėje. Todėl įstatyme nustatyta,
kad užsienio juridinio asmens ﬁlialas turi teisę
steigti saugos tarnybas. Be to, užsienio juridinio
asmens ﬁlialas, neturintis tikslo teikti asmens ir
turto saugos paslaugas, gali turėti savo saugos

padalinį.
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2. Reikalavimai kontroliuojančiam
asmeniui, saugos vadovui ir apsaugos darbuotojui
Dauguma reikalavimų apsaugos darbuotojui,
pavyzdžiui: būti ne jaunesniam kaip 18 metų, jeigu
dirbs be šaunamojo ginklo, ir ne jaunesniam nei 21
metų, jeigu darbe gali būti naudojamas šaunamasis
ginklas, būti tinkamos sveikatos, nebūti teistam už
tyčinį nusikaltimą, nebūti įrašytam į operatyvinės
veiklos subjektų įskaitą, išlaikyti apsaugos darbuotojo kvaliﬁkacinį egzaminą ir gauti apsaugos
darbuotojo pažymėjimą – išliko tokie patys kaip ir
iki tol galiojusiuose teisės aktuose. Tačiau atsirado
ir naujų reikalavimų, keliamų kontroliuojantiems
asmenims, saugos vadovams ir apsaugos darbuotojams. Kontroliuojantis asmuo, apsaugos darbuotojas, saugos vadovas negali būti:
•
asmuo, kurio veiksnumas yra apribotas
teismo nuosprendžiu, ar asmuo, teismo pripažintas
nepakaltinamu ar ribotai pakaltinamu;
•
asmuo, kuriam vykdyti asmens ir turto
saugą uždrausta teismo nuosprendžiu;
•
asmuo, kuris buvo saugos vadovas
ar apsaugos darbuotojas, jeigu jo licencija ar
pažymėjimas buvo panaikintas už pažeidimus ir
nuo to laiko nėra praėję 3 metai;
•
asmuo, buvęs TSRS valstybės saugumo
komiteto kadrinis darbuotojas.
Be to, reikėtų paminėti, kad, priėmus naują
įstatymą, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
patvirtino naują Apsaugos darbuotojų mokymo
programą. Šioje programoje nustatyta 52 valandų
mokymosi trukmė, ankstesnėje mokymosi programoje apsaugos darbuotojų mokymams buvo
skirta tik 30 valandų.
3. Licencijavimo nuostatų pokyčiai
Pagal anksčiau galiojusius teisės aktus neginkluotos asmens ir turto saugos paslaugų teikimas
valstybiniu lygiu nebuvo kontroliuojamas. Vis dėlto
neginkluotos asmens ir turto saugos paslaugų
teikimas yra paplitęs (jos teikiamos parduotuvėse,
masiniuose renginiuose, kitose viešose vietose, kur
yra dideli žmonių srautai) ir dažnai kyla konﬂiktų
tarp apsaugos darbuotojų ir pavienių asmenų ar jų
grupių. Neretai apsaugos darbuotojai, nežinodami
savo teisių ir pareigų, viršydavo savo įgaliojimus.
Atsižvelgiant į tai, pagal naujojo įstatymo nuostatas nuspręsta licencijuoti neginkluotą asmens ir
turto saugą tais atvejais, kai ji kaip paslauga teikiama klientams. Tai reiškia, kad visi apsaugos darbuotojai, kurie vykdo neginkluotą saugą daugelyje parduotuvių, masiniuose renginiuose, kitose
viešose vietose, privalės baigti mokymus pagal Apsaugos darbuotojų mokymo programą bei išlaikyti
egzaminą. Tikimasi, kad apsaugos darbuotojų
teikiamos paslaugos taps kokybiškesnės, sumažės
konﬂiktų tarp apsaugos darbuotojų ir klientų.
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4. Kai kurių naujų asmens ir turto
saugos veiklos sričių reglamentavimas
Analizuojant saugos tarnybų veiklą, buvo
pastebėta, kad atsiranda vis įvairesnių paslaugų,
susijusių su asmens ir turto sauga, poreikis ir
pasiūla. Todėl įstatyme buvo apibrėžtos naujos
saugos rūšys – saugos tarnybų ir saugos padalinių
veiklos sritys. Reikėtų paminėti, kad saugos tarnybos ir saugos padaliniai, be tradicinių asmens ir
turto saugos paslaugų, galės verstis viešosios tvarkos palaikymu viešuose renginiuose, vykstančiuose
žmonių masinio susibūrimo vietose (stadionuose,
aikštėse, parkuose ir panašiai). Šia įstatymo nuostata sudarytos teisinės prielaidos bendradarbiauti
policijai ir saugos tarnyboms užtikrinant viešąją
tvarką viešuose masiniuose renginiuose.
5. Tikslus apsaugos darbuotojų teisių
ir pareigų bei kompetencijos ribų
nustatymas
Ankstesniuose teisės aktuose nebuvo aiškiai
nustatytos apsaugos darbuotojų teisės ir pareigos.
Tai sukeldavo problemų tiek patiems darbuotojams, neišmanantiems, kaip elgtis vienoje ar kitoje
situacijoje, tiek ir asmenims, kurie nežino, kokių
veiksmų gali tikėtis iš apsaugos darbuotojų, kada
būtina paklusti jų reikalavimams ir pan. Naujame
įstatyme nustatytos apsaugos darbuotojų teisės ir
pareigos, apibrėžtas apsaugos darbuotojo teisinis
statusas, jo teisėto elgesio pagrindai ir ribos.
Apsaugos darbuotojai įstatyme nėra prilyginti valstybės pareigūnams, taigi jų įgaliojimai
taip pat nėra tolygūs. Esminis skirtumas yra tas,
kad apsaugos darbuotojas negali turėti absoliučių
administracinių įgaliojimų duoti nurodymus jam
nepavaldiems asmenims. Įstatyme stengtasi
neperžengti šios ribos, tačiau kartu įtvirtinti tokie
apsaugos darbuotojo įgaliojimai, kurie sudarytų
sąlygas užtikrinti tinkamą asmens ir turto saugos
paslaugų teikimą. Netinkamas pareigų atlikimas ar suteiktų įgaliojimų viršijimas, teisės aktų
pažeidimas bus pagrindas įvertinti apsaugos
darbuotojo gebėjimą toliau vykdyti jam pavestas
funkcijas.
Visos apsaugos darbuotojų teisės ir pareigos yra išvardytos naujojo įstatymo 7 ir 8 straipsniuose.
6. Fizinės prievartos, specialiųjų
priemonių bei šaunamojo ginklo
panaudojimo įtvirtinimas įstatyme
Iki įstatymo įsigaliojimo buvęs teisinis reglamentavimas, susijęs su apsaugos darbuotojo,
vykdančio asmens ir turto saugą, teise ypatingais
atvejais panaudoti ﬁzinę prievartą, specialiąsias
priemones ar šaunamąjį ginklą, buvo nepakankamas, todėl iškildavo tam tikrų neaiškumų. Kita ver-
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tus, šis reglamentavimas ne visais atžvilgiais atitiko
žmogaus teisių apsaugos standartus, kadangi tokios
prievartos panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su galimybe pažeisti pagrindines konstitucines žmogaus
teises, tokias kaip teisė į gyvybę bei sveikatą, teisė į
asmens neliečiamumą, garbę ir orumą, kai kuriais
atvejais – ir teisę į nuosavybės neliečiamumą. Todėl
teisinėje valstybėje tai turi būti reglamentuojama
aukščiausios juridinės galios teisės akte – įstatyme.
Atsižvelgiant į tai, įstatyme šiam klausimui skiriama
ypač daug dėmesio. Pavyzdžiui, įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintas prievartos naudojimo tik būtinais
atvejais ir jos proporcingumo principas. Įstatymo
16–18 straipsniuose konkrečiai išdėstytas šis principas: nurodyta tiek bendrosios minėtos prievartos
panaudojimo sąlygos, tiek konkretūs pagrindai.
Apsaugos darbuotojas kiekvienoje konkrečioje
situacijoje turės nuspręsti, kokias neišvengiamai
būtinas prievartos priemones prieš įtariamą teisės
pažeidėją naudoti.

7. Saugos tarnybų, saugos padalinių
ir policijos bei kitų teisėsaugos
institucijų bendradarbiavimas
Įstatyme nustatytos saugos tarnybų, saugos padalinių ir policijos bei kitų teisėsaugos
institucijų bendradarbiavimo ribos. 14 straipsnyje
nustatyta, kad minėtos tarnybos ir teisėsaugos
institucijos įstatymų nustatyta tvarka bendradarbiauja užtikrindamos viešąją tvarką, visuomenės
saugumą, administracinių teisės pažeidimų ir
nusikalstamų veikų prevenciją bei atskleidimą.
Apsaugos darbuotojai įpareigoti nedelsdami pranešti policijai, kai įtariama, jog rengiamas, daromas ar padarytas administracinis
teisės pažeidimas ar nusikalstama veika; jeigu
saugomame objekte ar prieš saugomą subjektą
padarytas administracinis teisės pažeidimas ar
nusikalstama veika – apsaugoti įvykio vietą, imtis
priemonių liudytojams nustatyti; suteikti pagalbą
pareigūnams ar kitiems asmenims sulaikant
įtariamus teisės pažeidėjus, kiek tai netrukdo atlikti tiesiogines pareigas.
Teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens
bei turto saugą, daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui palaikant viešąją tvarką viešuose masiniuose renginiuose bei masinio susibūrimo vietose.
Nustatyta, kad saugos tarnybos, saugos padaliniai
kartu su policija derina pajėgas ir priemones, pasiskirsto tarpusavio užduotis, atsižvelgdamos į konkretaus renginio speciﬁką, numato kitas viešosios
tvarkos palaikymo priemones.
8. Apsaugos darbuotojų profesinės
kvaliﬁkacijos pripažinimas
Iki įstatymo įsigaliojimo Lietuvoje apsaugos
darbuotojais galėjo dirbti tik asmenys, baigę apsaugos darbuotojo kursus ir išlaikę egzaminą, arba

buvę vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės
saugumo institucijų ar prokuratūros pareigūnai,
pateikę atitinkamą pažymą. Tokia pažyma turėjo
patvirtinti, kad asmuo vienoje iš minėtų institucijų
yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) ir turi teisę laikyti
bei nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą.
Įsigaliojus naujajam įstatymui, asmenys, dirbę
teisėsaugos institucijose arba įgiję tam tikrą apsaugos darbuotojo kvaliﬁkaciją užsienyje bei siekiantys dirbti apsaugos darbuotojais, gali kreiptis
į Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos
darbuotojo profesinės kvaliﬁkacijos pripažinimo
komisiją, kad užsienyje įgytas išsilavinimas ir
kvaliﬁkacija ar Lietuvoje įgyta kvaliﬁkacija būtų
pripažinta tinkama dirbti apsaugos darbuotojais.
Komisijai pripažinus kvaliﬁkaciją tinkama, nebereikia laikyti apsaugos darbuotojo egzamino.

