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Įspūdžiai, naujienos

GE Security.
Sparčiai besiplečiančios elektroninės
saugos technologijų rinkos lyderis

buvo suskirstytos į 14 klasių. Trims iš šių klasių teko garso
slėgimo (SPL) rungtis. Prizininkais tapo 42 automobiliai.
Per dieną šis gana savotiškas renginys pritraukė
apie 5 tūkst. žiūrovų, kurie susidomėję stebėjo aikštelėje
stovinčius automobilius ir klausėsi jų „muzikos“. Daugelį

„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.

Artūras Slaboševičius
Asociacijos „EMMA Lietuva“ valdybos narys

Automobilių garso mėgėjai vėl
rungėsi Kaune
2005 m. spalio 2-ąją Kaune, prie Ledo rūmų, įvyko
jau tradicinėmis tapusios tarptautinės automobilių garso
kokybės bei garso slėgimo varžybos. Renginį organizavo asociacija „Emma“, kuri vienija automobilių garso
mėgėjus.
Varžybose dalyvavo 72 automobilininkai. Vienas dalyvis atvyko iš Baltarusijos, trys – iš Estijos, o kaimyninei
Latvijai atstovavo net septyni entuziastai. Visų dalyvių
automobiliuose buvo sumontuotos skirtingos garso
sistemos, todėl pagal „Emmos“ nustatytas taisykles jos

tai paskatino užsukti ir į manieže vykusią parodą „Kauno
autodienos“.
Renginį parėmė nemažas būrys saugos kompanijų ir
kitokio pobūdžio bendrovių:
UAB „Transrifus“, UAB „Jungtis“,
UAB „Ekspozicijų centras“, UAB „Carsytems“,
UAB „Eltona“, UAB „Altas“,
AB „Audioprojektai“, UAB „Autogarsas“,
UAB „Kenwood distribution“, UAB „Laverna“,
UAB „Belcanto“, UAB „Lapinas“.

Kasmet šią parodą aplanko vis daugiau potencialių
klientų, dalyvių skaičius auga. Pirmą kartą parodos
plotas išsiplėtė tiek, kad ekspozicija nebetilpo į dvi sales,
o „Kauno autodienų” organizatoriai neturėjo galimybės
pakviesti visų norinčiųjų joje dalyvauti.
Šiemet automobilius, priežiūros įrangą, technologijas bei logistikos sprendimus 5 600 kvadratinių
metrų teritorijoje pristatė daugiau nei 60 kompanijų. Per
4 dienas parodą aplankė 24 tūkst. lankytojų.
Parodoje buvo eksponuojama:
• transporto priemonės: lengvieji automobiliai,
mikroautobusai, autobusai, sunkvežimiai, vilkikai, motociklai, dviračiai ir velomobiliai, specialiosios paskirties
transporto priemonės;
• priekabos ir puspriekabės;
• padangos ir ratų diskai;
• automobilių detalės ir eksploatacinės medžiagos;
• apsaugos sistemos;
• automobilių aksesuarai;
• automobilių garso ir vaizdo aparatūra;
• automobilių ryšio sistemos;
• įrankiai;
• serviso ir aptarnavimo stočių įranga;
• degalinių įranga;
• automobilių techninio aptarnavimo ir priežiūros
chemikalai: dažai, valikliai, kosmetika;
• kuras ir naftos produktai;
• leidiniai, publikacijos, atributika.

Valdas Bieris
Firma „Laverna“

„Kauno autodienų 2005” atgarsiai
2005 m. spalio 6–9 dienomis Kaune įvyko
tarptautinė specializuota automobilių, serviso įrangos
ir technologijų, transporto bei logistikos paroda „Kauno
autodienos 2005“.

Pristatytos ir su automobiliais susijusios paslaugos:
draudimas, išperkamoji nuoma, servisas ir remontas,
automobilių nuoma, pervežimai, ekspertizė, vairavimo
mokyklos.
Daug įspūdžių lankytojams paliko parodos metu
vykę pramoginiai renginiai: parodos automobilio rinkimai A salėje ir interneto svetainėje www.expo.lt; Lietuvos automobilių garso čempionatas (www.emma.lt);
radijo bangomis valdomų modeliukų (1:10) „On road“
varžybų ﬁnalas RC-HOBBY taurei laimėti. Automobilių
puošybos (angl. „tuning“) aistruoliams buvo skirtas
konkursas „Autokarūna 2005“.

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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APSAUGOS SISTEMŲ ĮRANGA

Patirtis svetur

Valdemaras Narkovičius
UAB „Sareme“
generalinio direktoriaus pavaduotojas

Įspūdžiai iš parodos Taipėjuje
Kiekvieną spalį taivaniečiai kviečia į Taipėjuje
rengiamą parodą „Taitronics authumn“. Ši
paroda gana didelė – didžiuliuose plotuose susirenka gausybė dalyvių. Deja, apsaugos verslui
atstovaujančių kompanijų joje dalyvauja gana
nedaug, iki 10 proc. visų dalyvių. Daugumą jų
sudaro vietinės (Taivano) ﬁrmos, šiek tiek Kinijos
kompanijų. Visos jos paprastai turi savo stendus
parodoje „IFsec“ Birmingeme. Tuo tarpu ﬁrmų
iš kitų šalių parodoje Taipėjuje sutikti beveik
neįmanoma.
Dauguma (80–90 proc.) parodoje
dalyvaujančių kompanijų, atstovaujančių apsaugos verslui, – tai ﬁrmos, gaminančios vaizdo
stebėjimo techniką.
Paroda galėjo sudominti galbūt tik tuos,
kurie yra šio verslo naujokai arba ieško kokios
nors visiškai naujos savo veiklos srities. Man šis
renginys pasirodė visiškai neįdomus ir nevertas
dėmesio, panašiai kaip ir Lietuvoje vykusi paroda
„Apsauga“.
Nuvykus į kitą Žemės rutulio pusę ir išleidus
daugybę pinigų kelionėje, vis dėlto norėtųsi
gerokai daugiau. Laikyčiau kelionę į Taivaną
visiškai nesėkminga, jei ne iš anksto numatyti
naudingi susitikimai su verslo partneriais iš šio ir
aplinkinių kraštų.

Vytautas Keršys
UAB ASĮ direktorius
SYSTEM III – tai ypač efektyvi ir pažangiausiomis
technologijomis pagrįsta sistema, kurios privalumai –
nepriekaištingas signalų apdorojimas, minimalus susijungimo laikas, galimas visas dubliavimas bei išplėtimo
galimybė.
„Sur-Gard“ specialistai šį produktą sukūrė taip,
kad būtų galima plėsti sistemą nedidinant ﬁzinių
įrenginio apimčių. Didėjant saugomų objektų skaičiui,
SYSTEM III gali didėti kartu nuo vienos iki 24 telefono
linijų. Atsižvelgiant į tai, kad apsaugos pultų dydį dažnai
riboja laisvos vietos stoka, sukurtas kompaktiškas, 4U 7”
įrenginys, kuriame gali tilpti iki 12 plokščių.
Dydis:
plečiamas nuo 2 iki 24 linijų.

2 0 0 5 / S PA L I S

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 4

5

Pažangiausia apsaugos pultų
technologija SG-SYSTEM III
UAB „ASĮ“ pristato DSC grupei
priklausančios kompanijos „Sur-Gard“
sukurtą apsaugos pultą SYSTEM-III. Jis
įkūnija didžiulę kompanijos patirtį ir žinias,
sukauptas kuriant apsaugos signalo
priėmimo įrenginius.
Efektyvus signalo apdorojimas:
sutrumpina susijungimo laiką;
ypač greitai atpažįsta signalų formatus.
Taigi skaitmeninis signalo apdorojimas užtikrina
greitą susijungimą bei tikslų informacijos priėmimą.
Atmintis:
lengvai atnaujinama programa;
į atmintį telpa 1 000 įvykių, kiekviename iš jų
– po 127 simbolius.
Programavimas:
galima nuskaityti ir paleisti visas 24 linijas vienu
prisijungimu;
RS232 leidžia lengvai valdyti įrenginį programine įranga;

•
•
•
•
•
•

galima programuoti per kompiuterių tinklą.
•Išėjimai:
automatikos;
• RS232
automatikos;
• TCP/IP
• plokščių;
spausdintuvo.
•Apdorojami
signalai:
10-40 baud, 3/1, 4/2 checksum, 3/1, 4/1, 4/1
ext, 4/1 ar 3/2, 4/2,4/2 Express, Acron, Adcor, Ademco
Express, Ademco High Speed, Ademco Super Fast, BFSK,
CFSK, Contact ID, DMP, FBI Super Fast, ITI, Modem IIIa2,
Modem II, IIA, IIB, IIE, Secoca Super Speed, SIA 20, SIA 8,
SIA I, SIA II, SIA III, SIA 2000, SK FSK 1, SK, FSK 2, SurGard 4/2, 4/3, 4/3 check, Westec, Caller ID.
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Lašų dydis
(vid.μm)

Garavimo
intensyvumas

Lašų kiekis

Sprinkleris

>1000

1

1

2/3 klasės rūkas
(žemo slėgio)

300

10

40

1 klasės rūkas
(aukšto slėgio)

50

400

8000

Lašų dydžio palyginimas

Saugios ir
ekologiškos

vandens rūko gesinimo sistemos

Gaisro gesinimo sistemos, kaip ir visos technologijos, nestovi vietoje. Kiekvienais metais
rinkoje pasirodo vis naujos gesinimo įrangos,
gesinimo dujų, miltelių, įvairių priedų. Vis
dėlto pagrindinė gesinimo priemonė buvo ir
liko vanduo.

Tą lemia jo puikios ﬁzikinės gesinamosios
savybės, pigumas ir prieinamumas tiek sausumoje, tiek jūroje. Svarbiausia – tai yra ekologiškai
švari medžiaga. Viena iš vėl atgimstančių ir labai
perspektyvių gesinimo priemonių yra gesinimo
vandens rūku sistemos.
Gesinimo vandens rūku sistemoms jau apie
šimtą metų. Pirmieji sistemų analogai buvo garų
panaudojimas medienos džiovinimo krosnyse.

Giedrius Zaicevas
UAB „Fima“
Apsaugos sprendimų
departamento direktorius

Viena iš vėl atgimstančių ir labai perspektyvių gesinimo priemonių yra gesinimo vandens
rūku sistemos .

Kiek vėliau vandens rūko sistemas buvo bandoma
panaudoti ir laivuose. Tačiau 1960 metais buvo
atrastos ir pradėtos naudoti dujos – „Halonas“
1301 ir 1211; jos buvo efektyvesnės už vandens
rūko sistemas ir netrukus jas išvis išstūmė. 1995
metais tarptautinė bendruomenė uždraudė naudoti minėtus „Halonus” ir tai privertė mokslininkus
ieškoti naujų alternatyvų. Paradoksalu, tačiau
vandens rūko gesinimo sistemos pasirodė esančios
tinkamiausios. Šiuo metu vandens rūkas vėl plačiai
naudojamas laivuose, atliekami bandymai įrengti
gesinimo sistemas kosminiuose laivuose, nemažai
kompanijų pasaulyje gamina ir įrengia stacionarias
sistemas pastatuose.

Sistemų klasiﬁkacija
Vandens rūko sistemos skirstomos pagal lašelių
dydį ir būna trijų klasių. Lentelėje pateikiamas
sprinklerinės sistemos palyginimas su aukšto ir žemo
slėgio vandens rūko sistemomis.
Pirmos klasės vandens rūko gesinimo sistemose,
naudojant aukšto slėgio sistemas su 140–200 bar
slėgiu, suformuojami labai maži vandens lašeliai.
Tai atskira speciﬁnė gesinimo sistemų klasė. Šiame
straipsnyje bandysime plačiau aptarti žemo slėgio
vandens rūko sistemas, kadangi jos daug artimesnės
tradicinėms sprinklerinėms (purkštuvų) sistemoms ir
aktualesnės šiandienos Lietuvos rinkai.

Standartai: didesni reikalavimai
• ISO DIS 6182-9, Fire protection – automatic
žinių lygiui
sprinkler system, Part 9: requirements and test
Iš anksto reikėtų pažymėti, kad šių gesinimo methods for water mist nozzles, in draft, August
sistemų standartuose apibrėžti reikalavimai dau- 2003.
giausia pagrįsti vandens rūko sistemų gamintojų
Kadangi vandens rūko sistemos pradėtos naudoti laivuose, tai laivų pramonėje ir buvo nustatyti
šių sistemų naudojimą apibrėžiantys standartai:
• NATO - NIAG 56 Design Related to Fire Re
sistance in Naval Ships;
• SOLAS II-2 (International Maritime
Organization).

nurodymais, parengtais gesinimo testų pagrindu.
Juose daug nuorodų į gamintojų rekomendacijas. Tai kelia didesnius reikalavimus tiek sistemas projektuojančių, tiek įrengiančių specialistų
žinių lygiui. Tik tokios kompanijos, kuriose dirba
aukštos kvaliﬁkacijos ir gerai savo darbą išmanantis
inžinerinis personalas, gali imtis šio uždavinio.
Amerikiečiai, anksčiausiai pradėję naudoti
vandens rūką pastatams gesinti, turi savo standartą,
kuris yra vienas iš plačiausiai taikomų ir geriausių
analogiškų standartų NFPA 750 Standard on Water
Mist Fire Protection Systems, 2003 Edition.
Jau yra parengti tarptautiniai ir Europos
preliminarūs standartai, kurie artimiausiu metu
turi įsigalioti:
• EN 14972 Fixed ﬁre ﬁghting systems – Water
mist systems – Design and installation, in draft,
August 2004;
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iš vieno vandens lašelio gaunami aštuoni dvigubai
mažesnio skersmens lašeliai su dvigubai didesniu
negu pirminio lašelio paviršiaus plotu (skersmuo
D= 8 x D/2, paviršiaus plotas S= S x 2).
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad kuo
mažesni lašeliai, tuo geriau. Tačiau tyrimais nustatyta, jog gesinimo efektyvumas priklauso dar
ir nuo to, kaip greitai lašeliai prasiskverbia į liepsnos vidų. Todėl žemo slėgio gesinimo sistemose
generuojami sumišę didesni ir mažesni vandens
lašeliai. Didesni lašeliai „įneša“ mažesnius į liepsnos vidų. Kartu vandens lašeliai greitai pasiekia
liepsnos branduolį, o didelis mažų lašelių kiekis
garantuoja efektyvų gesinimą. Kartais į gesinti
skirtą vandenį įmaišomi specialūs priedai, dar padidinantys gesinimo efektyvumą.

Veikimo principas
Kodėl vandens rūko sistemos
Visose gesinimo sistemose, kur naudojamas
pranašesnės už tradicines
vanduo, tarp jų ir vandens rūko sistemose, gesinimą
sprinklerines sistemas?
dažniausiai lemia žemiau išvardytos priežastys.
Žemo slėgio vandens rūko sistemos turi
• Degančios medžiagos paviršiaus atvėsinimas. nemažai tiek techninių, tiek ekonominių privalumų.
Tai sumažina pirolizę (organinių medžiagų skilimą Vertėtų paminėti svarbiausius iš jų:
į pirminius junginius), t. y. kuro padavimą į degi• reikia žymiai mažiau vandens;
mo zoną ir kartu degant išskiriamą šilumą. Tai yra
• vamzdžiai, kuriais vanduo pasiekia purkštupagrindinė tradicinių sprinklerinių (purkštuvų) gekus, yra plonesni ir lengvesni;
sinimo sistemų savybė. Kuo didesnio masto pats
• siurbliai gali būti mažesnio galingumo;
degimo procesas, tuo daugiau reikia vandens.
• tam tikrų gaisrų gesinimas vyksta daug efek• Tiesioginis liepsnos atvėsinimas. Dalį liepsnos
tyviau;
šilumos sugeria garuojantis vanduo, tai sumažina
• gesinant gaisrą arba sistemai neteisindegančios medžiagos kaitinimą ir užkerta kelią gai suveikus, objektą ir jame esančius daiktus
cheminiam degimo procesui palaikyti. Garavi- mažiau sugadina vanduo, todėl šios sistemos yra
mas ir šilumos absorbavimas vėsinimo metu įrenginėjamos saugyklose, muziejuose, kultūros
tiesiog proporcingas paduodamo vandens kiekio paminkluose.
paviršiaus plotui. Kuo didesnis paviršiaus plotas,
Gesinimo sistemos vandens rūko pagrindu
t. y. kuo mažesni lašeliai, tuo garavimas vyksta tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje dar nėra itin
intensyviau.
paplitusios. Pagrindinės kliūtys – žinių trūkumas,
• Liepsnos izoliavimas nuo gryno oro. Susidarę neišbaigti standartai ir, žinoma, aukštoka vandens
vandens garai blokuoja deguonies patekimą į rūko purkštuvų, palyginti su tradiciniais, kaina.
liepsnos židinį. Išgaravęs vanduo užima 1 700 Visdėlto laikas ir technologijos nestovi vietoje,
kartų didesnį tūrį negu būdamas skysto būvio. todėl UAB „Fima“, būdama lyderė srityse, susijuTai pagrindinė vandens rūko savybė, kuri leidžia siose su technikos naujovėmis, ir šioje srityje žengia
efektyviai gesinti didelius gaisrus, nedidinant ge- priekyje. Jos pastangomis Lietuvoje jau yra įrengta
sinimui paduodamo vandens kiekio.
gesinimo vandens rūku sistema, užtikrinanti
ypatingą ekonomiškumą bei saugumą. Sprendimas įdiegti šią sistemą buvo pasirinktas todėl, kad
Vandens rūko sandara
kitos techninės priemonės būtų buvusios tiesiog

Rūko susidarymo technologija nėra sudėtinga: bejėgės.
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Palyginkime situaciją Lietuvoje ir kitose šalyse.
Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje yra įrengta apie
1 135 stacionarių vandens rūko gesinimo sistemų
įvairios paskirties pastatuose (Building Research
Establishment Ltd. 2005 m. duomenys). Daugiausiai šių sistemų įdiegta gamyklose ir pramonės objektuose, prekybos ir verslo centruose, privačiuose
namuose bei butuose.
Specialistai įsitikinę, jog artimiausiu metu ir
Lietuvoje turėtų padaugėti gesinimo sistemų, kuriose bus naudojamas vandens rūkas. Žvelgdama į
ateitį, UAB „Fima“, šiandien jau esanti pagrindinių
vandens rūko sistemų gamintojų atstovė Lietuvoje, atitinkamai pasirūpino ir savo specialistų

kvaliﬁkacija.

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

AVG rengiamo
tradicinio konkurso

„Metų gaminys 2005“

rezultatai

Šiais metais AVG vėl surengė jau tradiciniu
tapusį konkursą “Metų gaminys 2005”.
Konkurse galėjo dalyvauti tiek AVG nariai,
tiek ir asociacijai nepriklausančios įmonės,
norinčios ir galinčios pristatyti naujus savo
gaminius ar paslaugas, skirtas turto saugos
rinkos galimybėms gerinti ir plėsti.

Klaipėdos biuras

Kulių Vartų g. 7, 91250 Klaipėda
Tel. 8 46 31 3334
El. paštas klaipeda@ﬁma.lt
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UAB „ALTAS“ – už verslo grupės „Altas“
pristatymą e. erdvėje
(kategorija Įmonės internetinė svetainė);

Sudėtingos technologijos – individualūs sprendimai
Vilniaus biuras

Pranešimas

UAB „BSS PREKYBA“ – už saugos produktų
pristatymo reklamos sprendimą
(kategorija Reklama ant automobilių);
UAB „HANSAB“ – už elektroninį- kodinį
užraktą „Paxos“
(kategorija Mechaninės saugos sprendimas);
UAB „SAREME“ – už saugos produktų
pristatymo reklamos sprendimą
(kategorija Reklaminiai naujo saugos gaminio
pristatymo lapeliai) ir už skaitmeninį vaizdo
įrašymo įrenginį „Visar“ (kategorija Lietuvos
gamintojo produktas);
UAB „SIGLITA“ – už transporto priemonių
ženklinimo „DataDot“ technologija sistemą
(kategorija Kompleksinis įgyvendintas projektas);

Dr. Arūnas Kazlauskas
Konkurso METŲ GAMINYS 2005
Vertinimo komisijos pirmininkas

Šiais metais AVG vėl surengė jau tradiciniu
tapusį konkursą „Metų gaminys 2005“. Konkurse
galėjo dalyvauti tiek AVG nariai, tiek ir asociacijai
nepriklausančios įmonės, norinčios ir galinčios
pristatyti naujus savo gaminius ar paslaugas, kurių
paskirtis – plėtoti turto saugos rinką.
Šiam konkursui buvo pateiktos 24 dalyvių
paraiškos. Tai net 30 proc. daugiau nei per praeitą
konkursą, vykusį 2003 metais. Visi dalyviai varžėsi
dėl prizų net 17 skirtingų vertinimo objektų
kategorijų.

UAB „BALTIJOS KONTAKTŲ GRUPĖ“,
UAB „KOMPLEKSINĖS APSAUGOS SISTEMOS“,
R. JONAIČIO SAUGOS TARNYBA „ARGUS“
– už dalyvavimą kokybės konkurse
„Metų gaminys 2005“;

8. Reklaminiai naujo saugos gaminio pristatymo lapeliai.
9. Reklama verslo katalogų geltonuosiuose
puslapiuose.
10. Reklama radijuje ar televizijoje.
11. Reklaminės verslo dovanos.
12. Reklama ant automobilių.
13. Vizitinės verslo kortelės.
14. Lietuvos gamintojo produktas.
15. Kompleksinis įgyvendintas projektas.
16. Mobilių objektų saugos sistema ir sprendimas.
17. Mechaninės saugos sprendimas.

Vertinimo objektai
Vertinimo komisija, sudaryta AVG valdy1. Patalpų saugos sistemos ir atskiros saugos
bos sprendimu, rinkosi net tris kartus ir po
sistemų dalys.
konstruktyvių diskusijų išrinko visų vertinimo
2. Saugos technologijos.
3. Programinė įranga, skirta saugos sistemoms kategorijų nugalėtojus. Diplomus ir prizus gavo:
valdyti ar prižiūrėti.
4. Reklaminiai leidiniai (brošiūros) apie saugos
UAB „ADMITA“ – už saugos produktų
produktus, skirtus privačiam gyvenamajam
pristatymo reklamos sprendimus
sektoriui.
(kategorijos: Reklaminis gaminio pristatymas
paštu; Įmonės internetinė svetainė; Reklama
5. Reklaminiai leidiniai (brošiūros) apie saugos
produktus, skirtus smulkiojo ir vidutinio versverslo katalogų geltonuosiuose puslapiuose);
lo sektoriui.
6. Reklaminės gaminio pristatymo kampanijos
AKTKC - APSAUGOS CENTRAS – už saugos
paštu ar elektroniniu paštu.
sprendimą „Bitė saugiems namams“
7. Įmonių internetinės svetainės ar puslapiai.
(kategorija Saugos technologija);

V. STONKAUS ĮMONĖ „KODINIS RAKTAS“ – už
automobilių sergėjimo sistemos priedą GSW
(kategorija Mobilių objektų saugos sistema ir
sprendimas).

Pagrindinis konkurso „Metų gaminys
2005“ prizas komisijos sprendimu
atiteko UAB „APSAUGOS KOMANDA“ – už
klientų ir darbuotojų duomenų bazės valdymo
programą (kategorija Programinė įranga, skirta
saugos sistemoms valdyti ar prižiūrėti).
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Pranešimas

Strateginių bei kitų
nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbių objektų
fizinės saugos priemonių taikymo
teoriniai ir praktiniai aspektai

Prasidėjusiame dvidešimt pirmajame amžiuje
galime pastebėti ne vien neįtikėtinų mokslo
ir technologijų laimėjimų, bet ir didelių
sukrėtimų ekonominėje bei socialinėje
sferoje. Plečiantis pasaulio visuomeninei
erdvei, bendrauti atskiroms žmonių grupėms,
bendruomenėms ar valstybėms darosi vis
lengviau ir paprasčiau. Tačiau egzistuoja ir
kitas šio proceso aspektas – kyla pasaulinio
terorizmo grėsmė, kurią vienaip ar kitaip
jaučia visos pasaulio valstybės.

Dr. Arūnas Kazlauskas,
UAB „GE Security Baltic“
direktorius

Pranešimas

IV LIETUVOS ASMENS IR TURTO SAUGOS SPECIALISTŲ KONFERENCIJA

Konfrontuojančios ideologijos jau kelią realią
grėsmę daugelio, ypač vakarietiškos demokratijos
tipo, šalių nacionaliniam saugumui. Dažniausia tai
pasireiškia kokiais nors mėginimais pakenkti ar net
ir bandymais kėsintis į svarbiausius tų šalių strateginius ir kitus gyvybiškai svarbius objektus, tokius
kaip šalies gynybos objektai, energetikos įmonės
ir tinklai, telekomunikacijų tinklai ir įmonės,
antžeminio, požeminio, oro ir vandens transporto infrastruktūra, chemijos pramonės objektai,
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo objektai ir
pan. Dėl minėtų grėsmių realumo įvairios šalys
jau ne pirmus metus kuria atitinkamus saugos
politikos modelius ir programas, kuriais remiantis
galima įgyvendinti konkrečias strateginių ir nacionaliniam saugumui svarbių objektų ﬁzinės ir
informacinės saugos priemones.
Strateginio objekto ﬁzinė sauga – tai įvairių
ﬁzinės saugos priemonių taikymas tose vietose,
pastatuose ar teritorijose, kurių infrastruktūros ar
normalios veiklos pažeidimas arba sutrikdymas
gali sukelti realų pavojų tiek paties objekto funkcionalumui, tiek ir ten esančių žmonių gyvybei
ar sveikatai. Tokiuose objektuose taip pat turi būti
užtikrinta svarbios informacijos, kurios praradimas
ar sunaikinimas gali grėsti valstybės ir visuomenės
interesams, apsauga.