9. Saugos tarnybų ir saugos padalinių
veiklos problemos
Policijos departamentas prie VRM 2004 m.
surinko informaciją apie apsaugos darbuotojų padarytus teisės pažeidimus ir atliko šių pažeidimų
analizę.
Teritorinių policijos įstaigų pateiktais duomenimis, buvo užﬁksuoti 35 įvykiai, po kurių nu-

kentėjusieji pareiškė, kad saugos darbuotojai juos
sumušė arba naudojo psichologinį smurtą. Ne
visada pamatuotas bei neadekvatus ﬁzinės jėgos
panaudojimas, nemokėjimas elgtis konﬂiktinėse
situacijose sukelia grėsmę visuomenės saugumui, viešajai tvarkai bei žmonių teisėms. Saugos
tarnybų ir saugos padalinių vadovai turėtų skirti
daugiau dėmesio šiai problemai spręsti. Už apsaugos darbuotojų veiksmus darbo metu atsakingas
jų darbdavys, todėl rekomenduotina keliant apsaugos darbuotojų kvaliﬁkaciją daugiau dėmesio
skirti jų psichologiniam parengimui, organizuoti mokymus, per kuriuos ypač reikėtų mokytis
konﬂiktų sprendimų taktikos.
Nerimą kelia ir apsaugos darbuotojų daromi
Kelių eismo taisyklių pažeidimai. Pavyzdžiui, atliekant
analizę, nustatyta, kad stacionarūs greičio matavimo
prietaisai vien per 2 mėnesius Vilniuje užﬁksavo 45
atvejus, kai saugos tarnyboms priklausančias transporto priemones vairavę asmenys pažeidė Kelių eismo taisykles, t. y. viršijo leistiną greitį. Pažymėtina,
kad saugos tarnybų automobilių vairuotojams
taikomi tie patys Kelių eismo taisyklių reikalavimai
kaip ir visiems vairuotojams, todėl saugos tarnybų
vadovai darbą turėtų organizuoti taip, kad būtų
išvengta panašių pažeidimų.
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Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto
saugos licencijavimo taisyklėse nustatyta, kad licencija verstis ginkluota ar neginkluota asmens ir
turto sauga panaikinama, kai per vienerius metus
licencijos turėtojo apsaugos darbuotojai 3 kartus ir
daugiau neteisėtai panaudoja šaunamuosius ginklus, specialiąsias priemones ar ﬁzinę prievartą. Taigi apsaugos darbuotojų nuolat daromi pažeidimai
gali sukelti skaudžių pasekmių ir visos įmonės
veiklai.
Apibendrinant reikėtų pabrėžti, kad naujasis
Asmens ir turto saugos įstatymas nepadarė perversmo saugos srityje. Greičiau tai yra buvusių
teisės aktų susisteminimas ir pertvarkymas pagal
naujus teisės reikalavimus, kylančius tiek iš Lietuvos, tiek ir iš Europos Sąjungos teisės pagrindų.
Norėtųsi palinkėti visiems policijos
pareigūnams, saugos tarnybų ir saugos padalinių
darbuotojams sėkmės, profesionalumo ir savitarpio supratimo įgyvendinant šio svarbaus įstatymo
nuostatas. Saugos tarnybų vadovams linkiu
sėkmingai konkuruoti su kitų Europos Sąjungos
valstybių privačiomis saugos struktūromis. 
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Ar šalyje išliks
gaisro aptikimo ir
gaisro signalizavimo
įrangos sertifikavimas?
Praėjo vieneri metai nuo tos dienos,
kai Lietuva tapo visateisė Europos Sąjungos
narė. Per šį laiką šalies verslininkai, visą
verslą arba jo dalį susieję su gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo įranga (toliau
– GAGSĮ), jau spėjo pajusti bendros Europos
rinkos privalumus bei prisiderinti prie naujų
verslo sąlygų, susijusių su šia naryste. Be
abejo, viena iš pamatinių bendrosios Europos
ekonominės erdvės laisvių yra laisvas prekių
judėjimas.

pasiekiama taikant atitinkamas Europos Komisijos
nustatytas statybos produktų (vadinasi, ir GAGSĮ)
atitikties įvertinimo schemas. Atitikties įvertinimas
– veikla, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma,
kiek produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus. Kasdienėje kalboje labiau
paplitęs produktų sertiﬁkavimo terminas. Sertiﬁkavimas – procedūra, kuria sertiﬁkavimo įstaiga
patvirtina, kad produktas, procesas, paslauga ar
ﬁzinio asmens kvaliﬁkacija atitinka nustatytus
reikalavimus. Produktų atitikties įvertinimo pagrindas yra paskelbtosios (notiﬁkuotos) ar paskirtosios atitikties įvertinimo (sertiﬁkavimo) įstaigos
atliktas gamintojo įdiegtos gamybos kontrolės
sistemos bei paties produkto įvertinimas (t. y.
sertiﬁkavimas) ir nuolatinė priežiūra. Paskelbtosios (notiﬁkuotos) ar paskirtosios atitikties
įvertinimo įstaigos, išduodamos produkto atitikties sertiﬁkatą, patvirtina, kad produktas atitinka
techninių speciﬁkacijų reikalavimus. Techninė
speciﬁkacija – dokumentas, kuriame pateiktus
techninius reikalavimus turi atitikti apibūdinamas
produktas, procesas ar paslauga. GAGSĮ produktų
techninės speciﬁkacijos yra standartai.
Šalis

Identiﬁkavimo
Nr.

VdS GmbH

SĮ + BL

0786

BSI PRODUCT SERVICES

SĮ

0086

AENOR

SĮ

0099

EN 54-3:2001/A1:2002,

LPCB

SĮ

0832

EN 54-4+AC:2002/A1:2003,

Danija

DANISH INSTITUTE
OF FIRE AND SECURITY TECHNOLOGY

SĮ

0845

EN 54-5:2000/A1:2002,

Čekija

ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV S.P.

SĮ

1014

Arvydas Viršulis

Belgija

BOSEC

SĮ

1175

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM
Gaisrinių tyrimų centro
sertiﬁkavimo tarnybos viršininkas

Slovakija

TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY S.P.

SĮ + BL

1299

Lenkija

CNBOP

SĮ + BL

1438

AFNOR CERTFICATION SA

SĮ

0049

IMQ S.P.A.

SĮ

0051

NEMKO CERTIFICATION AS

SĮ

0883

Ispanija
D. Britanija

Prancūzija
Italija
Norvegija

* SĮ – notifikuota sertifikavimo įstaiga, BL – notifikuota bandymų laboratorija
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ir kad produktai, nustatyta tvarka paženklinti „CE“
ženklu, galėtų būti tiekiami į Lietuvos ir bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką be papildomų
apribojimų. Kaip nurodyta STR 1.01.04:2002,
„CE“ ženklu turi būti ženklinami tik tie statybos
produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį.
Statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, turi atitikti
esminius reikalavimus. „CE“ ženklas patvirtina, kad
statybos produktų charakteristikos atitinka perimtų
darniųjų standartų, paskelbtų „Oﬃcial Journal of
the European Communities“, reikalavimus ir kad
tiekėjai atliko visas būtinas atitikties įvertinimo
procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose. Darniųjų techninių speciﬁkacijų (standartų) ZA
priedai tiesiogiai nurodo, kurie standarto reikalavimai yra privalomi siekiant produktą ženklinti „CE“
ženklu. Europos Komisija sprendimu 96/557/EEB
nustatė, kad GAGSĮ produktams taikoma 1 atitikties įvertinimo schema, kuri reiškia, kad produkto
atitiktį vertina (sertiﬁkuoja) notiﬁkuota (paskelbtoji) ar paskirtoji sertiﬁkavimo įstaiga. Šios įstaigos
išduotas EB (Europos Bendrijos) atitikties sertiﬁkatas suteikia teisę gamintojui (gamintojo įgaliotam
tiekėjui) ženklinti produktą „CE“ ženklu (žr. 1 pav.). 
1 lentelė

Įstaigos veiklos
rūšis *

D. Britanija
„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir
„CE“ ženklinimas“ (toliau – STR 1.01.04:2002),
įteisinantis Europos Bendrijos Tarybos direktyvos
„Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir kitų
teisinių aktų, susijusių su statybos produktais,
suvienodinimo“ (89/106/EEC) nuostatas, nustato
statybos produktų atitikties įvertinimo, ženklinimo
„CE“ ženklu bendruosius reikalavimus, statinio
esminių reikalavimų taikymą vykdant statybos
produktų atitikties bei tinkamumo naudoti
įvertinimą. Šis reglamentas privalomas visoms institucijoms, kurios vykdo statybos darbus, gamina
ir realizuoja statybos produktus, atlieka statybos
produktų atitikties įvertinimą. Taigi ir GAGSĮ tiekėjas
(ﬁzinis ar juridinis asmuo – statybos produktų ir
įrenginių gamintojas, platintojas, importuotojas,
paslaugų organizacija) visomis priemonėmis turi
užtikrinti, kad statybos produktai, numatyti naudoti statiniuose, bus tiekiami į rinką tik su sąlyga,
kad jie bus tinkami panaudoti pagal paskirtį, o
jų charakteristikos bus tokios, kad statiniai, į kuriuos jie bus stacionariai įmontuoti, sumontuoti,
įdėti ar instaliuoti, atitiks esminius reikalavimus,
jei šiuos reikalavimus nustato galiojantys teisės
aktai. Anksčiau minėta apsauga nuo grėsmių

Kaip jau buvo minėta, įgyvendinant STR
1.01.04:2002 reikalavimus, siekiama užtikrinti, kad
Lietuvos rinkoje esantys statybos produktai būtų
tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose
jie bus panaudoti, atitiktų esminius reikalavimus

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 3

Įstaigos pavadinimas

Vokietija

Ši laisvė kartu su nediskriminavimo ir
konkurencijos teisėmis suteikia šalies verslo visuomenei milžiniškas galimybes plėtoti verslą. Tačiau
šios galimybės turi ir ribas. Tai susiję su nuostata,
kad laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungos
rinkoje įgyvendinamas remiantis reikalavimais
įvertinti produktų atitiktį bei juos ženklinti „CE“
atitikties ženklu (toliau – „CE“ ženklas). Šiame
straipsnyje pabandysime trumpai ir gana suprantamai apžvelgti dabar šalyje galiojančią GAGSĮ
atitikties įvertinimo tvarką ir artimiausiu laiku
įsigaliosiančius nusistovėjusios tvarkos pakeitimus.
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme statybos produktas apibrėžiamas kaip pagamintas
produktas, kurį numatoma ilgam laikui įkonstruoti,
įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į statinį. Akivaizdu,
kad šį apibrėžimą atitinka ir gana speciﬁnė GAGSĮ,
skirta statinių priešgaisrinei saugai užtikrinti. Kadangi potenciali grėsmė kyla ne tik netinkamai suprojektavus ar pastačius statinius, bet ir statiniuose
naudojant nesaugius produktus, tai aktuali ir
statinių naudotojų apsauga nuo šių grėsmių. Šiuo
metu šalyje galiojantis organizacinis tvarkomasis
statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002

1 pav. Ženklinimo „CE“ ženklu pavyzdys

2005/GEGUŽĖ

Techninė speciﬁkacija, kurios
atitiktis vertinama

EN 54-7:2000/A1:2002,
EN 54-12:2003

EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-4+AC:2002/A1:2003,
EN 54-5:2000/A1:2002,
EN 54-7:2000/A1:2002
EN 54-4+AC:2002/A1:2003,
EN 54-5:2000/A1:2002,
EN 54-7:2000/A1:2002
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2 pav. EB atitikties sertifikato formos pavyzdys
 Nors 89/106/EEB direktyva įdiegiama nuo

1989 metų, iki šiol ne visos statybos produktų
techninės speciﬁkacijos yra suderintos su šia direktyva, todėl kai kurių statybos produktų pateikimas
į rinką yra suvaržytas, t. y. skirtingose šalyse galioja nacionalinė pateikimo į rinką tvarka. Šiuo metu
GAGSĮ produktams skirtos tik 5 darniosios techninės
speciﬁkacijos (LST EN 54-3+A1:2002, LST EN 544+AC:2002/A1:2003, LST EN 54-5+A1:2002 LST
EN 54-7+A1:2002 bei LST EN 54-12:2003), tačiau
produktų, atitinkančių šias speciﬁkacijas, privalomasis ženklinimas „CE“ ženklu, remiantis atitinkamais
Europos Komisijos komunikatais, atidėtas: dūmų
detektorių – iki 2005-06-30, garso signalizatorių –
iki 2005-06-30, šilumos detektorių – iki 2005-12-31,
linijinių optinių dūmų detektorių – iki 2005-12-31,
GAGSĮ energijos tiekimo įrangos – iki 2005-12-31).
Kitas sunkumas, su kuriuo susiduria verslininkai,
yra tas, kad mūsų šalyje nėra ir artimiausiu metu
nenumatoma steigti notiﬁkuotą pagal direktyvą
89/106/EEB GAGSĮ produktų sertiﬁkavimo įstaigą.
Kitose Europos šalyse tokių įstaigų taip pat nėra labai
daug. Kelios žinomiausios paskelbtosios (notiﬁkuotos) produktų sertiﬁkavimo įstaigos, galinčios GAGSĮ
gamintojams suteikti teisę produktus ženklinti „CE“
ženklu, nurodytos 1 lentelėje. Paminėtina, kad tokios
žinomos organizacijos kaip „Delta“ (Danija) ir BRE

Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinė sauga

(Didžioji Britanija) yra paskelbtos (notiﬁkuotos) tik
kaip produktų bandymų įstaigos.
Taigi, atsižvelgiant į anksčiau minėtas aplinkybes,
verslininkai nuo 2005-06-30, pateikdami šalies
rinkai GAGSĮ produktus, kurių privalomąjį ženklinimą
„CE“ ženklu yra nustačiusi Europos Komisija, pagal
STR 1.01.04:2002 nebeturės papildomai vertinti jų
atitiktį (sertiﬁkuoti). Rinkai galės būti pateikiami tik
tie produktai, kurie pagal nustatytus reikalavimus
turės parengtą EB atitikties sertiﬁkatą (žr. 2 pav.) ir
nustatyta tvarka bus paženklinti „CE“ ženklu.
Rinkos dalyviams dažnai kyla dar vienas
klausimas: kokiu kitu „CE“ ženklu po 2005-06-30
turės būti paženklinamas produktas? Juk jis tokiu
jau paženklintas! Anksčiau buvo užsiminta, kad
GAGSĮ yra speciﬁnis produktas, kuriam gali būti
taikoma ne tik Statybos produktų direktyva, bet ir
Elektromagnetinės dermės (89/336/EEB) bei Žemų
įtampų įrenginių (73/23/EEB) direktyvos. Taigi
šiuos produktus būtina paženklinti „CE“ ženklais,
nurodančiais, kad produktai atitinka esminius
minėtų direktyvų reikalavimus. STR 1.01.04:2002
nurodyta, kad tokiu atveju, kai statybos produktui, be šio reglamento, galioja kiti teisės aktai (į
Europos Sąjungos rinką tiekiamiems produktams
– ir Europos Sąjungos teisės aktai), nustatantys
„CE“ ženklinimą, tiekėjas (gamintojas) turi imtis

reikiamų priemonių ir atlikti visus reikiamus veiksmus, kad „CE“ ženklinamas produktas, be šio reglamento, atitiktų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Praktika rodo, kad dabar kai kurie GAGSĮ produktai
ženklinami panašiu į „CE“ ženklą simboliu, kuris lyg
turėtų reikšti, kad produktas atitinka 89/336/EEB ir/
arba 73/23/EEB direktyvų reikalavimus. Tačiau tokia
išvada ne visada yra pagrįsta. Tuo lengvai galima
įsitikinti nustačius, kokių techninių speciﬁkacijų
reikalavimus atitinka paženklintasis produktas. Be
to, dažniausiai šiuo simboliu produktas ženklinamas
nesilaikant nustatytų atitinkamos direktyvos
reikalavimų. Įdomu tai, kad, ne vienerius metus
vertinant GAGSĮ atitiktį, pagal direktyvą 89/106/EEB
„CE“ ženklu paženklintą produktą teko pamatyti
vienintelį kartą. Mūsų nuomone, tai lemia šie veiksniai: palyginti neseniai įsigaliojo darniosios techninės
speciﬁkacijos, taikomos šiems produktams, be to, iki
2005-06-30 buvo pratęstas laikotarpis, kai kartu su
Europos darniąja technine speciﬁkacija gali egzistuoti ir atskirų Europos Sąjungos šalių nacionalinės
techninės speciﬁkacijos. Nuo minėtos datos atitikties įvertinimo pagrindas bus Europos darniosios
techninės speciﬁkacijos.
Kitas verslininkams aktualus klausimas – koks
tiems produktams, kurie atitinka esminius direktyvos 89/106/EEB reikalavimus ir nustatyta tvarka
yra paženklinti „CE“ ženklu, GTC jau išduotų atitikties sertiﬁkatų likimas? Manome, kad galimi du
šio klausimo sprendimo būdai. Pats lengviausias ir
pigiausias – GTC išduoto atitikties sertiﬁkato panaikinimas. Antras, mūsų nuomone, racionalesnis
– naudotis GTC išduotais atitikties sertiﬁkatais
iki jų galiojimo laiko pabaigos. Europos Sąjungos
šalių patirtis rodo, kad įvairūs produktai, kurių
ženklinimas„CE“ ženklu yra privalomas, be šio privalomojo ženklo, yra paženklinti nacionaliniais atitikties ženklais, pvz.: Vokietijoje – TŰV, Prancūzijoje
– NF ir pan. Šiose šalyse nuo seno buvo ir vis dar yra
linkstama labiau pasitikėti produktų įvertinimu, atliktu nacionalinėse institucijose, o ne daug kam dar
hipotetinėje Europos Sąjungoje. Tai lemia tradicijos,
mentalitetas ir pan. Taigi galbūt tai galima pasakyti ir apie nustatytos formos GTC atitikties ženklu
paženklintus GAGSĮ produktus, juolab kad Europos
Sąjungos direktyvos nedraudžia produktų ženklinti
papildomais atitikties įvertinimo ženklais, žinoma,
jeigu jie neklaidina rinkos dalyvių.
Taigi Europos Sąjungoje taikoma produktų
atitikties įvertinimo sistemos paskirtis – pašalinti
grėsmes (gyvybei, turtui, aplinkai), kurias gali sukurti nesaugūs, neatitinkantys privalomųjų saugos
reikalavimų produktai, ir kliūtis prekėms laisvai
judėti. Ši sistema reikalinga, kad produktų atitikties
įvertinimas būtų objektyvus, neiškiltų papildomų
sunkumų. Visa tai užtikrina GAGSĮ rinkoje sąžiningą
konkurenciją, kuri yra pagrindinis ekonomikos augimo variklis.
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Naujos „Bentel“
gaisrinės centralės
APSAUGOS SISTEMŲ ĮRANGA

Vytautas Keršys
UAB ASĮ dırektorıus

Atnaujintas išorės dizainas, sukurta
kompiuterinė programa, leidžianti patogiau programuoti pačią sistemą. Be to, naujos nedidelės
dviejų ir keturių zonų centralės leis efektyviai
įdiegti „Bentel“ ir nedideliuose objektuose.
J 424 ir J 408 centralių pagrindiniai komponentai:
• 8 zonos;
• 2 stebimi / išjungiami / nereaguojantys gaisro
aliarmo išėjimai;
• 1 išjungiamas gaisro aliarmo išėjimas;
• 1 išjungiamas / nereaguojantis gedimo aliarmo išėjimas.