Bendru Europos Sąjungos ir NATO valstybių
susitarimu buvo sukurti keli svarbūs dokumentai, kuriuose aprašytos visos strategiškai svarbių
objektų ﬁzinės ir informacinės saugos priemonės.
Viename iš jų, dokumento C-M (2002) 49 priede
B „Pagrindiniai saugos principai ir minimalūs
standartai“, kaip tik ir pristatomos strateginio
objekto ﬁzinės saugos programos, apimančios
aktyvias ir pasyvias saugos priemones, kurios turi
būti sudaromos ir klasiﬁkuojamos, atsižvelgiant į
konkrečias grėsmes, objekto saugumo kategorijas
bei saugomos informacijos apimtis.
Kitame to paties dokumento priede D „Fizinė
sauga“ jau konkrečiai išvardijamos pagrindinės
tokių priemonių sudedamosios dalys:
1. Saugos reikalavimai.
2. Fizinės saugos priemonės.
3. Slaptos informacijos saugojimo standartai.
4. Apsauga nuo techninio puolimo.
5. Ryšio linijų ir informacinės sistemos ﬁzinė
sauga.
6. Aprobuota įranga.
7. Kitos ﬁzinės saugos priemonės.
Tai sudaro kuriamų nacionalinių ﬁzinės saugos programų pagrindą. Šios programos taikomos
konkrečių objektų ﬁzinės saugos priemonių planui
sudaryti.
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Prie dokumento C-M (2002) 49 yra pridėti
6 direktyviniai dokumentai, kurių perkėlimas
į nacionalinę teisinę sistemą yra privalomas.
Konkrečios priemonės ir procedūros, kurias reikia
taikyti kuriant ﬁzinės saugos sistemas, gana detaliai aprašomos šiose direktyvose:
AC/35-D/2000 (Darbuotojų saugos direktyva);
AC/35-D/2001 (Fizinės saugos direktyva);
AC/35-D/2002 (Informacijos saugos direktyva);
AC/35-D/2003 (Pramoninės saugos direktyva);
AC/35-D/2004 (Pirminė INFOSEC direktyva);
AC/35-D/2005 (Ryšių ir informacinių sistemų
INFOSEC vadybos direktyva).
Šiek tiek plačiau apžvelgsime Fizinės saugos direktyvą AC/35-D/2001. Joje nustatomi
konkretūs ﬁzinės saugos priemonių reikalavimai.
Fizinės saugos priemonės turi būti tokios, kad:
a) neleistų įsibrovėliui patekti į objektą slapčia ar panaudojus jėgą;
b) neleistų, sutrukdytų ar nustatytų bet kokius
nelojalių objekto darbuotojų veiksmus (turimas
galvoje vidinis šnipinėjimas);
c) leistų administracinėmis priemonėmis atskirti darbuotojus, kurie turi teisę patekti į klasiﬁkuotas patalpas (prieiti prie klasiﬁkuotos informacijos);
d) kuo greičiau nustatytų ir reaguotų į bet kokius saugos režimo pažeidimus.
Šioje direktyvoje taip pat išvardytos visos
objekto apsaugos sistemai sukurti reikiamos
priemonės.

Specialiosios ﬁzinės saugos priemonės:
a) perimetro apsauga;
b) apsauginis apšvietimas;
c) įsibrovimo aptikimo sistemos;
d) patekimo kontrolės sistema;
e) ﬁzinės sargybos organizavimas;
f) vaizdo stebėjimo sistema;
g) atsitiktinis darbuotojų tikrinimas įeinant ar
išeinant;
h) lankytojų kontrolė (su palyda ir be palydos);
i) aprobuota įranga specialios paskirties saugykloms.
Įgyvendinus šiuose dokumentuose numatytas
programines priemones, galima sukurti pakankamai patikimą ﬁzinės saugos sistemą, tinkančią bet
kuriam strateginę svarbą turinčiam objektui.
Be čia jau minėto dokumento, ES ir NATO
buvo sudarytas ir dokumentas C-M (2002) 50
(Apsaugos nuo teroro grėsmių priemonės). Jame
apibrėžiamos teroro apraiškos, galimi taikiniai ir
prevencinės priemonės, galinčios sumažinti tokios
veiklos padarinius. Svarbu paminėti, kaip dokumente įvardijamos galimo teroro ir potencialios
grėsmės apraiškos:

a) bombų ir kitokių sprogmenų panaudojimas;
b) pasikėsinimas į darbuotojų laisvę ir gyvybę;
c) nekontroliuojami mitingai ir demonstracijos
šalia svarbių objektų;
d) tiesioginis objekto užpuolimas ir užėmimas;
e) klaidinantys pranešimai apie objekto puolimą;
f) pasikėsinimas sutrikdyti ar perimti objekto
IT sistemas;
g) priverstinis objekto saugos sistemų išjungimas
ar sugadinimas;
h) masinio naikinimo ginklų panaudojimas
objekte.
Visi minėtų dokumentų teiginiai ir nuostatos
artimiausiu laiku turi būti perkeliami į LR norminius
aktus ir veiklos reglamentus. Šis darbas jau vyksta:
tiek Vyriausybė, tiek ir atskiros ministerijos bei institucijos pradėjo parengiamuosius darbus, kurie ir
turėtų lemti konkrečių strateginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ﬁzinės
saugos priemonių įgyvendinimą. Toliau pateikiame sąrašą oﬁcialių dokumentų, skirtų minėtiems
tikslams pasiekti.

LR teisės aktai
• Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui
turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas
(2002 m. spalio 10 d., Nr. IX-1132); šio įstatymo
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (2004
m. vasario 5 d., Nr. IX-2000).
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
birželio 16 d. nutarimas Nr. 761 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo
ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių
sąrašo patvirtinimo“.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
birželio 26 d. nutarimas Nr. 850 „Dėl teroro aktų
sukeliamų krizinių situacijų padarinių likvidavimo

programos patvirtinimo“.

Ministerijų teisės aktai
• LR ūkio ministro 2004 m. rugsėjo 15 d.
įsakymas Nr.4-334 „Dėl strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių ūkio ministerijos
valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių bei kitų
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių
ﬁzinės saugos reikalavimų patvirtinimo“.
• LR susisiekimo ministro 2004 m. gruodžio 1
d. įsakymas Nr. 3-545 „Dėl susisiekimo ministerijos valdymo sričiai priskirtų strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių
bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių
įmonių ﬁzinės saugos reikalavimų patvirtinimo“.
• LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d.
įsakymas Nr. D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo paslaugas teikiančių įmonių ﬁzinės ir
informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“.
Kiti teisės aktai
• VATESI viršininko 2005 m. birželio 13 d.
įsakymas Nr. 22.3-28 „Dėl branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų ﬁzinės
saugos bendrųjų reikalavimų patvirtinimo“.
• LR aplinkos ministro 2002 m. spalio 11 d.
įsakymas Nr. 539 „Dėl potencialiai pavojingų
objektų sąrašo“ (keitimas – 2005 m. balandžio 18
d. įsakymas Nr.D1-207).
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Pranešimas

Objektų, pastatų,
statinių, patalpų

fizinės saugos reikalavimai
Pasaulio ir Europos Sąjungos šalys,
tarptautinės ir savanoriškos organizacijos
daug metų dirba nagrinėdamos rizikas:
ieško būdų joms valdyti, numato prevencines
priemones bei rengia objektų fizinės saugos
reikalavimus. Šiuose reikalavimuose įvardinti
terminai ir sąvokos: sauga (procesas), apsauga
(priemonės), saugumas (būsena), fizinė
apsauga (fizinių, elektroninių, mechaninių
apsaugos priemonių visuma) – padės
išvengti nesusipratimų ateityje
ir skaitant šį pranešimą.

Vytautas Šaikus
UAB „Fizinės apsaugos centras“
direktorius

Pranešimas

IV LIETUVOS ASMENS IR TURTO SAUGOS SPECIALISTŲ KONFERENCIJA

Nagrinėjant tarptautinių organizacijų patirtį,
reikėtų pripažinti, kad daugiausia pažengusi
Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO).
Ši organizacija 2002 m. išleido 6-ąjį leidinį
„Civilinės aviacijos saugumo vadovėlis“. Šiame
vadovėlyje aprašyti ﬁzinės saugos reikalavimai,
procedūros užtikrinant oro uostų, lėktuvų pakilimo
takų, pastatų, statinių apsaugą. Objektų apsauga
skirstoma į keturias klases – A, B, C, D, iš kurių
aukščiausia yra A klasė.
Tarptautinė jūrų uostų organizacija parengė ir
per diplomatinę konferenciją 2002 m. gruodžio 9
d. priėmė Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių apsaugos kodeksą. Įgyvendinti šio kodekso reikalavimus
jūrų uoste, terminaluose, laivuose paskirtos šalies
atsakingos institucijos. Jos buvo įpareigotos tai
atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
sausio 28 d. nutarimu Nr. 90.
2005 m. birželio 5–7 d. Briuselyje Europos
Bendrijų Komisijos organizuotame seminare buvo
nagrinėjama ypatingos svarbos infrastruktūros
objektų apsauga. Tai pirmas etapas, kuriant Europos Sąjungos ypatingos svarbos infrastruktūros
objektų apsaugos programą. Ši programa turėtų
būti paruošta ir Europos Bendrijų Komisijoje suderinta iki 2006 m. sausio 1 d.
Pagrindiniai programos metmenų aspektai

– ne tik tokių objektų apsauga nuo teroristinių
išpuolių ar kriminalinio pobūdžio veikos, bet
ir saugos priemonės nuo avarijų, žmogaus ar
stichijos sukeltų nelaimių. Komisijos organizuotame seminare nuspręsta išanalizuoti Europos
Sąjungos šalių taikomas saugos priemones ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, rizikos
ir pažeidžiamumo audito, grėsmių analizės, ﬁzinės
ir informacinės saugos reikalavimus ir jų derinimo
pagrindu kurti Europos Sąjungos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos programą.
Programos prioritetinės priemonės galėtų būti
tyrimų, studijų, metodikų rengimas energetikos,
telekomunikacijų ir informacinių sistemų, transporto, ﬁnansų, sveikatos apsaugos, ypatingos
svarbos infrastruktūrinių objektų sritims. Šiems
objektams priskiriama:
energetikos įrenginiai ir infrastruktūra
(elektrinės, naftos ir dujų produkcija, sandėliai
ir įrenginiai, valymo, perdavimo ir tiekimo sistemos);
komunikacijos ir informacinės technologijos
(telekomunikacijos, transliavimo sistemos, krizių
valdymo sistemos, internetiniai tinklai);
ﬁnansai (bankai, apsauga, investicijos);
sveikatos apsauga ir civilių žmonių apsauga
(ligoninės, apsaugos nuo ligų tarnybos, medici-