Italų kompanija „Bentel Security“ pradeda
gaminti naujas gaisrines konvencines
centrales. Kūrėjai nuodugniai išnagrinėjo
instaliuotojų ir vartotojų pageidavimus
ir pastabas, todėl naujosios J 400 serijos
centralės tapo dar patogesnės nei
populiariosios jų pirmtakės.
J 424 centralė, kaip ir ankstesnė J 524, yra
skirta vidutiniams ir didesniems objektams. Ji
pritaikyta dviems 8 zonų išplėtimo moduliams
(taip išplečiama iki 24 zonų), taip pat dviems
gesinimo moduliams, skystųjų kristalų ekranui.
J408 centralė labiau pritaikyta vidutiniams
ir mažiems objektams. Ji yra trijų skirtingų
modelių: J 408-2 (2 zonų), J 408-4 (4 zonų) ir J
408-8 (8 zonų). Prie jų gali būti vienas gesinimo
modulis.
Prie J 408 ar J 424 galima prijungti atstuminį
kartotuvą. Jis atvaizduos visus garsinius ir
vaizdinius sistemos signalus bei leis vartoto-

jui valdyti centralę per atstumą. Prie sistemos
galima prijungti keturis tokius atvaizdavimo /
valdymo modulius net 1 000 metrų atstumu nuo
pagrindinės centralės.
Nauja programinė įranga leidžia greitai
programuoti sistemą. Norint greitai gauti įvykių
suvestinę, galima ją išsispausdinti iš sistemos
atminties.
UAB ASĮ atstovai, pristatydami naująsias
„Bentel“ centrales, įsitikinę, kad dėl didelio patikimumo ir lankstumo jos greitai taps populiarios
ir nepakeičiamos.


Mechaninė sauga

Mechaninė sauga

5701

5701

5701

5701

3149

1

1

1

Valties (pakabinama)

5701

1

Terasa

5701

3

Vyno rūsys

5712

1

Darbo kambarys

5712

1

Voljeras

5701

1

Garažas

5701

1

Tvoros varteliai

5701

1

Direktoriaus namo lauko durys

5701

1

Sandėlis

5701

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

Vyr. vadybininko kabinetas

Direktoriaus pavaduotojas
Sekretorė
Vyr. buhalterė
Buhalterės
Techninis personalas
Vyr. vadybininkas
Pardavimų vadybininkai
Administratorė
Sandėlininkai
Transporto skyrius
Derybų kambarys
Pasitarimų kambarys
Direktoriaus žmona
Direktoriaus sūnus
Direktoriaus dukra
Valties (atskiras)

1

Pardavimų skyriaus tambūras

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1

Derybų kambarys

1. Pagrindinis MASTER KEY
2. Direktorius

1

Derybų kambarys

Rakto šeimininkas

1

I aukšto WC (moterų)

UAB „ASSA Lietuva“
generalinis direktorius

Nr.

1

I aukšto WC (vyrų)

Tadeuš Orševski

Didžiausia šiuo metu Švedijoje įrengta tokia sistema
jungia net 20 tūkst. spynų.
Sunku atsikratyti prieraišumo raktų ryšuliui,
net jei jis sveria daugiau už mobilųjį telefoną ir
sudaro daug nepatogumų rakinant, – juk visą
krūvą pamesti sunkiau nei vieną raktą. Tačiau
vieną raktą paslėpti visuomet lengviau, juo patogu
naudotis vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Be

1

Tambūras

Šiandien jau dažnas žino Lietuvoje taikomas
visrakčių sistemas. Trumpai jos esmę apibūdintume
taip – vienas raktas visoms spynoms. Tai reiškia,
kad savininkas vienu raktu gali atrakinti savo,
sekretorės kabineto, pagalbinių patalpų, buto
duris. Tačiau, pavyzdžiui, sekretorė su vienu raktu
galės patekti tik į savo kabinetą ir pagalbines
patalpas. Kitos durys jos raktui bus „neįkandamos“.

SISTEMOS PAVADINIMAS
Sistemos Nr.
UŽSAKOVAS

Kiekis

Transporto skyrius

Dar visai neseniai visą daugelio iš mūsų turtą
sudarė butas ir garažas, kuriam užrakinti
pakakdavo vieno – dviejų raktų komplektų.
Šiandien daugelio kišenėse žvanga ištisas
ryšulys metalo – raktai nuo biuro, pagalbinių
patalpų, namo, atskirų kambarių ir pan. Ne
vienam pažįstamas jausmas, kai, stovėdamas
už durų lyjant ar spaudžiant šaltukui, bandai
susirasti reikiamą raktą, kurį neretai prietemoje būna sunku atskirti nuo kitų...

Cilindras

Pagrindinis įėjimas

1 lentelė

šerdis galima suderinti su įtaisomomis naujomis
spynomis.
Vienos sistemos spynų rinkinio kaina yra
analogiška nesisteminių spynų kainai, tereikia papildomai sumokėti už raktus. Kai kurie
pardavėjai Lietuvoje gali nudžiuginti pirkėjus
– tokius spynų rinkinius galima įsigyti ir
išsimokėtinai (per 3–12 mėnesių).
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arba visrakčių, sistemos

Rakinimo sistemos gali jungti kelių pastatų
spynas, o rakinimo galimybės priklauso tik nuo
šeimininko noro. Žemiau pateikiama sistemos
užsakymo pavyzdinė schema.
Visrakčių sistemos būna labai lanksčios
– jose galima suderinti pakabinamas,
skandinaviško ir europietiško (ištisinė šerdis)
tipo spynas. Dažniausiai europietiško tipo
spynose pakeičiamos tik šerdys. Galimas ir kitas
sprendimas – jei nenorite keisti senų spynų, jų
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„Karališkojo rakto“,

to, išlieka galimybė įsigyti naujas spynas ir lengvai praplėsti sistemą.
Visrakčių sistemose galima naudoti dviejų
tipų raktus, turinčius vieną arba dvi eiles dantukų.
Tai ne tik saugi, bet ir ekonomiška sistema,
leidžianti derinti itin patikimas ir brangias spynas
su paprastesnėmis. Antro lygio raktų sistemomis Lietuvoje naudojasi „MacDonalds“, „Statoil“,
„Reval Hotel Lietuva“, Panevėžio „Linas“, viešbutis
„Novotel“, „Verslo centras 2000“ ir kitos ﬁrmos.
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Raktininkų amatas
Lietuvoje:

stiprybė, energija
ir optimizmas

Šventas Petras, Jėzaus Kristaus pasekėjas
ir apaštalas, tikriausiai buvo pirmasis
žmogus, turėjęs raktus nuo rojaus ir pragaro.
Gaila, kad katalikų bažnyčia nepritaria jo
išrinkimui viso pasaulio raktininkų globėju...

Lietuvos raktininkų asociacija –
Europos raktininkų federacijos
narė

Jaroslav Chont

Lietuvos raktininkų asociacijos
prezidentas

Vachtang Abuašvili

Lietuvos raktininkų asociacijos
vıceprezidentas

Mūsų šalyje raktininkus globoja Lietuvos
raktininkų asociacija (LRA), įkurta 2001 metais. Nuo
to laiko, kai Lietuva išsikovojo nepriklausomybę,
įmonėms svarbiausia išgyventi didelės konkurencijos sąlygomis. Lietuvos raktininkams rūpestį kelia
įgudusių, patyrusių specialistų trūkumas, todėl LRA,
vienijanti visas didžiąsias Lietuvos raktininkų bendroves, itin rūpinasi darbuotojų kvaliﬁkacijos kėlimu
ir įgūdžių tobulinimu. Tai būtina siekiant pagrindinio
tikslo – teikti kokybiškas paslaugas klientams. Deja,
Lietuvoje vis dar nėra profesinių technikos mokyklų,
kolegijų (tokių kaip Švedijoje), kuriose galima būtų
įgyti raktininko specialybę. LRA ketina kreiptis į Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo ministeriją su
prašymu kuo skubiau spręsti šią problemą.
Mes esame labai dėkingi Europos raktininkų
federacijai (ERF), kuri priėmė LRA į savo narius 2003
metais. Lietuvos narystė ES nuo 2004 metų gegužės
1 dienos sukėlė Lietuvoje daugybę pokyčių, plačiai
atvėrė duris laisvam prekių, paslaugų ir darbo jėgos
judėjimui. Vilniuje iškilo dideli prekybos centrai:
„Akropolis“, „Rimi“, „Senukai“, „Banginis“ ir kt. Prekybos centrai plėtėsi ir kituose Lietuvos miestuose,
pavyzdžiui, Kaune atvėrė duris prekybos centras
„Molas“. Tokių parduotuvių-alėjų privalomi atributai
– vaistinės, juvelyrų ir raktininkų dirbtuvės. Mūsų
asociacijos nariai atidarė keletą naujų dirbtuvių,