•
•
•
•

nos įrenginiai, laboratorijos, farmacijos įmonės,
paieškos ir tyrimų institucijos, avarijų likvidavimo
tarnybos);
maisto produktai (sauga, gamyba, platinimas);
vandens telkiniai ir tiekimas (užtvankos, atsargos, naudojimas, tinklai);
transportas (oro uostai, jūrų uostai, tarpinė
pramonė, geležinkelis ir tranzitiniai tinklai,
judėjimo kontrolės sistemos);
pavojingos medžiagos (cheminės, biologinės,
radioaktyviosios ir branduolinės);
išorinė riba (sausumos ir jūros sienos);
kosminė aplinka.
Toli pažengė kaimyninių valstybių privačios organizacijos ir valstybės institucijos, parengdamos
ir patvirtindamos savo šalies objektų ﬁzinės saugos reikalavimus.
Vokietijoje rekomendacijas apsaugos įrenginių
projektavimui ir montavimui parengė žemių
kriminalinės policijos valdybos, draudimo
bendrovės, bankai ir kredito institucijos, pramonės
sąjungos.
Švedijoje apsaugos nuo vagysčių asociacija
(ŠAVA, švediškas pavadinimas – SSF) parengė
savo reikalavimus, suskirstė objektus į 3 saugumo
klases, iš jų aukščiausia – trečia.
Lenkijos Respublikoje saugomi objektai pagal
saugomų vertybių vertę ir objekto svarbą suskirstyti į keturias kategorijas: Z1, Z2, Z3, Z4, kurių
aukščiausia – Z4 kategorija.
Olandijoje sudaryta ekspertų draudimo, apsaugos bei prevencijos klausimais organizacija
(TBBC) parengė objektų skirstymo į rizikos klases
sistemą pagal šiuos veiksnius: pastato paskirtį
(ar jis gyvenamas), vietą, turto pastate vertę,
materialinių vertybių trauką. Rizika vertinama
pagal balų sistemą, nustatytą saugos klasėms A,
B, C, D, E, F, G, H, J.
Lietuvoje šiuo metu priimti teisės aktai numato
įvairios paskirties objektams ir patalpoms bendrus
bei papildomus ﬁzinės saugos reikalavimus.
Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu
nustatyti ﬁzinės saugos reikalavimai:
gamybinėms patalpoms, kuriose spausdinami ir saugomi vertybiniai popieriai ir dokumentų
blankai, taip pat su jų gamyba susijusios priemonės
ir medžiagos;
ginklų ir šaudmenų saugykloms, saugojimo
patalpoms, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi ginklai ir šaudmenys;
narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos ir laikymo patalpoms.
Vykdydamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, branduolinės energetikos bei ypatingos svarbos objektams ﬁzinės ir informacinės
saugos reikalavimus parengė ir Ūkio, Susisiekimo,
Aplinkos ministerijos bei Valstybinė atominės e-
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nergetikos saugos inspekcija (VATESI):
2004 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-334 patvirtinti
Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui
turinčių, ūkio ministerijos valdymo sričiai priskirtų
įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ﬁzinės saugos reikalavimai;
2004 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-545 patvirtinti
Susisiekimo ministerijos valdymo sričiai priskirtų
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui
turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbių įmonių ﬁzinės saugos
reikalavimai;
2004 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-543 patvirtinti
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas
teikiančių įmonių ﬁzinės ir informacinės saugos
reikalavimai;
2005 m. birželio 13 d. VATESI viršininko
įsakymu Nr. 22.3-28 patvirtinti Branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų ﬁzinės
saugos bendrieji reikalavimai.
Šiuo metu asociacija Apsaugos verslo grupė yra
sudariusi darbo grupę, į kurią įeina elektroninės,
mechaninės, saugos tarnybų komiteto atstovai. Ši
darbo grupė rengia objektų, patalpų ﬁzinės saugos
reikalavimus. Šiuose reikalavimuose objektai pagal
rizikos lygį suskirstyti į keturias saugos klases. Ketvirta saugos klasė – didelės rizikos objektai (A),
trečia – objektai nuo didelės iki vidutinės rizikos
(B), antra – objektai nuo vidutinės iki žemos
rizikos (C), pirma – mažiausios rizikos objektai (D).
Kiekvienai objektų klasei nustatyti skirtingi ﬁzinės
(ﬁzinės, mechaninės ir elektroninės) saugos reikalavimai, įvardyti standartuose, reglamentuose.
Nustatant objektams ﬁzinės saugos reikalavimus, galimi du variantai:
1. atliekant kokybinį vertinimą, pagal sąrašą
įvardijami objektai, patalpos;
2. atliekant kiekybinį vertinimą, nustatoma tų
objektų vertė, svarba.
Sudarydami objektų sąrašus, pasirinkome
pirmą variantą, o draudimo bendrovės, nustatydamos draudžiamiems objektams ﬁzinės saugos
reikalavimus, gali rinktis ir antrą variantą.
Ketvirta objektų saugos klasė (A) – tai
aukščiausio lygio apsauga, leidžianti aptikti,
įvertinti, pristabdyti grėsmę, ją neutralizuoti. Šį
apsaugos lygį palaiko subalansuota sistema, turinti perimetrinę tvorą arba apsaugą, jei perimetras
– pastato siena, dviejų ruožų patalpų apsauginę
signalizaciją, elektroninę perimetro apsaugos,
įeigos, vaizdo stebėjimo sistemas, apsaugos darbuotojus, pagrindinį ir papildomą operatyvinį
ryšį, aliarmo signalas perduodamas telefoninio
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ryšio linija ir radijo bangų ar kita belaide sistema. Į
pavojaus signalą reaguoja licencijuotų, ginkluotų,
pripažintos ir pajėgių tai atlikti saugos arba apsaugos organizavimo tarnybų greitojo reagavimo
ekipažai.
Ketvirtai objektų apsaugos klasei priskiriama:
valstybės valdžios ir valdymo institucijos, kuriose dirbama su įslaptinta informacija arba ji yra
saugoma, valstybės paslapčių subjektai;
branduolinės energetikos objektai;
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui
turintys ypatingos svarbos, potencialiai pavojingi
ekologiniu požiūriu objektai, įvardyti ūkio, susisiekimo ir aplinkos ministrų įsakymuose;
ypatingos svarbos infrastruktūros objektai.
Trečia objektų saugos klasė (B) – tai aukšto
lygio apsauga, leidžianti aptikti, įvertinti ir atlaikyti
pavojų iš išorės, daugeliu atvejų – išvengti ir
grėsmės iš vidaus. Šį apsaugos lygį palaiko išorinio
perimetro apsauga, jei objektas – ne pastatas,
padidinto patikimumo mechaninės kliūtys viduje
(metalinės arba iš medienos pakaitalų pagamintos durys, spynos, langai su apsaugine 412 – 680
mkm plėvele, apsauginėmis žaliuzėmis, vidinėmis
grotomis, plastiku), pavojaus signalo priėmimas ir
įvertinimas, minimali dviejų apsauginės signalizacijos ruožų apsauga, telefoninis ir belaidis ryšys su
saugos ar apsaugos organizavimo tarnybų centriniu
pultu. Rekomenduojama, kad būtų budintys apsaugos darbuotojai.
Trečiai objektų apsaugos klasei priskiriama:
gamybinės patalpos, kuriose spausdinami
ir saugomi vertybiniai popieriai ir dokumentų
blankai, taip pat saugomos jų gamybos priemonės
ir medžiagos;
individualios pinigų saugyklos;
pinigų priėmimo ir perdavimo patalpos, kasos,
priešsaugyklinės patalpos;
grynųjų pinigų perskaičiavimo, pinigų naikinimo patalpos;
pinigų gamybos ir ekspertizės skyrių patalpos,
valiutos keityklos;
centrinių kompiuterių, serverių patalpos;
SWIFT patalpa;
ginklų ir šaudmenų saugojimo patalpos;
patalpos, kuriose laikomi, parduodami, gaminami, taisomi ginklai ir šaudmenys;
muziejai ir jų saugyklos;
narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos ir laikymo patalpos;
juvelyrinės parduotuvės ir brangiųjų metalų
bei brangakmenių, juvelyrinių dirbinių saugojimo
patalpos, kailių, drabužių, avalynės, sporto prekių
parduotuvės;
antikvarinės parduotuvės;
lošimo namai;
laikrodžių, mobiliųjų telefonų, fotograﬁjos prekių,
lazerinių prietaisų, DVD, kompiuterių, elektronikos, 
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Pirma objektų saugos klasė (D) – tai
žemiausio lygio (bazinė) apsauga, apsauganti
nuo „neprofesionalaus“ įsiskverbimo į pastatą.
Ji turi apsauginę signalizaciją, pavojaus signalas
perduodamas į centralizuotą saugos ar apsaugos
organizavimo tarnybų apsaugos pultą. Šiai saugos
klasei priskiriama:
viešbučiai, restoranai, barai, klubai;
vaizdajuosčių, ﬁlmų nuomos, saugojimo vietos;
parduotuvės, fotolaboratorijos, gamybos cechai, bendro pobūdžio laboratorijos;
vaistinės, įgarsinimo studijos, fotograﬁjos
prekių parduotuvės, kelionių agentūros, maisto
pramonės gamybinės patalpos;
kosmetikos, parfumerijos parduotuvės ir salonai
loterijos agentūros;
maldos namai;
paštas, bendros paskirties parduotuvės;
patalpos su radijo ryšio perdavimo įrenginiais;
automobilių, motociklų, kitos technikos
parduotuvės;
prekybos elektra ir benzinu veikiančiais prietaisais, įrenginiais vietos;
šiuolaikinio meno dirbinių, paveikslų
parduotuvės;
prekybos paklausiomis bendro vartojimo
prekėmis vietos;
taikomosios dekoratyvinės dailės kūrinių
parduotuvės;
sporto, turizmo, ūkinių prekių, žvejybos
reikmenų parduotuvės;
televizijos, radijo ir garso įrašymo bei atgaminimo technikos gamybos, taisymo įmonės;
transformatorinės, automatinės telefonų stoties patalpos;
tiksliųjų prietaisų ir instrumentų gamybos
patalpos;
biurai, butai, administracinės, gamybinės
patalpos.
Visiems objektams nustatomi skirtingi
reikalavimai, įrengiant perimetrines tvoras ir
elektroninę perimetrinę apsaugos sistemą, jei perimetras – objekto teritorija, o ne pastato, statinio
siena. Ketvirtos saugos klasės objektams perimetro apsaugai užtikrinti numatyta perimetrinė tvora,
kurios aukštis – 1,8–2,6 m. Apsaugą turi užtikrinti
ginkluoti apsaugos darbuotojai, turi būti sumontuotos elektroninė vaizdo stebėjimo ir įeigos
kontrolės sistemos, paruošti rašytiniai dokumentai. Esant galimybei, būtina įrengti ir perimetrinę
elektroninę apsaugos sistemą. Turi būti patikrintas ir apsauginis teritorijos, išskirtų objektų
apšvietimas ir naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos veikimas naktį. Pastatų ir patalpų apsaugos
priemonės atitinka tas, kurios numatytos trečios
saugos klasės objektams.
Trečios saugos klasės objektams priskiriami pastatai ir patalpos turi turėti apsauginę
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buitinės technikos parduotuvės;
nuodingų arba pavojingų žmogaus gyvybei ir
sveikatai medžiagų saugojimo vietos;
patalpos su buitinėmis radioaktyviosiomis
medžiagomis;
neterminuoto dokumentų saugojimo patalpos
(archyvai).
Antra objektų saugos klasė (C) – tai tokio lygio
apsauga, kuri leidžia aptikti, įvertinti įsiskverbimą
ar patekimą iš išorės. Šį apsaugos lygį palaiko
perimetrinė ir elektroninė apsauginė signalizacija,
vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos, pavojaus signalas perduodamas į centralizuotą saugos ar apsaugos organizavimo tarnybų apsaugos
pultą. Šiai saugos klasei priskiriama:
registruojamų daiktų (antspaudai, automobilių
numeriai ir t. t.) gamybos patalpos;
terminuoto dokumentų saugojimo patalpos,
laboratorijos;
parodų ekspozicijos salės, galerijos;
degalinės, tarp jų ir automatinės;
gatavos produkcijos sandėliai;
prekybos centrai ir maisto produktų parduotuvės;
elektrinių, gamybos padalinių cechai;
elektros prekių su garso įrašymo ir atgaminimo
aparatūra gamybos vietos;
kopijavimo, reprodukcinės įmonės, litograﬁjos
dirbtuvės;
gamybinės odos ir kailių gaminių, žaliavinių
kailių apdorojimo ar išdirbimo įmonių patalpos;
juvelyrinių dirbinių (laikrodžių, papuošalų)
gamybos ir taisymo vietos;
prekybos odos ir kailių gaminiais vietos;
stomatologinės klinikos su dantų technikų
dirbtuvėmis
informaciniai centrai;
lombardai, lošimo automatais vietos;
muziejai;
kuro saugyklos, rezervuarai;
kompiuterių gamybos, pardavimo, remonto
įmonės.
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NAUJI SKYSTŲJŲ KRISTALŲ CCTV MONITORIAI
signalizaciją, apsauginį apšvietimą, sustiprintas mechanines kliūtis (duris, spynas, langus),
galinčias pristabdyti pažeidėją, kol atvyks atsakomosios pajėgos. Rekomenduojama turėti budintį
apsaugos darbuotoją.
Antros ir pirmos klasės objektams priskiriamiems pastatams, patalpoms keliami mažesni
ﬁzinės saugos reikalavimai. Būtina apsaugos signalizacija, saugos tarnybos greitojo reagavimo
ekipažas.
Visi montuojami apsauginiai jutikliai turi atitikti
ES direktyvas 73/23EEB, 89/106 EEB, 89/336 EEB,
94/9 EB, LST EN standartus, turėti CE žymėjimą,
būti sertiﬁkuoti Gaisrininkų tyrimo centre. Šiuos
jutiklius būtina sumontuoti taisyklėse nustatyta
tvarka, o montavimą turi atlikti įmonės, gavusios
Aplinkos ministerijos kvaliﬁkacijos atestatą objekto specialios dalies projektavimo ir statybos darbams. Darbuotojai turi turėti Aplinkos ministerijos
išduotus kvaliﬁkacijos pažymėjimus, leidžiančius
projektuoti, atlikti darbus bei juos prižiūrėti.
Pagal techninės užduoties reikalavimus, objekto speciﬁką parengiamas bendras elektroninių
prietaisų išdėstymo projektas, atsižvelgiant į
prietaisų kiekį ir galimą grupavimą pagal funkcinę
signalizacijos naudojimo ir valdymo paskirtį,
taip pat signalinių elementų – jutiklių – kiekį ir
sugrupavimą pagal funkcinę paskirtį, suskaičiuojama,
kiek yra atskirų signalinių spindulių, parenkami kontroliniai priėmimo prietaisai pagal zonų skaičių,
sugrupavimo poreikius, išėjimo ir įėjimo signalų
kiekybinius ir kokybinius parametrus.
Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemoms
pagal galiojantį standartą saugos klasės nustatomos atsižvelgiant į:
prieities leidimą, prieigos lygį;
veikimą, apdorojimą, aptikimą;
pranešimų siuntimą;
maitinimo šaltinį, lietimo saugą;
vidinių ryšių stebėjimą, įvykių įrašymą.
Sparti technikos pažanga, didelė materialinių
vertybių koncentracija, didėjantis pažeidėjų
išprusimas skatina plėtoti objektų saugą šiomis
kryptimis:
mechaninių apsaugos priemonių
pasipriešinamąsias savybes pritaikyti prie
užpuolimo įrankių;
kurti ir montuoti tobulesnius, mažiau
gendančius, patikimesnius ir patvaresnius jutiklius, pranešančius apie pavojų;
sudaryti praktinius įsilaužimo plano modelius
galimai rizikai įvertinti, naudojamų apsaugos
priemonių efektyvumui nustatyti;
didinti apsaugos personalo veiklos

efektyvumą.