aprūpintų geresne, šiuolaikiškesne raktų gamybos
įranga, įdarbino ir išmokė naujus darbuotojus.
LRA naujoji valdyba prioritetą teikia raktininkų
švietimui ir kvaliﬁkacijos kėlimui. Siekiama ERF
pagalbos rengiant projektus ES ﬁnansinei paramai
gauti.
Lietuvos raktininkai, gavę atitinkamą profesinį
parengimą ir ERF pažymėjimus, galėtų savo ruožtu
mokyti kolegas. Tokiu būdu jie skleistų žinias. Vertėtų
dalyvauti seminaruose ir pasimokyti iš inžinierių,
kurie dirba dėstytojais ERF.
Elektroninės įėjimo kortelės, jau įprastos
viešbučiuose ir kitokiuose dideliuose pastatuose,
pamažu išstumia tradicinius metalinius raktus. Vis
dėlto, mūsų nuomone, dauguma žmonių mąsto
konservatyviai, jiems svarbu tradicijos ir įpročiai,
taigi daugelis dar ilgai nešiosis metalinius raktus.
Stojimas į Europos Sąjungą turėjo įtakos ir Lietuvos automobilių rinkai. Dauguma naujų automobilių
jau gaminami su rakto galvutėje paslėptu radijo
bangų siųstuvo-imtuvo mechanizmu, o senos
transporto priemonės pamažu keičiamos naujomis.
1996 metais tik trys raktų dirbtuvės („Dijosa“,
„Raktinė“ Vilniuje ir Centrinė raktų dirbtuvė Kaune)
naudojo RW1 stakles ar panašius pirmosios kartos
aparatus. Šiandien LRA nariai aktyviai susidomėjo
antrosios kartos staklėmis RW2, TPS, RCC, AD-100, o

daugiau kaip pusė LRA narių jas jau įsigijo. Suprantama, dirbant su naujomis technologijomis, natūraliai
atsiranda sunkumų, nesklandumų, kuriuos galima
išspręsti tik kartu su įrenginio gamintoju. Todėl 2004
metų lapkritį naujoji LRA valdyba į Lietuvą pakvietė
Georgio Fagarazą, vadovaujantį „Silca-Orion Group“
specialistą. Jo surengtas seminaras buvo labai
naudingas, Lietuvos raktininkai daug ko išmoko. Per
pokalbius ir diskusijas LRA nariai dalijosi informacija
apie įvairių gamintojų įrenginius.
LRA narius daugiausia domina, kaip įsigyti
atnaujinamąsias programas, leidžiančias nuskaityti
naujų automobilių modelių raktų su mikrolustais
kintamus kriptokodus, taip pat„Texas“ (4C),„Tex/CR“
(4D) ir kitus kodus. Šiuo metu dėl šių programų stygiaus kyla pagrindiniai mūsų techniniai sunkumai.
Laisvos rinkos sąlygomis LRA nariai turi būti
tikri savo amato meistrai. Tik gera darbo kokybė ir
galimybė teikti daugybę paslaugų (raktų gamyba,
spynų remontas, avarinis atidarymas visą parą, raktų
gamybos staklių pardavimas, instrumentų pardavimas, neįprastų ir retų seifų restauravimas, raktų
pakabukų pardavimas) leidžia mums išlikti stipriems
ir perspektyviems tarp konkuruojančių įmonių.
Stiprybės, energijos ir optimizmo semiamės iš
istorinių raktininkų amato šaknų Lietuvoje. Mūsų
protėviai kalviai iškaldavo spynų mechanizmus
ir raktus ant priekalo, o mes, jų palikuonys, naudojame kompiuterizuotas raktų gamybos stakles,
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LRA atstovas V. Abuašvili aktyviai semiasi patirties ir pats moko užsienio meistrus Švedijos sostinėje Stokholme.

visrakčius ir elektroninius visrakčius, pritaikydami
juos atidaryti net sudėtingiausioms mechaninėms
ir elektroninėms spynų sistemoms.
LRA yra labai susirūpinusi dėl to, kad nėra
įstatymo, kuris reglamentuotų raktininko
profesinę veiklą; šiuo metu bet kuris panorėjęs
gali vadintis raktininku, nes tam nereikia jokio
leidimo.
Dar vienos iniciatyvos ėmėsi naujoji LRA valdyba.
Surengtas susitikimas su Rusijos raktininkų asociacijos
atstovu Viktoru Maksimočkinu, kuris atvyko į Lietuvą

2005 metų sausio 4 d. Pasidalijome darbo patirtimi,
aptarėme naudojamus įrankius ir raktų galvučių radijo
bangų siųstuvo-imtuvo kodavimo klausimus.
Mūsų bendrovių specialistai nuolat kelia
kvaliﬁkaciją. Tai patvirtina „Mul-T-Lock“, „Gera“ ir
„Wendt“ diplomai, pažymėjimai. „Wendt“ yra oﬁciali Europos raktininkų kvaliﬁkacijos suteikimo grupės
steigėja.
Vis dėlto manytume, kad to negana. Laikas meta
mums vis naujus iššūkius. Ar esame jiems pasirengę?
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Kaıp kovotı su

automobilių
vagystėmis
Automobilių vagystės kiekvienais
metais Lietuvos valstybei ir transporto
priemonių savininkams padaro nuostolių iki
1 mlrd. litų. Policijos duomenimis, daugiau
nei 25 proc. nusikaltimų sudaro automobilių
vagystės arba vagystės iš automobilių.

Remigijus Bajarūnas
UAB „Admita“
savininkas-direktorius

Lietuvai tapus ES nare, vagysčių daugėja, nes
pavogtą transporto priemonę lengva išgabenti
į bet kurią ES šalį. Didėjančius vagysčių skaičius
lemia ir naudotų automobilių bei jų dalių paklausa kitose naujose ES šalyse.
Artėjant vasarai, prognozuojamas transporto priemonių vagysčių pagausėjimas, nes
žiema trukdė vagims slėpti mašinas. Lietuvos policija aktyviai ruošiasi nuo birželio 1 d.
prasidedančiam vasaros sezonui. Ypač daug
dėmesio skiriama pajūrio kurortams, kur pernai ir
užpernai užregistruota daugiausia nusikalstamų
veiklų. Didžiąją dalį nusikaltimų kurortuose padaro atvykę asmenys. Šiemet, kaip ir praėjusiais
metais, Policijos departamentui prie Vidaus
reikalų ministerijos iš šalies biudžeto skirta beveik
1 mln. litų viešajai tvarkai kurortuose užtikrinti
per vasaros sezoną. Policijos vadovybė, įvertinusi
2004 metais į Palangą komandiruotų narkotikų
kontrolės padalinių pareigūnų darbo rezultatus,
sieks sudaryti kriminalinės policijos pareigūnų
grupę kovai su transporto priemonių vagystėmis
Palangoje.
Vis dėlto, norint užtikrinti automobilių vagysčių
prevenciją, vien policijos pastangų neužtenka. To
reikia siekti visų suinteresuotų institucijų: drau-

dimo bendrovių, įvairių teisėsaugos įstaigų, apsaugos priemonių montavimo įmonių – ir, svarbiausia, paties transporto priemonės savininko
pastangomis.
Pastaraisiais metais daugiau pavagiama
automobilių, kuriuose buvo įrengtos apsaugos priemonės, taip pat tokių, kurie buvo
drausti. Sparčiai tobulėjant naujoms technologijoms, vagys taip pat neatsilieka – jie kelia savo
„meistriškumo“ lygį, naudoja naujausią techniką.
Todėl visada reikia bent vienu žingsniu aplenkti
nusikaltėlius.
Svarbiausia tinkamai pasirinkti apsaugos
sistemą (elektroninių, mechaninių, palydovinių,
transporto priemonių žymėjimų) arba naudoti
kompleksinę apsaugą. Tai visuomet priverčia
nusikaltėlius sugaišti gerokai daugiau laiko
kėsinantis pavogti automobilį ir apsunkina jo dalių
realizavimą. Kaip žinome, sergėjimo sistemos Lietuvoje pagal apsaugos sistemų komplektavimą ir
apsaugos savybes, pagal automobilio modelį ir jo
vertę skirstomos į 4 lygius. Draudžiamas automobilis privalo turėti draudimo bendrovių ir asociacijos Apsaugos verslo grupės nustatytą apsaugos
sistemos lygį. Šis lygis yra nustatomas pagal automobilio vagystės rizikos faktorių.

Kitas būdas apsaugoti automobilius nuo
vagysčių – apsaugai naudoti tik kokybiškas ir
sertiﬁkuotas sistemas, o montavimo darbams
pasirinkti patikimas ﬁrmas, kuriose dirba patyrę
aukštos kvaliﬁkacijos specialistai. Šios ﬁrmos yra
nuolat informuojamos tiekėjų apie naujoves bei
pasikeitimus.
Šiuo metu Lietuvoje montuojamos patikimos, kokybiškos „Metasystem“, „Cobra“, „Gemel“
sergėjimo sistemos, sertiﬁkuotos „CE“ ir „E“
sertiﬁkatais, pagamintos naudojant pažangias
technologijas. Šie gamintojai tiesiogiai bendradarbiauja su BMW, „Fiat“, „Renault“, „Peugeot“, „Citroën“, „Opel“, „Lancia“, „Toyota“, „Daimler-Chrysler“
ir kitomis automobilių pramonės atstovėmis.
Nuolatinės minėtų apsaugos sistemų
gamintojų pastangos siekiant sukurti naujus
produktus, naujausių technologijų diegimas
gamybos procesuose užtikrina nepriekaištingą
apsaugos sistemų veikimą ir labai patikimą automobilio apsaugą.
Apsisaugoti nuo profesionalių vagių sunku,
o draudimo išmokėta suma neatlygins moralinių
nuostolių, todėl turtą saugant svarbu ne tik patikimos sergėjimo sistemos, bet ir pačių savininkų
budrumas ir atsakingumas.
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Kokią automobilinę elektroniką rinktis:

europietišką
ar kinišką?
Šiandien jau nieko nestebina, kad dauguma
plačiai vartojamų elektronikos gaminių yra
pagaminti Azijoje. Šio žemyno šalys: Japonija,
Korėja, Taivanas, Malaizija, Filipinai,
Singapūras, ypač Kinija – daugumos vartotojų
suvokiamos kaip pagrindinės elektronikos
tiekėjos.