•
•
•
•
•
•

Visi viSar skystųjų kristalų monitoriai turi BNC,
S-Video, VGA įėjimų tipus.

•
•

viSar monitoriai yra „long time working“ tipo,
tai reiškia , kad jie pritaikyti pastoviam ilgam

naudojimui. . .

•

UAB ,,SAREME”
Naugarduko g. 32/2, LT-03225, Vilnius
Tel. 8-5 2135047, Tel/faks. 8-5 2333567
El.p. sareme@sareme.lt, http://www.sareme.com
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IV LIETUVOS ASMENS IR TURTO SAUGOS SPECIALISTŲ KONFERENCIJA

Asmens turto ir
saugos įstatymas:
turinys ir taikymo praktika
Bendrų ES norminių aktų asmens ir turto
saugos srityje kol kas nėra. Daugiausiai
dėmesio temai skiriama vadinamosios
Paslaugų direktyvos projekte. Intensyviai
diskutuojama apie EN standartą, taikomą
apsaugos paslaugoms, tačiau iki šiol nesutariama dėl minimalių kriterijų, nes kai
kurios šalys baiminasi, kad standartas tik
suniveliuotų teikiamų paslaugų kokybę, o ne
priverstų pasitempti atsiliekančias firmas.

Julius Adomaitis
Asociacijos Apsaugos verslo grupė
prezidentas

Visose 25 ES narėse, išskyrus Austriją ir
Vokietiją, saugos paslaugų teikimas reglamentuojamas įstatymų. Austrijoje tą veiklą reglamentuoja
bendrieji komercijos įstatymai (saugos veiklai skirti
7 straipsniai), Vokietijoje – Industrijos kodeksas.
Įvairiose šalyse įstatymai skiriasi reglamentavimo
laipsniu (pavyzdžiui, Belgijoje įstatymas labai detaliai reglamentuoja visus saugos aspektus, net nustatyta, kad apsaugai gali būti naudojami aviganiai
šunys, teigiamai išlaikę agresyvumo testą). Visose
valstybėse saugos veikla yra licencijuojama (išskyrus
Airiją), institucijos, atsakingos už licencijavimą ir
veiklos priežiūrą, – tai Teisingumo, Vidaus reikalų
ministerijos, policija ir netgi vietos savivaldybės.
Amžiaus cenzas apsaugos darbuotojams daugumoje šalių yra 18 metų, darbo metu privaloma
dėvėti uniformą, tapatybės kortelės turėjimas
nėra griežtai reglamentuotas. Prievartos taikymas
įvairiose šalyse vertinamas skirtingai. Pavyzdžiui,
Danijoje, Olandijoje, Anglijoje ir Prancūzijoje apsaugos darbuotojams (išskyrus inkasavimo paslaugų)
draudžiama turėti šaunamuosius ginklus. Apsaugos darbuotojams bemaž vienodai taikomas
„švaraus kriminalinių įrašų lapo“ principas. Pasitaiko ir įdomesnių reikalavimų, pavyzdžiui, kandidatas į apsaugos darbuotojus Austrijoje privalo
policijoje išlaikyti moralumo egzaminą. Belgijoje ir

Prancūzijoje penkerius neleidžiama dirbti apsaugos ﬁrmose buvusiems jėgos struktūrų (policijos,
saugumo, armijos) pareigūnams.
Pasižvalgę svetur, grįžkime į savo „kiemą“.
Praėjus nepilniems metams po Asmens ir turto
saugos įstatymo įsigaliojimo, dar sunku įvertinti
visus niuansus, tačiau jau galima pastebėti kai kuriuos įstatymo vidinius prieštaravimus ir trūkumus,
kurie ypač išryškėja nagrinėjant įstatymo lydimuosius aktus ir jų įgyvendinimo praktiką.
Pirmiausia atkreipkime dėmesį į įstatymo
paskirtį. Mano galva, priimant įstatymą buvo
apsiribota itin siaura reglamentavimo sritimi, t. y.
reglamentuojama tik privačių saugos struktūrų
veikla. Taigi nėra bendrų apsaugos kriterijų, kurie turėtų būti taikomi ir valstybinėse struktūrose
(policija, Vadovybės apsaugos departamentas,
Krašto apsaugos ministerija), nėra detaliau reglamentuota, kaip turi būti teikiama ši paslauga
naudojant elektronikos priemones. Be to, išliko
ir tam tikras prieštaravimas tarp apsaugos veiklos kontrolės ir tokių pačių paslaugų, teikiamų
policijos. Nepasinaudota proga valstybės mastu
nustatyti privalomos strateginę reikšmę turinčių
objektų ir didesnės rizikos objektų (ginklų ir
šaudmenų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų
saugojimo vietos) apsaugos kriterijus, išskyrus

bendras licencijavimo nuostatas, nereglamentuojamas vertybių gabenimas.
Kalbant apie licencijų išdavimo tvarką, tikrai
sunku rasti kokių nors priekaištų tiek dėl sąlygų,
tiek dėl gana aiškiai Taisyklėse išdėstytos išdavimo
tvarkos ir terminų. Daugiau nerimo kelia kai kurios
Taisyklių nuostatos, susijusios su licencijos galiojimo sustabdymu ir panaikinimu. Pirmiausia pati
sąvoka licencijos galiojimo sustabdymas, mano supratimu, yra tolygi jos panaikinimui, kadangi teikti
saugos paslaugas galima tik turint licenciją, tad
galimas iki vienerių metų laikotarpis trūkumams
pašalinti vis tiek nebeleidžia vykdyti sutarčių su
klientais arba sudaryti naujų sutarčių. Iš tikrųjų tai
reiškia, kad saugos tarnyba turi nutraukti veiklą ir
ją vėl pradėti praktiškai nuo nulio.
Nors dar nebuvo precedento, kai licencijos galiojimas panaikinamas už pažeidimus (jei aš klystu,
tikiuosi, policijos generalinio komisaro pavaduotojas
V. Navickas patikslins), Taisyklėse nustatyti licencijos galiojimo panaikinimo pagrindai yra diskutuotini. Vertinant licencijos galiojimo panaikinimą
kaip pačią griežčiausią bausmę už pažeidimus,
visiškai formaliai traktuojami pagrindai pagal
25.4 punktą. Sakykime, net turint du menkus
pažeidimus, kuriuos įspėtas licencijos turėtojas
labai greitai ir uoliai pašalina, trečias pažeidimas
gali būti lemiamas. Pažeidimų sunkumas neturi
jokios reikšmės. 25.9 punktas visą atsakomybę už
darbuotojų veiksmus perkelia ant įmonės licencijos turėtojos pečių. Pritaikant tokias nuostatas šiek
tiek kitai sričiai, galima būtų siūlyti, pavyzdžiui,
kad policijos komisariatas, kurio pareigūnai per
metus padarė du arba tris nusikaltimus, turėtų būti
likviduotas. Įdomu, kaip tai patiktų kontroliuojančiai
institucijai, šiuo atveju – Policijos departamentui.
Didelių abejonių kelia ir nuostata, kad licencijos

galiojimas panaikinamas iškart nuo sprendimo
priėmimo dienos. Nenumatyta, kad sprendimo
įsigaliojimas galėtų būti atidėtas, iki bus įstatymų
nustatyta tvarka išnagrinėti skundai, o galiausiai
visiškai neatsižvelgiama į susiklosčiusius ūkinius
ir teisinius santykius su klientais. Paraidžiui suprantant minėtas nuostatas, saugos veikla turėtų
būti nutraukiama žaibiškai. Tik neaišku, kas vykdys
pasirašytas sutartis ir užtikrins klientų asmens ir
turto apsaugą, iki bus kokiu nors būdu išspręstas
teisių ir pareigų perėmimo klausimas.
Norėtųsi dar išsakyti šiek tiek abejonių dėl
įstatyme nustatytų apsaugos darbuotojo teisių. 7
str. 4 punktas suteikia apsaugos darbuotojui teisę
sulaikyti pažeidėją. Sulaikytas asmuo nedelsiant
turi būti perduotas policijai. Iš karto kyla klausimas, kiek gali trukti sulaikymas, per kiek laiko ir
kokiu būdu asmuo turi būti perduodamas policijai.
Papildomų neaiškumų kyla dėl 16 str. 4 punkto,
kuriame teigiama, kad „apsaugos darbuotojas gali
naudoti antrankius sulaikydamas ar pristatydamas
į policiją asmenį, įtariamą nusikalstamos veiklos
padarymu, jeigu šis asmuo priešinasi sulaikymui
(…)“. Niekur kitur įstatyme nekalbama apie
pristatymą į policiją, nenurodyta, kokiu transportu
ir kaip asmuo turi būti pristatomas.
Naiviai skamba 7 straipsnio 6 punkto dalis:„Jei
yra įtariamo teisės pažeidėjo rašytinis sutikimas,
galima apžiūrėti ir patį asmenį“. Ar tai prilygintina
asmens kratai? O toks rašytinis sutikimas, ko gero,
būtų iš fantastikos srities.
Vėl grįškime prie Taisyklių, kurių 18.1 punktas draudžia kitam asmeniui pavesti ar jį įgalioti
verstis licencijoje nurodyta veikla. Tokiu atveju
kyla klausimų dėl sutarties vykdymo subrangos,
kai subrangovė – taip pat licencijuota saugos
tarnyba.
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Baigti norėčiau paminėdamas klasikinį ydingą
ratą, nubrėžtą Įstatymo 12 straipsnio ir Apsaugos
darbuotojų pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo
taisyklių. Minėtas straipsnis nustato: „Asmeniui,
priimtam dirbti apsaugos darbuotoju, išduodamas
apsaugos darbuotojo pažymėjimas. Vykdant asmens ir turto saugą, privaloma šį pažymėjimą
nešiotis“. Taigi nuo pirmos darbo dienos apsaugos darbuotojas gali vykdyti savo pareigas tik
turėdamas minėtą pažymėjimą. Pažymėjimą per
40 dienų išduoda policija jau priimtam į darbą asmeniui. Ką tokiu atveju reiškia 30 dienų terminas,
numatytas policijai pažymėjimui išduoti? Be to,
niekur nenumatytas nei bandomasis laikotarpis,
nei stažuotojo statusas, kad darbuotojas galėtų
teisėtai dirbti dar negavęs pažymėjimo. Logiška
būtų siūlyti pataisas, sietinas su bandomuoju
laikotarpiu, kad iki išduodant apsaugos darbuotojo pažymėjimą bent jau neginkluotą saugą darbuotojas galėtų vykdyti su įmonės išduotu darbo
pažymėjimu.
Atsiranda ir keblumų, susijusių su neginkluota
apsauga. Apsaugos darbuotojo pažymėjimas panaikinamas, kai jam panaikinama teisė nešioti ir
naudoti ginklą. O kas tada, jei darbuotojas vykdo
neginkluotą saugą? Kitokios formos pažymėjimai
nenumatyti. Tad logiškai peršasi pasiūlymas diferencijuoti ginkluotos ir neginkluotos saugos
darbuotojų pažymėjimus. Vėl grįžtant prie saugos
tarnybos atsakomybės už darbuotojų veiksmus,
neaišku, ar sprendimą dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo panaikinimo gali skųsti saugos
tarnyba. Aiškių nuostatų aptikti nepavyko, o bendroji praktika čia sunkiai pritaikoma.
Pabaigoje dar reikėtų pasakyti keletą žodžių
apie apsaugos darbuotojų mokymą. Gal ir gerai,
kad mokymo apimtis yra išplėsta. Tačiau vėl turime
kažkokią tokią lietuvišką mišrainę. Grįšiu prie jau
teiktų pasiūlymų, kad mokymas turi būti diferencijuotas į tris pakopas, skirtas neginkluotai saugai,
ginkluotai saugai ir inkasavimui, nes reikalavimai
šių trijų tipų saugos veiklai yra gana skirtingi.
Pagal dabartinę tvarką vieniems to mokymo per
daug (neginkluotai saugai), o kitiems gerokai per
maža (ginkluotai saugai ir inkasavimui).
Darosi visai linksma, kai pagalvoji, kad iki šiol
neaišku, kas užsiims „nelegalais“. Neoﬁcialiais
duomenimis, kelios dešimtys įmonių teikia saugos paslaugas spjaudami į bet kokias licencijas ir
priežiūrą. Neretas atvejis, kai darbuotojai tarnyboje nešiojasi savigynai išduotus ginklus. Kol kas
neteko girdėti, kad „nelegalams“ būtų pritaikytos
kokios nors sankcijos. Galima suprasti Policijos
departamentą – jiems pavesta išduoti licencijas
ir kontroliuoti, kaip laikomasi teisės aktų. Vadinasi,
kol kas lieka daug laisvės ir tokio tipo verslui, kuris
tikrai neskatina sąžiningos konkurencijos ir laikytis
įstatymų.
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Privačių saugos struktūrų
darbuotojų kvalifikacijos
įgijimo problemos,