Vaidotas Stonkus
V. Stonkaus ﬁrmos „Kodinis raktas“
vadovas

Tačiau, lankantis pasaulinėse elektronikos
parodose, toks suvokimas iš esmės keičiasi.
Šanchajaus, Hong Kongo ir iš dalies Taipėjaus parodose vyrauja paprasti, mažai technikos naujovių
turintys ir nebrangūs gaminiai. Nedidelę jų kainą
lemia panašius produktus siūlančių gamintojų
gausa. Dar vienas svarbus veiksnys yra tai, kad
dauguma į šias parodas atvykstančių pirkėjų
daro didžiulį spaudimą gamintojams, todėl pastarieji priversti mažinti kainas, neretai – kokybės
sąskaita. Nesunku atpažinti, iš kur atvykę šie
pirkėjai. Dažniausia tai būna Indijos, Pakistano,
arabų pasaulio, Irano, Šiaurės Afrikos, buvusios
Tarybų Sąjungos respublikų, Rumunijos ir Bulgarijos atstovai. Kartu šios šalys sudaro didžiulę rinką,
kurioje svarbiausias konkurencingumo svertas
yra žema kaina, o techninės normos ir standartai dažniausiai ignoruojami (Vakarų pasaulyje
standartai suprantami kaip žmonijos pasiektas ir
įteisintas lygis ir dauguma gamintojų jų griežtai
laikosi). Standartų kiekio požiūriu elektronikos
gaminius galima suskirstyti į šias klases:
• buitinė technika,
• pramoninė elektronika,
• automobilinė elektronika,
• medicininė technika,
• karinė technika,
• kosminė technika.

Kiekvienai iš šių klasių taikomi speciﬁniai patikimumo ir žmonių saugos standartai. Buitinei
technikai daugiausia taikomi maitinimo grandinių
saugumo ir elektromagnetinio suderinamumo
standartai, pramoninei elektronikai papildomai
taikomi atsparumo klimato poveikiams standartai,
o automobilinei elektronikai taikomų standartų
sąrašą papildo kokybės užtikrinimo gamyboje
(angl. conformity of production) standartai. Be
to, visi gaminiai, montuojami automobiliuose,
skirstomi į grupes, o kiekvienos grupės funkcinius
ypatumus papildomai reglamentuoja normos
ir taisyklės. Kad automobilis ar jo dalys (pvz.,
pagamintos Lenkijoje) nekeltų pavojaus keliuose
(pvz., Baltarusijoje), 1958 metais Ženevoje buvo
pasiektas susitarimas, kad šios normos ir taisyklės
būtų bendros visame Europos žemyne. Gaminiai,
kurie montuojami automobiliuose ir atitinka
šias saugos normas, ženklinami E ženklu su
atitinkamu Taisyklių numeriu ir gaminio tipo oﬁcialaus patvirtinimo numeriu.
Transporto priemonių sergėjimo sistemas
reglamentuoja 97 taisyklė, priimta 1997 metais
Europos transporto komiteto prie Jungtinių Tautų
Organizacijos. Lietuvoje 97 taisyklė įsigaliojo nuo
2001 metų. Trumpai apžvelgsime 97 taisyklės
reikalavimus. Pirmiausia transporto priemonių
sergėjimo sistema neturi daryti įtakos automo-

bilio valdymui, ji turi veikti esant -40 °С – +85°С
temperatūrai, turi būti atspari vibracijai su pagreičiu
iki 3 g esant 10–500 Hz dažnių diapazonui, taip
pat turi būti atspari perteklinių maitinimo įtampų
poveikiui: 1 valandą – 18 V įtampai ir 1 minutę –
24 V įtampai. Be to, reikalaujama, kad būtų galima
naudoti sergėjimo režime kartu su jutikliu ne daugiau kaip 20 mA, išsaugoti funkcionavimą elektromagnetiniame lauke, kurio stiprumas – iki 30 V/m
ir dažnis – iki 1 000 Mhz, atlikti funkcijas atsiradus
konduktyviesiems trikdžiams, kurių amplitudė
– 67 V (trukmė – 0,4s), taip pat 75 V (trukmė
– 0,2s) ir t. t. Poveikių parametrai, bandymų metodikos pateikiami tarptautiniuose standartuose
ISO 7637, IEC 68-2-30-1980, IEC 839-1-3-198,
ISO/TR 10605:1993 ir kituose. Automobilinės
technikos gamintojas privalo periodiškai atlikti
serijinių gaminių bandymus pagal kokybės vadybos sistemos reikalavimus (EN ISO 9001:2000,
QS9000, ISO/TR 16949:2002).
Automobilių sergėjimo sistemų, pagamintų
Kinijoje, bandymų praktika parodė, kad,
pavyzdžiui, pradėjus veikti konduktyviesiems
trikdžiams, kurių amplitudė yra 67 V (impulso
trukmė – 0,4 s, šaltinio išėjimo varža – 0,5 W),
kai kurie sistemos elementai buvo sunaikinti iš
karto, kai kurie „pamiršo“, ką toliau daryti.
Ši istorija atrodytų ne tokia linksma, jei tai
nutiktų jūsų automobilyje. Tokį trikdį automobilio
elektros instaliacijoje gali sukelti generatorius, kai
nepatikimai pritvirtintas akumuliatoriaus gnybtas. Be abejo, kategoriškai draudžiama tikrinti
automobilių sergėjimo sistemų atsparumą,
atjungiant akumuliatoriaus gnybtą, kai variklis
įjungtas, kadangi galima sugadinti automobilio
valdymo kompiuterį ir kitus elektroninius mazgus. Tokiems bandymams naudojami specialūs
generatoriai (žr. nuotraukas).
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Verta atkreipti dėmesį į tai, kad akumuliatorius, generatorius, degimo žvakės su indukcine
aukštos įtampos rite, elektrinis benzino siurblys,
centrinio užrakto varikliai, valdymo kompiuteris
su valdymo elektronika, komutacijos relės, elektros instaliacija ir žibintai kiekviename automobilyje sudaro individualią elektromagnetinę aplinką.
Be to, ši elektromagnetinė aplinka nuolat kinta:
laikui bėgant, mažėja akumuliatoriaus talpa,
dėvisi elektros varikliai (didėja vartojama srovė
ir viršįtampiai komutavimo metu), oksiduojasi ir
blogėja elektros instaliacijos kontaktai. Komutaciniai įtampos šuoliai gali siekti -75 V automobiliuose su nominalia maitinimo įtampa +12 V (žr.
nuotraukas).

iš pažiūros jas galima priskirti aukštų technologijų
ir nepriekaištingai surinktiems produktams. Kai
kuriems montuotojams toks procentas priimtinas, kadangi daugiausia dėmesio kreipiama į
automobilių sergėjimo sistemų pirkimo kainą. Bet
profesionalai, suteikiantys savo darbui garantiją,
renkasi išbandytus patikimų gamintojų produktus, atitinkančius nustatytus reikalavimus.
Automobilinės elektronikos projektavimas
ir gamyba reikalauja iš gamintojo papildomų
sąnaudų kokybės sistemai, matavimo technikai,
produkcijos bandymams. Tai, žinoma, didina
savikainą, todėl daugumai Kinijos gamintojų,
konkuruojančių žemomis kainomis, tai yra nepriimtina. Greičiausiai čia ir yra pagrindinė prastų

Būtent besikeičianti elektromagnetinė
aplinka lemia tai, kad automobilių sergėjimo
sistema, keletą metų veikusi nepriekaištingai,
staiga pradeda strigti, o testuojama „ant stalo“
vėl veikia visiškai tvarkingai. Kartais gelbsti to
paties tipo sergėjimo sistemos permontavimas,
kadangi permontuojant šiek tiek pasikeičia laidų

rezultatų, gaunamų bandant kinų gamintas sistemas pagal 97 taisyklės normas, priežastis. Todėl
daugumą šių gaminių galima priskirti tik„12 voltų
buitinės technikos“ klasei. Ar produktas priklauso
automobilinės technikos klasei, galima spręsti iš
E ženklo. Europinis šio žymėjimo atitikmuo yra
ženklas e (žr. nuotraukas).

padėtis, tačiau daugeliu atvejų problema vėl kyla.
Teisė žymėti gaminius tokiais ženklais yra
-75 V trikdis gali iškrauti durų, degimo įėjimo kiekvieno gamintojo garbės reikalas, todėl didžiulę
grandinių kondensatorius arba visai „numušti” nuostabą kelia produktai, kuriuos už gamintoją
procesorių. Šiuos sutrikimus rodo atsitiktiniai anti- paženklina importuotojai arba pardavėjai. 
carjack funkcijos suveikimai, blokavimo sistemos
įsijungimai.
Montuotojų apklausa atskleidė, kad tokių
veikimo sutrikimų būna 5–10 proc. neaiškios
kilmės automobilinių sergėjimo sistemų, net jeigu

Laısvalaıkıs
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Ką daryti,

jeigu?..

Liudvikas Jašinskas

Informatikos ir ryšių departamento prie
VRM statistinių ataskaitų duomenimis,
per 2004 metus šalyje užregistruota 93 419
nusikalstamų veikų. Jų skaičiaus augimas
per metus sudarė 9,7 procento. Daugiau nei
pusę visų nusikalstamų veikų (54,2 proc.)
sudaro vagystės, 5,7 procento – plėšimai ir
4,2 procento – viešosios tvarkos pažeidimai.
Prognozuojama, kad bent jau Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje nusikalstamumas
toliau augs ir 2005-aisiais.