įsigaliojus Lietuvos Respublikos
asmens ir turto saugos įstatymui

Laimis Dieninis
Mykolo Romerio universiteto
Policijos teisės ir veiklos katedros
doktorantas

Būtinybę įstatymais sureguliuoti privačią
saugos veiklą ir nustatyti valstybės kontrolę šios
veiklos atžvilgiu pabrėžė Lietuvos mokslininkai
(A. Urmonas, K. Šimkus ir kt.) bei privačių saugos
struktūrų vadovai praktikai (UAB „Ekskomisarų
biuras“ vadovas P. Liubertas, tuometinis asociacijos Apsaugos verslo grupės prezidentas A. Ališauskas
ir kt.), kalbėdami 1999 m. lapkričio 17–18 d. vykusioje pirmojoje Lietuvos asmens ir turto saugos
specialistų konferencijoje. Tada privačios saugos
įmonių vadovai ir kiti šios srities specialistai sutartinai akcentavo, kad tol, kol privačios saugos veiklą
nustatančios teisės normos nėra kompleksiškai
sureguliuotos, sunku tikėtis, kad privačios saugos
struktūros iš tikrųjų dalyvautų vykdant asmens,
visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios
tvarkos palaikymo funkcijas. Tai, kad privačios saugos struktūros neįtraukiamos į bendrą teisėtvarkos
palaikymo sistemą teoriniu lygmeniu, rodė ir
praktinis lygmuo. Valstybės nuostatą šiuo klausimu
atskleidė teisinis reglamentavimas, neretai – ir
privačios saugos ignoravimas, nelygiaverčių sąlygų
sudarymas privačiai saugai, kai kurių valstybės
tarnautojų negatyvios nuomonės ir pan.
1
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IV LIETUVOS ASMENS IR TURTO SAUGOS SPECIALISTŲ KONFERENCIJA

Efektyvių teisinių standartų paieškos ir jų
nustatymo klausimas tapo aktualus subjektams,
vykdantiems saugos funkcijas ir siekiantiems
užtikrinti aukštos kokybės saugos paslaugų
teikimą. Pasitelkus socialines normas ir teisės
aktus, jau nuo 1993 m. buvo galima vadovautis
tokia politika, pagal kurią, pirma, būtų skatinama
privačių saugos struktūrų veikla, antra, būtų
galima išvengti nepageidaujamų tendencijų arba
to, kas nepriimtina privačia komercine iniciatyva
veikiančių subjektų veiklai. Tačiau iki 2005 m. sausio 1 d. privačių saugos tarnybų ir įmonių saugos
struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančios
teisės normos buvo išdėstytos tik įstatymo
lydimuosiuose teisės aktuose. 2005 m. pradžioje,
įsigaliojus Lietuvos Respublikos asmens ir turto
saugos įstatymui1 , ši veiklos sritis tapo reguliuojama įstatymo, o jo normoms tinkamai įgyvendinti
pagal šio įstatymo 21 straipsnį numatyta sukurti ir
keletą lydimųjų teisės aktų.
Šis įstatymas reglamentuoja privačių juridinių
asmenų, užsienio juridinių asmenų ﬁlialų ir
valstybės bei savivaldybių įmonių vykdomą
ginkluotą ir neginkluotą asmens ir turto saugą,

ją vykdančių apsaugos darbuotojų teises bei pareigas, ﬁzinės prievartos, specialiųjų priemonių
bei šaunamųjų ginklų panaudojimo teisėtumo
sąlygas, asmens ir turto saugos pagrindines licencijavimo nuostatas ir šios veiklos valstybinę
priežiūrą.
Dalis lydimųjų teisės aktų, kaip nurodyta
minėtame įstatymo 21 straipsnyje, buvo parengta
2004 m. pabaigoje – 2005 metų pradžioje, o dalis
dar rengiama ir tobulinama.
Mes nenagrinėsime kitų teisės aktų,
reglamentuojančių saugos tarnybų veiklą, o
aptarsime tik Lietuvos Respublikos asmens ir turto
saugos įstatymą ir jame nustatytų kai kurių teisės
normų trūkumus ir spragas.
Pradėję išsamiau analizuoti, pastebime,
kad nepakankamai dėmesio skiriama apsaugos
darbuotojų profesinės kvaliﬁkacijos įgijimo ir jų
išsilavinimo klausimams.
Šiuo metu trūksta tinkamai privačios saugos
sektoriaus darbuotojų pirminiam profesiniam
parengimui ir mokymui įrengtų bazių, metodinės
literatūros ir priemonių, neužtikrinamas geras apsaugos specialistų parengimas, nekalbant jau apie
tai, kad Asmens ir turto saugos įstatyme nereglamentuojamas periodinis jų profesinių žinių ir
įgūdžių patikrinimas bei atestavimas. Tai, kad ši
tvarka nėra tinkamai apibrėžta ir reglamentuota
atitinkamuose įstatymo lydimuosiuose teisės
aktuose, taip pat kelia nemažą susirūpinimą dėl
tinkamos kvaliﬁkacijos specialistų parengimo
galimybių. Saugos specialistams suteikiamos tik
tos žinios, kurių reikia minimaliam pirminiam
susipažinimui su šia veiklos sritimi. Akivaizdu,
jog tokio profesinio parengimo nepakanka, kad
apsaugos darbuotojas galėtų tinkamai ir kvaliﬁkuotai atlikti Asmens ir turto saugos įstatymo 8
straipsnyje nurodytas pareigas ir tinkamai pasinaudoti šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytomis
teisėmis. Šiuo metu su tam tikromis speciﬁnėmis
profesinėmis žiniomis minimaliai supažindinama
vadovaujantis įmonės darbuotojams skirtomis instrukcijomis, kurias kiekviena saugos tarnyba laisvai pasirenka pagal tinkamumą jos verslui. Deja,
šios instrukcijos ne visada atitinka net ir galiojančių
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Taigi ši problema paliekama spręstis savaime, kaip
tai nurodyta Asmens ir turto saugos įstatymo 11
straipsnio 1 dalyje, neapibrėžiant aiškių kvaliﬁkacijos reikalavimų. Daugelio specialistų nuomone,
būtina tinkamai apibrėžti ir užtikrinti šių procesų
valstybinio lygmens kontrolę, norint užtikrinti pakankamai kvaliﬁkuotų privačios saugos specialistų
parengimą ir jų galimybę ateityje bendradarbiauti
su valstybinėmis teisėsaugos institucijomis.
Tokiu atveju privačių saugos struktūrų savininkai – darbdaviai nesuinteresuoti išleisti
daugiau pinigų tam tikros grandies darbuotojų

Plačiau žr. Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 2004 m. liepos 8 d., Nr.IX-2327.

periodiniam kvaliﬁkacijos kėlimui, dažnai žemos
kvaliﬁkacijos darbuotojams mokami minimalūs
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti atlyginimai, o kartais reikalaujama dirbti aukštesnės
kvaliﬁkacijos reikalaujantį darbą ir savo sąskaita
tobulinti tiek teorines, tiek praktines profesines
žinias. Tokia situacija sudaro dviprasmiškas sąlygas
saugos darbuotojams, gaunantiems gana mažas
pajamas ir neturintiems galimybių, o vėliau – ir
noro savo sąskaita nuolat papildomai tobulintis,
nes tai gana nepigiai kainuoja. Dėl to kai kurie
darbdaviai tam tikrą dalį darbuotojų (dažniausiai
po trijų mėnesių bandomojo laikotarpio) atleidžia,
priima į jų vietą kitus, dar nepatyrusius šio darbo
ypatumų žmones. Tokiu būdu sutaupoma dalis
apyvartinių įmonės lėšų, tačiau tokia kadrų kaitos politika sukuria situaciją, kuri neigiamai veikia
socialinę, ekonominę ir blogina kriminogeninę
visuomenės ir valstybės padėtį. Kai kuriems potencialiai naudingiems visuomenei asmenims,
nesugebėjusiems tinkamai savęs realizuoti ir
susikurti gerovę, tenka bedarbių ar emigrantų
dalia, o neretai tokie asmenys, neturėdami pakankamos kvaliﬁkacijos, kad galėtų įsidarbinti
valstybinėse teisėsaugos struktūrose, pasuka net ir
nusikalstamos veiklos keliais.
Tokios tendencijos formuoja nemažos
visuomenės dalies dažnai nepagrįstas neigiamas
nuostatas privačių saugos struktūrų darbuotojų
atžvilgiu, kai jie traktuojami kaip menko intelekto ir žemos kvaliﬁkacijos darbo jėga, kuri savo
tiesioginių funkcijų vykdymą suvokia tik kaip
ﬁzinės jėgos panaudojimą. Neretai įvairiuose
visuomenės sluoksniuose gyvuoja nuomonė, kad
saugos struktūrose (vadinamojoje „apsaugoje“)
darbuojasi asmenys, kurie tiesiog jokiose kitose
veiklos srityse nesugebėjo susirasti vietos. Tai
smukdo šios profesijos prestižą visuomenėje.
Nemažai realių problemų kyla ir dėl valstybės
institucijų, kontroliuojančių šios srities veiklą, dažnai
formalaus požiūrio į privačios saugos darbuotojų
pirminį profesinį parengimą ir speciﬁnių įgūdžių
formavimą bei tolesnį jų nuolatinį tobulinimą. Stebina nenoras suprasti, kad be to darbuotojai negali
tikrai kvaliﬁkuotai atlikti savo tiesioginių funkcijų,
kurios numatytos įstatyme, ir ypatingas dėmesys
kitiems dalykams – ginklų apskaitos ir kontrolės
mechanizmo priežiūrai ir statistiniam saugos
struktūrų darbuotojų reputacijos (kriminalinės
praeities) vertinimui jiems darbinantis. Deja, vėliau
nebebendradarbiaujama su tų privačių tarnybų atsakingais darbuotojais kadrų teisėsaugos kontrolės
klausimais.
Tokia padėtis trukdo tinkamai įgyvendinti Asmens ir turto saugos įstatymo 14 straipsnio reikalavimus ir privačių bei valstybinių struktūrų bendradarbiavimo siekiant pagerinti tiek visuomenės
viešojo saugumo, tiek asmens ir jo turto saugumo

įgyvendinimo, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevenciją ir kontrolę, taip pat viešosios tvarkos mūsų visuomenėje užtikrinimo uždavinius,
numatytus Lietuvos Respublikos viešojo saugumo strategijoje2 ir kituose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose. Plačiau
nenagrinėsime tokių privačios saugos struktūrų
veiklos aspektų kaip galimybė ir būtinumas
tam tikrais atvejais įsijungti į policijos rėmėjų,
valstybinės civilinės saugos (stichinių nelaimių,
teroro aktų atvejais ir kt.), krašto apsaugos ir kitų
valstybės struktūrų veiklą, siekiant užtikrinti tiek
visuomenės, tiek valstybės ir jos tam tikrų teisėtų
interesų saugumą.
Šiandien Asmens ir turto saugos įstatymo
nuostatoms dėl tinkamos profesinės kvaliﬁkacijos įgijimo įgyvendinti priimtas įstatymo lydimasis teisės aktas – Apsaugos darbuotojo mokymo
programa3 , kuri numato 52 valandų (pradinis
siūlymas buvo 118 val.) trukmės kompleksinę
mokymo programą, suteikiančią galimybę įgyti
profesinę kvaliﬁkaciją apsaugos darbuotojui, taip
pat ir kitiems asmenims, sulaukusiems 18 metų
amžiaus. Joje nenumatyti jokie kvaliﬁkacijos diferincijavimo mechanizmai, pasirengimo pakopos, lygiai ir pan., nors teisės naudoti tarnybinius
šaunamuosius ginklus asmuo nuo 18 metų amžiaus
neturės, taip pat neaišku, kokioms funkcijoms
vykdyti jo pasirengimas bus tinkamas.
Jei kalbėtume ne tik apie apsaugos darbuotojų
kvaliﬁkaciją, bet ir apie išsilavinimo problemas, tai
pastebėtume, kad labai trūksta tiek aukštesniųjų,
tiek aukštųjų švietimo ir mokslo įstaigų dėmesio
šioms problemoms, nekuriamos specializuotos
švietimo ir mokymo programos, o juk privačios
saugos sektoriaus darbuotojų skaičius siekia ne
vieną tūkstantį. Vienintelis Mykolo Romerio universitetas nuo 2005 m. pradėjo siūlyti keletą
studijų programų šios veiklos srities atstovams.
Apibendrinant privačios saugos rinkos teisinio
reglamentavimo ypatumus, galima daryti išvadą,
kad teigiamas aspektas yra tai, jog šis įstatymas
reglamentuoja tiek ginkluotos, tiek neginkluotos
privačios saugos veiklos sritis. Tačiau pastebėta
ir trūkumų – dauguma šio įstatymo normų yra
deklaratyvios, dažnai nurodomi kiti (įstatymo
lydimieji) teisės aktai. Tai apsunkina tinkamą jų
įgyvendinimą.
Trūksta aiškiai apibrėžtų apsaugos darbuotojų
kvaliﬁkacijai taikomų kriterijų. Nenumatyta tai,
kad praktinėje privačių saugos struktūrų veikloje apsaugos darbuotojai aiškiai diferencijuojami
pagal jų vykdomų tarnybinių funkcijų pobūdį.
Mokymo programas reikia patobulinti taip, kad
gavę atestatus apsaugos darbuotojai atitiktų
tam tikras kvaliﬁkacines kategorijas. Būtinas
kategorijų nustatymas su tam tikrais konkrečiais
kvaliﬁkaciniais kriterijais. Galėtų būti diferenci-

2 0 0 5 / S PA L I S

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 4

21

juojama suskirstant visus apsaugos darbuotojus į
dvi grupes pagal atrankos dėl galimybės naudotis
tarnybiniais šaunamaisiais ginklais kriterijus. Po
to, atsižvelgiant į pagrindines veiklos funkcijas, tas
grupes reikėtų suskirstyti į konkrečias kategorijas,
kaip antai greitojo reagavimo ekipažų darbuotojai,
inkasatoriai, ﬁzinių ir juridinių objektų apsaugos
darbuotojai ar pan. Toks diferincijavimas, daugelio
specialistų nuomone, smarkiai pagerintų privačių
saugos struktūrų, darbuotojų pasirengimą bei
užtikrintų tam tikras jų socialines garantijas ir
teikiamų paslaugų kokybę. Be to, šis procesas
paskatintų iš tikrųjų bendradarbiauti privačias
saugos struktūras ir policiją kai kuriais nusikalstamumo prevencijos ir viešosios tvarkos užtikrinimo
klausimais.
Manoma, kad valstybė, kaip kontroliuojanti ir reguliuojanti organizacija, privalo teisingai planuoti ir valdyti šį procesą, realiai vertindama susiklosčiusią padėtį ir atsižvelgdama į
nacionalinę ir užsienio valstybių patirtį. Tam
būtina apibrėžti valstybės vaidmenį šiame procese, sukurti atitinkamą teisinę bazę, privačių
saugos struktūrų ir policijos bendradarbiavimo
mechanizmą teisėtvarkos užtikrinimo srityje bei
išspręsti privačių saugos struktūrų veiklos kontrolės
ir priežiūros klausimus.


Plačiau žr. Viešojo saugumo plėtros iki 2010 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. IV-250 „Dėl viešojo saugumo plėtros
iki 2010 metų strategijos patvirtinimo“.
3
Plačiau žr. Apsaugos darbuotojo mokymo programa, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu
Nr.V(9) – 169.
2
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IV LIETUVOS ASMENS IR TURTO SAUGOS SPECIALISTŲ KONFERENCIJA

Ne pirmą kartą saugos tarnybų asociacijos Apsaugos verslo grupės rengiama Lietuvos
asmens ir turto saugos specialistų konferencija
liudija profesionalų šios asociacijos vadovų požiūrį
į saugos tarnybų vykdomą asmens ir turto saugos veiklą. Todėl norėčiau Lietuvos policijos vardu
nuoširdžiai padėkoti už kvietimą dalyvauti šioje
konferencijoje bei galimybę pasidalyti savo mintimis apie asmens ir turto saugos veiklą Lietuvoje.
Tikrai neapsiriksiu pasakydamas, kad pagrindinis saugos tarnybų ir padalinių veiklos priežiūros
vaidmuo tenka policijai. Prižiūrėtojo vaidmuo
nėra dėkingas, tačiau policija ir nesiekia būti vien
priežiūros institucija. Naujas asmens ir turto saugos įstatymas suteikia naujas galimybes bendradarbiauti policijai ir saugos tarnyboms. Todėl visada siekiame, kad policijos pareigūnai ir apsaugos
darbuotojai bendradarbiautų užtikrindami viešąją
tvarką, padėtų vieni kitiems sulaikyti bei pristatyti
į policijos įstaigas įtariamus asmenis.
Savo pranešime aš apžvelgsiu bendrą situaciją
asmens ir turto saugos srityje, problemas, kurios
iškyla saugos tarnyboms bei galimus šių problemų
sprendimo būdus, priminsiu pagrindinius naujo
Asmens ir turto saugos įstatymo reikalavimus,
kadangi šių reikalavimų įgyvendinimo terminas

artėja prie pabaigos – tai turi būti baigta 2006
m. sausio 1 d. Pakalbėsiu ir apie egzistuojančią
apsaugos darbuotojų rengimo tvarką, informuosiu apie policijos prioritetines veiklos kryptis 2006
metais įgyvendinant asmens ir turto saugos veiklos kontrolę.
2005 m. spalio 1 d. duomenimis, Lietuvoje
buvo įregistruotos 87 saugos tarnybos ir 67 saugos
padaliniai, kurie verčiasi ginkluota asmens ir turto
sauga, ir 9 saugos tarnybos, kurios verčiasi neginkluota asmens ir turto sauga. Licencijos verstis asmens ir turto sauga išduodamos nuo 1994 metų.

Saugos padaliniai

(Graﬁke matyti saugos tarnybų ir saugos padalinių
skaičiaus dinamika.) Staigus saugos padalinių
skaičiaus mažėjimas stabilizavosi 2002 metais, tuo
tarpu saugos tarnybų skaičius nuolat auga. Šiais
metais saugos tarnybos gausumu pralenkė
saugos padalinius.
Šiuo metu saugos tarnybos ir saugos padaliniai turi 1 886 šaunamuosius ginklus, iš jų: 35
automatus, 1 498 pistoletus, 162 revolverius, 11
graižtvinių šautuvų.
Daugiausia saugos tarnybų yra didžiuosiuose
miestuose. Vilniuje šiuo metu yra įregistruotos 55

Ginkluotos saugos tarnybos

Neginkluotos saugos tarnybos

saugos tarnybos ir saugos padaliniai, Kaune – 44,
Klaipėdoje – 11, Šiauliuose – 8. Kituose miestuose saugos tarnybų veikla nėra taip išplėtota.
Paveikslėlyje matyti saugos tarnybų ir saugos
padalinių pasiskirstymas Lietuvos miestuose ir
rajonuose.
Pagal iki 2004 m. gruodžio 31 d. galiojusius
teisės aktus neginkluotos asmens ir turto saugos
paslaugų teikimas valstybiniu lygiu nebuvo kontroliuojamas. Atsižvelgiant į tai, kad šių metų sausio 1
d. įsigaliojo Asmens ir turto saugos įstatymas, į tai,
kad neginkluotos asmens ir turto saugos paslaugų
teikimas yra paplitęs (jos teikiamos parduotuvėse,
masiniuose renginiuose, kitose viešose vietose,
kur yra dideli žmonių srautai) ir į dažnai kylančius
konﬂiktus tarp apsaugos darbuotojų bei įvairių
asmenų, buvo nuspręsta tais atvejais, kai sauga
kaip paslauga teikiama klientams, šią sritį
licencijuoti. 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.
Įmonės, kurios vykdė neginkluotą asmens ir
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Ne pirmą kartą saugos tarnybų asociacijos Apsaugos verslo grupės rengiama Lietuvos asmens
ir turto saugos specialistų konferencija liudija
profesionalų šios asociacijos vadovų požiūrį
į saugos tarnybų vykdomą asmens ir turto
saugos veiklą. Todėl norėčiau Lietuvos policijos
vardu nuoširdžiai padėkoti už kvietimą
dalyvauti šioje konferencijoje bei galimybę
pasidalyti savo min-timis apie asmens ir turto
saugos veiklą Lietuvoje.

Vilniaus raj.

ir kitų teisės aktų taikymo praktika

Raseinių raj.
Ukmergės raj.

Asmens ir turto
saugos įstatymo

2 0 0 5 / S PA L I S

balandžio mėnesį organizavo mokymus teritorinių
policijos įstaigų pareigūnams. Mokymų metu
teritorinių policijos įstaigų licencijavimų padalinių
pareigūnams buvo nurodyta informuoti jiems
žinomas įmones, kurios, neturėdamos licencijos,
verčiasi neginkluota asmens ir turto sauga, apie
jų pareigas 2005 metais gauti licenciją savo veiklai ir pasirūpinti, kad apsaugos darbuotojai baigtų
mokymus ir išlaikytų egzaminą pagal Apsaugos
darbuotojo mokymo programą. Atsižvelgdami į
tai, policijos pareigūnai pereinamuoju laikotarpiu
daugiausia dėmesio skiria prevenciniam darbui,
metodinės pagalbos teikimui saugos tarnyboms
ir saugos padaliniams. Policijos pareigūnai šiais
metais siekia ne taikyti administracinio poveikio
priemones saugos darbuotojams už naujų teisės
aktų reikalavimų nevykdymą, bet juos išaiškinti ir
sudaryti galimybes tinkamai įgyvendinti.
Pereinamasis laikotarpis dar nepasibaigęs,
todėl trumpai priminsiu, kokie nauji pagrindiniai
reikalavimai yra keliami saugos tarnyboms ir saugos padaliniams Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. vasario 2 d. nutarime Nr. 116 „Dėl ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
Pirma, visos saugos tarnybos ir saugos padaliniai, kurie turėjo Policijos departamento licencijas verstis ginkluota asmens ir turto sauga ir
kurių veikla atitinka naujo Asmens ir turto saugos
įstatymo reikalavimus, privalo iki 2006 m. sausio 1
d. pasikeisti licencijas Policijos departamente.
Iki 2005 m. spalio 1 d. Policijos departamentas
išdavė 43 naujas licencijas saugos tarnyboms ir 20
turto saugą be licencijos, privalo gauti Policijos de- licencijų saugos padaliniams verstis ginkluota aspartamento licenciją verstis neginkluota asmens mens ir turto sauga. Šiuo metu nagrinėjami 5 sauir turto sauga, o saugos tarnybos ir saugos pada- gos tarnybų ir 2 saugos padalinių prašymai pakeisti
Rokiškio raj.
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Šiaulių raj.
Anykščių raj.
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Palanga
Neringa
Marijampolės raj.
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Saugos tarnybų, pasikeitusių licencijas, skaičius
Saugos tarnybų, nepasikeitusių licencijų, skaičius
Saugos tarnybos, kuriuos šiuo metu yra pateikusios prašymus

liniai, kurie vykdė ginkluotą asmens ir turto saugą,
– senąsias licencijas pasikeisti į naujas.
Tam, kad saugos tarnybos ir saugos padaliniai
galėtų sklandžiai ir kokybiškai įgyvendinti naujus
teisės aktų reikalavimus, sąmoningai buvo nustatytas ilgas vienerių metų pereinamasis laikotarpis. Policijos departamento pareigūnai 2005 metais