UAB „Apsaugos komanda“
Marijampolės ﬁlialo vadovas

Aukščiau minėtų nusikalstamų veikų paplitimas mums, „Rizikos faktoriaus“ skaitytojams,
pirmiausia turėtų būti įdomus tuo, kad nuo to
tarsi priklauso mūsų darbo sėkmė – saugos
tarnybos sulaukia daugiau klientų, daugiau
montuojama signalizacijos sistemų, gyventojai įsigyja mechaninės saugos priemonių ar
šaunamųjų ginklų. Pastaruoju metu visuomenė
plačiai informuojama apie elektroninę saugą,
praktines saugos tarnybų galimybes saugoti
nuo vagysčių, bet tie 9,9 procento nusikalstamų
veikų – plėšimai ir viešosios tvarkos pažeidimai
– lyg ir mažiau pastebimi. O be reikalo – juk nuo
jų dažniausiai nukenčia būtent eiliniai piliečiai.
Visa tai vyksta ne prabangiuose ir gerai saugomuose biuruose, bet viešose vietose – gatvėse,
aikštelėse ar parkuose, namų kiemuose, visuomeniniame transporte, dažnai netgi matant
daugybei žmonių. Gerai dar, jeigu nemalonus
nuotykis baigiasi tik laikrodžio ar rankinės praradimu, tačiau neretai patiriama kūno sužalojimų,
ilgam sutrikdoma sveikata. Kartais pasigirsta
postringavimų, kad išaugęs nusikalstamumas
yra tarsi šalutinis demokratijos produktas. Argi
nėra būdų bent šiek tiek išvengti šio, atsiprašant,
„produkto“ poveikio? Ką reikėtų daryti eiliniam
piliečiui (tarp jų – mūsų draugai, pažįstami,

artimieji), kaip jis turėtų elgtis, kad galimybė
būti apvogtam, sumuštam ar apiplėštam tiesiog
gatvėje sumažėtų iki minimumo? Geriau pagalvojus, reikia ne tiek jau ir daug...
Dar ne taip seniai vos ne kasdien tekdavo
vartyti policijos užregistruotų įvykių suvestines.
Pastebėtas vienas įdomus dalykas. Gana retai
chuliganai ir plėšikai puola žmones šviesiu paros
metu. Pavyzdžiui, apie 5– 6 valandą ryto mieste
(bent jau Marijampolėje) įvykdavo nebent kokia avarija, nelaimingas atsitikimas ar žaibiška
vagystė. Diena komisariato budėtojų padalinyje paprastai praeina ramiai: mieste pilna tiek
uniformuotų, tiek civiliais drabužiais apsirengusių
tvarkos saugotojų, jeigu kas ir nutinka, policija
reaguoja gana greitai. Tačiau vakare, maždaug
nuo 18–19 valandos ar net vėliau (ypač vasarą,
kai vos ne iki 23 val. lauke palyginti šviesu), vėl
prasideda „nuotykiai“: kažkas kažką sumušė,
nepažįstamas jaunuolis kažkieno paprašė
paskambinti mobiliuoju telefonu, o po to jį
atėmė, kažkas nuplėšė nuo peties rankinę ir t.
t. Po pokalbio su nukentėjusiuoju dažnai kyla
noras jį patį nubausti. Už kvailumą. Deja, tokio
nusižengimo joks kodeksas šalyje nenumato
– kvailybė pas mus gerbiama. O juk dažniausiai
reikia patiems būti bent šiek tiek protingesniems,

ir nusikaltimas nebūtų įvykęs. Tikimės, kam nors
vis dėlto pravers žemiau išdėstyti patarimai.
1. Reikėtų pasistengti daugumą savo reikalų sutvarkyti šviesiu paros metu. Žmogus – ne
šikšnosparnis, sutemus jis linkęs ilsėtis. Žinoma,
dažnas pasakytų, kad jis yra laisvas ir gali
vaikščioti, kur nori ir kada nori, ir būtų teisus,
bet jeigu mes gyvename ne itin saugioje kriminogeniniu požiūriu aplinkoje, gal derėtų atidžiau
pasirinkti prioritetus? Dažnas iš mūsų, apsilankęs
Vokietijoje, Danijoje ar kitoje šalyje, Europos
Sąjungos senbuvėje, turbūt atkreipė dėmesį,
kaip anksti vakare ten ištuštėja net ir gana didelių
miestų gatvės. Tikrai abejoju, ar ten žmonės bijo
vakarais išeiti į gatvę – tiesiog po darbo dienos
joje nėra ką veikti, nebent ką patykojus apiplėšti.
Paprastai vakarojama su šeima namuose, prireikus kur išvykti, važiuojama taksi ar asmeniniu automobiliu. Tikimybės, kad būsi užpultas,

praktiškai nėra.

46



R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 3

2005/GEGUŽĖ

2. Jeigu vis dėlto veiklos diena „nenormuota“ ir dažnai tenka vaikščioti tamsiu paros
metu, derėtų pasirinkti kuo saugesnį maršrutą,
vengiant eiti pro apleistus pastatus, blogą vardą
turinčias užeigas, neapšviestas gatvės dalis ar
aukštesnius želdinius. Pakeliui derėtų vengti
neaiškių kompanijų, kontaktų su nepažįstamais
ar įtartinai atrodančiais asmenimis. Lietuvių
patarlė ne veltui sako: nemesk kelio dėl takelio.
Noras sutrumpinti kelią kartais gali baigtis ir
pasimatymu su plėšikais.

3. Net ir be straipsnių „Delﬁ“ apie vis daugiau
geriančias moteris visiems aišku, kad alkoholio
šiais laikais (tegul ir silpno alaus pavidalu) suvartojame tikrai daug. Nelaimei, būtent apsvaigę
nuo alkoholio žmonės plėšikų ar chuliganų aukomis tampa kur kas dažniau nei blaivieji. Būna,
kad neblaivus nukentėjusysis ne tik nieko apie
užpuolikus pasakyti negali, bet ir savo pavardės
bei adreso neprisimena. Taigi, jeigu jau taip
prireikė kur nors eiti išgėrus, ar ne geriau būtų
išsikviesti taksi? Tokiu paprastu ir ne itin brangiai
atsieinančiu būdu išvengiama apiplėšimo vos už
kelių žingsnių nuo baro ar muštynių pakeliui į namus. Be to, ir apie daugiabučius namus slankiojantys chuliganai taip pat būna ne geležinių
nervų žmonės – taksistas vis dėlto papildomas
liudytojas, o „padauginusio“ taksi keleivio dar
kas nors gali išeit pasitikti... Bent kiek mąstantis
žmogus turėtų gerai įsikalti į galvą, kad būdamas
neblaivus jis tarsi pats save laikinai „nurašo“ į
neveiksnių ar pusiau veiksnių asmenų kategoriją.
Išgėrusiam žmogui ne tik negalima vairuoti automobilio – ir kitais atvejais rimtai su juo niekas nekalbės, net policininkas. Neblaivus asmuo
konﬂikto metu niekam nieko neįrodys, o piniginę
ar striukę praras lengvai. Gerai dar, jei tik tiek...

Laisvalaikis

Berods, prieš kiek daugiau nei dešimtmetį
Lietuvoje prasidėjo masinis ginklavimasis, kai
šalies valdžia gyventojams pagaliau leido įsigyti
savigynai trumpuosius šaunamuosius ginklus –
pistoletus ir revolverius. Ginklavosi visi – ir kioskininkai, ir solidžių įmonių bosai bei jų darbuotojai, net senoliai ūkininkai, vos bepajėgiantys
patraukti mokomojo„Makarov“ užraktą. Daug kas
manė, kad Lietuvoje gyventi bus taip pavojinga,
kad nebebus įmanoma apsieiti be „Arminus“ ar
„Valter“ kišenėje. Kas iš to išėjo?
Vos ne visi anuomet pistoletus ar revolverius savigynai įsigiję pažįstami šiandien man
vienu balsu tvirtina, kad su taip sunkiai tada
įsigytu ginklu dabar nėra ką veikti. Plėšikai
taip ir neužpuolė, vasarą prie ežero atvažiavęs į
vandenį ginklo taip pat nesineši, o jeigu kas jį pavogs, dar ir problemų turėsi. Tiesa, 1994–1997
metais žmonės gindamiesi šiek tiek pašaudė,
bet kur kas daugiau nei ginklo panaudojimo
savigynai atvejų buvo beprasmiškų savižudybių
bei nelaimingų atsitikimų, kuriuos sukėlė noras
pasipuikuoti ginklais (kai kam daro įspūdį pistoletas, užkištas už kelnių diržo ir dar būtinai
užtaisytas) ar tiesiog netinkamas laikymas. Iš
visų pernai užregistruotų nusikalstamų veikų
panaudojant šaunamąjį ginklą padarytas 91
nusižengimas, dar 40 atvejų šaunamieji ginklai
ir sprogstamosios medžiagos buvo grobiami. Tai
menkniekis, palyginti su kitomis nusikalstamų
veikų grupėmis. Gyvenimas parodė, kad nors ir
ne itin saugiai jaučiamės, bet tikrai gyvename
ramiau, nei kažkada manėm gyvensią. Mano
nuomone, eiliniam piliečiui šaunamasis ginklas
savigynai apskritai nereikalingas, nes iš jo dažnai
būna daugiau bėdos nei naudos (na, nebent
savininkas mėgsta pašaudyti į taikinį). Prireikus
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Asociacija APSAUGOS VERSLO GRUPĖ

2004 m. veiklos ataskaita
(Patvirtinta 2005 m. vasario 25 d. asociacijos visuotiniame susirinkime)

apsiginti nuo chuliganų ar plėšikų, padės dujų
balionėlis, net taikliai užpuolikui į akis sviesta
žemių sauja pridarys jam daug nemalonumų.
Iš bėdos savigynai tiks ir skėtis, ir raktų ryšulys,
greitosiomis surastas akmuo ar tuščias butelis.
Galima nuo užpuoliko pabėgti, galima šauktis
pagalbos. Taigi labai panorėjus nebus itin sunku
išsisukti iš keblios situacijos, bet jeigu dėl to bus
pradėtas ikiteisminis tyrimas, jis tikrai atims
daug laiko, nervų, o kaltieji nebūtinai gaus tai,
ko nusipelnė. Galbūt jų paprasčiausiai neras arba
„pritrūks įrodymų“. Tuo tarpu sėkmingai išsisukęs
nuo atsakomybės niekšas tykos naujos aukos. Tad
gal būtų kur kas daugiau naudos, jei skatintume
gyventojus ne tapti savamoksliais „reindžeriais“
(ypač reikėtų susimąstyti apie galimas pasekmes
viršijus būtinosios ginties ribas), o laikytis palyginti elementarių ir lengvai suprantamų saugaus gyvenimo taisyklių, pirmiausia padedančių
išvengti pačios konﬂiktinės situacijos. Šiaip jau
nusikaltėlių gaudymas – specialiųjų tarnybų
reikalas. Būtent į tai orientuojami gyventojai
Vakarų Europoje, laikas ir mums apie tai pagalvoti.


Edita Ragauskienė
Atsakingoji sekretorė
administracijos vadovė

Vadovaujantis 2002 m. vasario mėn. 8 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu – suskirstyti
asociacijai priklausančias įmones pagal veiklos
sritis į komitetus, asociacijoje suformuoti atitinkamos saugos srities valdybos narių vadovaujami
komitetai:
•
Elektroninės saugos komitetas
(29 įmonės, komiteto pirmininkas –
Valdemaras Narkovičius),
•
Mechaninės saugos komitetas
(7 įmonės, komiteto pirmininkas –
Tadeuš Orševski),
•
Saugos tarnybų komitetas
(9 įmonės, komiteto pirmininkas –
Romualdas Jonaitis),
•
Automobilių saugos komitetas
(30 įmonių, komiteto pirmininkas –
Tomas Šumskas).
Asociacijos įstatuose numatyta, kad valdybos
posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip kartą
per du mėnesius. 2004 metais įvyko 11 valdybos
šaukiamųjų posėdžių, kuriuose valdybos nariai
dalyvavo aktyviai.
Praeitame visuotiniame narių susirinkime numatytus 2004 m. asociacijos uždavinius, darbus ir
tikslus valdyba stengėsi įgyvendinti kuo produktyviau.

Viešoji įstaiga „Saugos ekspertizė“ šiemet
nemažai nuveikė: buvo tęsiamas pagrindinis darbas – įmonių, montuojančių sergėjimo sistemas
transporto priemonėse, vertinimas. Kita veiklos
sritis – pažymų automobilių sergėjimo sistemoms
montuoti išdavimas bendradarbiaujant su draudimo bendrovėmis. Tai gerokai palengvino darbą
tiek apsaugos sistemas montuojančioms ﬁrmoms,
tiek draudikams.
Atskiri komitetai tęsė darbą su valstybės institucijomis. Siekdami tobulinti inkasavimo ir inkasatorių
pažymėjimų išdavimo tvarką, saugos tarnybų
atstovai pateikė pasiūlymus Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl rengiamų
Inkasavimo ir inkasatorių pažymėjimų išdavimo,
panaikinimo ir naudojimo taisyklių, kurios pakeis
policijos generalinio komisaro 2004 m. gegužės 7 d.
įsakymu Nr. V-210 patvirtintą Inkasavimo, inkasavimo pažymėjimų išdavimo, naudojimo ir kontrolės
instrukciją (Žin., 2004, Nr. 81-29230); elektroninės
saugos komitetas Gaisrinių tyrimų centrui dėl atitikties įvertinimo tvarkos pritarė (Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus
200-09-25 įsakymas Nr. 99) pateiktam pasiūlymui
atgaivinti Koordinacinės tarybos prie Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių
tyrimų centrą ir suformuoti jį iki 2004 m. pabaigos (Koordinacinėje taryboje prie Gaisrinių tyrimų
centro paskirtas asociacijos Apsaugos verslo grupė
įgaliotas asmuo – Valdemaras Narkovičius, UAB
„Sareme“ atstovas, Elektroninės saugos komiteto
pirmininkas), taip pat siūlė Gaisrinių tyrimų centre
atrinkti ir paskelbti Europos akredituotų bandymų
laboratorijų sąrašą, kurių bandymų ataskaitos
būtų pripažįstamos visiškai tinkamomis gaisrinės
automatikos įrenginių atitikčiai įvertinti (į laboratorijas kreiptasi elektroniniu laišku, tačiau atsakymo
nesulaukta). Siekiant įgyvendinti nacionalinės
nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programą, dalyvauta nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
organizuotuose klausymuose ir pateikti pasiūlymai
dėl Asmens ir turto saugos įstatymo projekto
bei jo juridinio įteisinimo. Įgyvendindama LR
Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 13
„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant LR asmens
ir turto saugos įstatymą“, Lietuvos darbo rinkos
mokymo tarnyba kartu su Policijos departamentu
parengė Apsaugos darbuotojo mokymo programos
projektą. Jį svarstant dalyvavo saugos tarnybų atstovai ir pateikė pastabas ir pasiūlymus.

Nuolat atnaujinama asociacijos interneto
svetainė www.avg.lt, kurioje suteikiama informacija ne tik apie asociacijos narius, bet ir apie asociacijos vykdomą veiklą.
Surengtas saugos tarnybų konkursas „Geriausias apsaugos ekipažas 2004“. Šiemet jame
dalyvavo tik asociacijos saugos tarnybų ekipažai,
nugalėtoja tapo R. Jonaičio IĮ „Argus“ saugos
tarnyba.
2004 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
Nr. 423 su UAB„Patikimo verslo sistema“, kuri teikia
informaciją apie klientų kreditingumą, konsultuoja
kreditų valdymo klausimais.
2004 m. lapkričio 16 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 04-20-110 su UAB „Gelvoros“ saugos konsultacijos, asociacijos nariams
suteikta galimybė naudotis internetine duomenų
baze, kurioje tvarkomi duomenys apie asociacijos
vienijamų įmonių skolininkus.
LST TK-39 Apsauga, veikiantis prie asociacijos,
toliau sėkmingai talkina įmonėms, kurios perima
Europos standartus. Perimtą Europos standartą EN
12209:2003 parengė CEN/TC 33, kuris pagal savo
veiklos sritį priskirtas Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetui LST TK 60 Langai
ir durys. LST TK 39 Apsauga perėmė šiuos į lietuvių
kalbą išverstus standartus: EN 12209:2003 Patikimo saugojimo įrenginiai. Statinių apkaustai. Spynos
ir skląsčiai bei staktos apsauginės plokštelės; EN
50130-4:1995/A1:1998 Pavojaus signalizavimo
sistemos, 4-oji dalis. Elektromagnetinis suderinamumas. Gaminių šeimos standartas. Atsparumo
reikalavimai gaisro, įsibrovimo ir socialinės pagalbos signalizavimo sistemoms (pagal direktyvą); EN
50130-4:1995/A2:2003 Pavojaus signalizavimo
sistemos, 4-oji dalis. Elektromagnetinis suderinamumas. Gaminių šeimos standartas. Atsparumo
reikalavimai gaisro, įsibrovimo ir socialinės pagalbos signalizavimo sistemoms (pagal direktyvą).
Patvirtintas 2005 m. darbų planas.
Asociacijos nariams nuolat buvo pateikiama
informacija apie aktualius teisės aktų pakeitimus,
vykdomus viešuosius konkursus, organizuojamas
parodas bei seminarus.
Šiuo metu asociacija Apsaugos verslo grupė vienija 74 narius. Automobilių saugos komiteto veikloje dalyvauja 30 asociacijos įmonių, Elektroninės
saugos komiteto – taip pat 30, Saugos tarnybų ir
Mechaninės saugos komitetuose – po 7 įmones.

Kviečiame dalyvauti konkurse

METŲ GAMINYS
2005

Asociacija Apsaugos verslo grupė skelbia
konkursą „Metų gaminys 2005“ ir kviečia jame
dalyvauti visas apsaugos sistemas projektuojančias,
montuojančias, platinančias bei saugos srityje
dirbančias įmones ir organizacijas.
Asociacijos valdyba bei konkurso „Metų
gaminys 2005“ vertinimo komisija įsipareigoja
užsiregistravusiems (ir to pageidaujantiems)
konkurso dalyviams pateikti asociacijos Apsaugos
verslo grupė garantinį raštą, kuriuo užtikrinamas
konkursui pateiktos informacijos panaudojimo
konﬁdencialumas, taip pat vertinimo komisijos
narių raštiškus įsipareigojimus dėl gautos informacijos neatskleidimo tretiesiems asmenims.

Norinčiuosius dalyvauti konkurse
prašome užpildyti dalyvio paraišką
(ją rasite interneto puslapyje www.avg.lt).
Konkurso nugalėtojai bus skelbiami ir apdovanojami rugsėjo pab. – spalio pr. organizuojamoje IV asmens ir turto saugos specialistų
konferencijoje.
Dalyvius registruosime ir dominančią informaciją suteiksime asociacijoje Apsaugos verslo grupė
tel.: (8~5) 262 8175; 8 611 32042
arba el.p. info@avg.lt.

Asociacijos Apsaugos verslo grupė
prezidentas Julius Adomaitis
Konkurso „Metų gaminys 2005“ vertinimo
komisijos pirmininkas Arūnas Kazlauskas
Asociacija APSAUGOS VERSLO GRUPĖ
Kodas 3463773
Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius
Tel./faks. (8~5) 262 8175, el. p. info@avg.lt
http://www.avg.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti konkurse ir linkime sėkmės!

Žurnalas apie saugos ir rizikos valdymo
technologijas

Ketvirtinis leidinys
Metų prenumeratos kaina – 100 Lt+PVM

Prenumerata

Egzempliorių
skaičius

Vardas
Pavardė
Pareigos
Adresas
Pašto indeksas

Įstaigos pavadinimas
Įmonės kodas

PVM mokėtojo kodas

Telefonas

Faksas

Parašas

Data

Užpildę prenumeratos lapelį, siųskite faksu (8~5) 262 8175
arba atsiųskite laisvos formos žinutę el. paštu info@avg.lt
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