Saugos padalinių, pasikeitusių licencijas, skaičius
Saugos padalinių, nepasikeitusių licencijų, skaičius
Saugos padaliniai, kurie šiuo metu yra pateikę prašymus

licencijas. Tačiau likusios 39 saugos tarnybos ir 45
saugos padaliniai nepradėjo tvarkyti licencijai pakeisti reikiamų dokumentų. Paveikslėlyje parodyta
procentinė saugos tarnybų ir saugos padalinių,
nepateikusių prašymų pakeisti licencijas, išraiška.
Primenu, kad senos licencijos nuo 2006 m.
sausio 1 d. bus panaikintos. Tam, kad licencija 

būtų pakeista, iki 2005 m. gruodžio 10 d. reikia
pateikti prašymą Policijos departamentui prie
VRM. Jeigu visos likusios saugos tarnybos ir saugos padaliniai pateiks prašymus paskutinėmis
dienomis, Policijos departamentas tiesiog ﬁziškai
nesuspės pakeisti visų licencijų. Saugos tarnybos
kartu su prašymu privalo pateikti visų akcininkų
(ﬁzinių asmenų) sąrašus, kuriuose būtų nurodyta jų pilietybė, kadangi Asmens ir turto saugos
įstatyme (to nebuvo anksčiau galiojusiuose teisės
aktuose) nustatyta, kad saugos tarnybos dalyviai
(akcininkai) gali būti tik LR, ES, NATO ar Europos
Ekonominės Erdvės valstybių piliečiai.
Antra, saugos tarnybos ir saugos padaliniai,
vykdantys ginkluotą asmens ir turto saugą,
privalo šiais metais pasirūpinti, kad jų darbuotojai, kurie vykdo neginkluotą asmens ir turto
saugą ir nėra išlaikę egzamino pagal Apsaugos
darbuotojo mokymo programą, baigtų apsaugos darbuotojų kursus, išlaikytų egzaminą
bei gautų Apsaugos darbuotojo pažymėjimą
teritorinėje policijos įstaigoje iki 2006 m. sausio 1 d. Mūsų duomenimis, iki 2005 m. liepos 1
d. teritorinės policijos įstaigos išdavė 3 750 apsaugos darbuotojų pažymėjimų, 12 darbuotojų
pažymėjimus išduoti atsisakyta. Atsižvelgiant į tai,
kad saugos tarnybose ir saugos padaliniuose 2005
m. sausio 1 d. dirbo 6 965 apsaugos darbuotojai,
galima teigti, kad šiuo metu apie 46 proc. apsaugos darbuotojų neturi apsaugos darbuotojų
pažymėjimų. Į policijos įstaigas dėl pažymėjimų
išdavimo apsaugos darbuotojams saugos tarnybos
privalo kreiptis iki 2005 m. gruodžio 1 d. Terminas
šiems pažymėjimams gauti pratęstas nebus,
kadangi tam nėra teisinio pagrindo. Kai kurios saugos tarnybos kreipėsi į Policijos departamentą dėl
išaiškinimo, kurie įmonės darbuotojai privalo gauti
apsaugos darbuotojų pažymėjimus. Pagal Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą
apsaugos darbuotojas yra asmens ir turto saugą
vykdantis saugos tarnybos ar saugos padalinio
darbuotojas. Apsaugos darbuotojo vykdomą asmens ir turto saugą reikėtų suprasti kaip veiklą, kai
siekdamas apsaugoti ﬁzinius ir juridinius asmenis
nuo neteisėto kėsinimosi apsaugos darbuotojas

ir saugos padalinius paskubėti ir gauti naujas licencijas nustatytu laiku, taip pat pasirūpinti, kad
darbuotojai baigtų mokymus, išlaikytų egzaminą
pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą ir
gautų Apsaugos darbuotojo pažymėjimus.
Įgyvendindama Asmens ir turto saugos
įstatymo nuostatas, Darbo rinkos mokymo tarnyba

patvirtino naują 52 valandų trukmės Apsaugos
darbuotojų mokymo programą vietoj anksčiau
buvusio 30 valandų kurso. Daugiau valandų skirta
prievartos naudojimo, teisių ir pareigų, teisinės
atsakomybės klausimams. Taip pat padidintas
praktinio mokymo valandų skaičius. Rengiant šią
programą, aktyviai dalyvavo Policijos departamento, mokymo įstaigų, kurios rengia apsaugos
darbuotojus, bei saugos tarnybų atstovai.
Apsaugos darbuotojams, kurie iki 2005 m.
sausio 1 d. dirbo saugos tarnybose ir saugos padaliniuose su šaunamaisiais ginklais, egzamino
laikyti nereikia, jų kvaliﬁkacija laikoma tinkama.
Be to, apsaugos darbuotojai, turintys pakankamą
kvaliﬁkaciją bei darbo su šaunamaisiais ginklais
patirtį, gali egzamino policijos įstaigoje nelaikyti,
tačiau tokiu atveju jie turi kreiptis į Policijos departamente sudarytą Užsienio valstybėse
ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo
profesinės kvaliﬁkacijos pripažinimo komisiją.
Turiu pažymėti, kad Komisija patenkina ne visus
apsaugos darbuotojų prašymus dėl kvaliﬁkacijos
pripažinimo. Pagrindinė priežastis, dėl kurios atsisakoma pripažinti kvaliﬁkaciją, yra nepakankamas
darbuotojo išsilavinimas ir patirtis.
Šiuo metu Policijos departamentas rengia
Apsaugos darbuotojų Egzaminavimo taisyklių
projektą. Šiame projekte yra numatoma, kad
būsimi apsaugos darbuotojai egzaminą laikys
mokymo įstaigoje, kurioje jie baigė kursus, tačiau
mokymo įstaigos organizuojamą egzaminą stebės
policijos įstaigos atstovai. Minėtoje egzaminavimo
tvarkoje numatoma, kad apsaugos darbuotojai
visoje šalyje bus egzaminuojami pagal bendrą
sistemą, egzamino metu jie turės atsakyti į
testo klausimus, kurie bus iš anksto žinomi.
Artimiausiu metu Policijos departamentas planuoja sukviesti suinteresuotų institucijų bei įstaigų
(mokymo įstaigų, saugos tarnybos, Darbo rinkos
mokymo tarnybos ir kt.) atstovus šiam projektui
aptarti.
Asmens ir turto saugos įstatyme buvo įtvirtintos
naujos asmens ir turto saugos rūšys, kurias gali
teikti saugos tarnybos. Svarbiausia iš naujų rūšių yra
galimybė saugos tarnyboms verstis viešosios tvarkos palaikymu viešuose masiniuose renginiuose,
vykstančiuose masinio žmonių susibūrimo vietose
(stadionuose, aikštėse, parkuose ir panašiai). Šia
įstatymo nuostata sudarytos teisinės prielaidos
bendradarbiauti policijai ir saugos tarnyboms
užtikrinant viešąją tvarką viešuose masiniuose
renginiuose. Tačiau būtina paminėti, kad saugos tarnyba, pageidaujanti verstis viešosios
tvarkos palaikymu, privalo suderinti su teritorine policijos įstaiga viešosios tvarkos palaikymo planą. Teritorinei policijos įstaigai planas
turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 5 darbo
dienas iki renginio pradžios. Viešosios tvarkos

palaikymo plane turi būti nurodytos numatytos
saugos tarnybos pajėgos ir priemonės, nustatyti
kontaktai su teritorine policijos įstaiga, galimas
tarpusavio užduočių pasiskirstymas, numatytas
atsakingas už renginio saugumą asmuo, numatytos prevencinės viešosios tvarkos palaikymo
priemonės (apsvaigusiųjų nuo alkoholio kontrolė,
draudžiamų įsinešti daiktų patikra ir panašiai),
kitos viešosios tvarkos palaikymo priemonės,
atsižvelgiant į konkretaus renginio speciﬁką. Saugos tarnyboms, kurios užtikrina viešąją tvarką be
suderinto viešosios tvarkos plano, gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal ATPK 172
straipsnį.
Saugos tarnyboms ir saugos padaliniams, kurie nepaisys naujų teisės aktų reikalavimų, policija
nuo 2006 m. taikys administracinę atsakomybę.
Tam 2006 metais planuojama įgyvendinti policijos priemonę „Asmens ir turto sauga 2006“,
padėsiančią nustatyti įmones, kurios verčiasi
asmens ir turto sauga be licencijos, taip pat nustatyti ir užkardyti kitus saugos tarnybų ir saugos
padalinių daromus pažeidimus. ATPK nustato
pakankamai dideles sankcijas už asmens ir turto
saugos teisės aktų pažeidimus. Pavyzdžiui, saugos tarnyba, kuri verčiasi asmens ir turto sauga
be licencijos, gali būti baudžiama pagal LR ATPK
173 straipsnį kaip už veiklą be licencijos. Už šį
pažeidimą nustatyta bauda nuo 1 000 iki 3 000 Lt.
Saugos tarnybos, kuriose neginkluotos asmens ir
turto saugos funkcijas vykdys darbuotojai, nebaigę
apsaugos darbuotojų kursų, neišlaikę egzamino ir
neturintys apsaugos darbuotojo pažymėjimo,
gali būti baudžiamos pagal ATPK 172 straipsnį už
ūkinės ir komercinės veiklos pažeidimą nuo 1 000
iki 2 000 Lt.
2005 metais policijos įstaigos už asmens ir
turto saugos veiklos pažeidimus pagal ATPK 172
straipsnį surašė 3 administracinių teisės pažeidimų
protokolus asmenims, atsakingiems už asmens
ir turto saugą. Sankcijų dydis už skirtingus
pažeidimus, padarytus užsiimant asmens ir
turto saugos veikla, nėra diferencijuotas. Mūsų
nuomone, sankcijos už nedidelius pažeidimus
(pavyzdžiui, už netikslų ginklų apskaitos žurnalų
pildymą) yra per didelės, o už rimtus pažeidimus
yra galimybė inicijuoti licencijos panaikinimo
procedūrą. Todėl Policijos departamentas ketina
siūlyti Vidaus reikalų ministerijai inicijuoti ATPK
pakeitimo projektą, kuriame būtų diferencijuota
atsakomybė už skirtingus asmens ir turto saugos
įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimus (asmenys,
nebaigę apsaugos darbuotojų kursų ir neišlaikę
egzamino, vykdo saugos funkcijas; saugos tarnybų
akcininkai, darbuotojai – ne LR, ES ar NATO
valstybių piliečiai, viešosios tvarkos užtikrinimas
masiniuose renginiuose be plano, suderinto su
teritorine policijos įstaiga; apsaugos darbuotojų

įgaliojimų viršijimas ir pan.).
Policijos departamentas nuolat analizuoja
apsaugos darbuotojų daromus pažeidimus. 2004
metais pateiktais teritorinių policijos įstaigų duomenimis, buvo užﬁksuoti 35 įvykiai, po kurių
nukentėjusieji pareiškė, kad apsaugos darbuotojai
juos sumušė arba naudojo psichologinį smurtą.
Per 2005 m. 10 mėnesių policijos įstaigos
12 apsaugos darbuotojų už pažeidimus panaikino leidimus nešiotis ginklus. Ankstesniais
metais policijos įstaigos už pažeidimus panaikindavo žymiai mažiau apsaugos darbuotojų leidimų
nešiotis ginklus: 2000 m. – 2, 2001 m. – 1, 2002
m. – nė vieno; 2003 ir 2004 m. – po 3 apsaugos
darbuotojų leidimus laikyti ir nešiotis ginklus.
Toks išaugęs panaikintų leidimų skaičius
liudija, kad apsaugos darbuotojai dažniau daro
pažeidimus. Turiu paminėti, kad tokie apsaugos
darbuotojų pažeidimai gali turėti pasekmių ne
tik apsaugos darbuotojams, kurie dėl panaikintų
leidimų negali dirbti savo darbo 3 metus, bet ir
pačiai saugos tarnybai. Pagal Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisykles saugos tarnybai licencija verstis asmens ir
turto sauga panaikinama, jeigu jos darbuotojai
per vienerius metus 3 kartus neteisėtai panaudoja šaunamuosius ginklus, specialiąsias
priemones ar ﬁzinę prievartą.
Tačiau dažniausiai apsaugos darbuotojai daro
kelių eismo taisyklių pažeidimus. Vien važiuodami
saugos tarnybų automobiliais, kuriems yra išduoti
inkasavimo pažymėjimai, apsaugos darbuotojai
2003 metais padarė 472 kelių eismo taisyklių
pažeidimus, 2004 m. – 533, per 2005 metų
9 mėnesius – 294 kelių eismo taisyklių
pažeidimus. Manau, kad šie skaičiai priverčia
susimąstyti. Graﬁke matyti, kad ir 2005 metais
kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičius bus ne ką
mažesnis.
Dažniausiai apsaugos darbuotojai viršija greitį
– 446 atvejai, 366 kartus jie padarė kelių eismo
taisyklių pažeidimų, nulėmusių kitiems asmenims
priklausančių transporto priemonių apgadinimą,
103 kartus apsaugos darbuotojai buvo nubausti už
kelio ženklų ar ženklinimo reikalavimų nesilaikymą,
101 kartą – už naudojimosi saugos diržais tvarkos
pažeidimą, 90 kartų – už papildomai užtamsintų
stiklų naudojimą be specialaus leidimo. Toliau pavaizduota, kiek kelių eismo taisyklių pažeidimų
padarė apsaugos darbuotojai nuo 2002-09-01 iki
2005-09-30.
Leistino greičio viršijimas pirmiausia susijęs su
saugos tarnybų įsipareigojimais per tam tikrą laiką
atvykti prie saugomų objektų. Tačiau ar skubėjimu
galima pateisinti apsaugos darbuotojų daromus
Kelių eismo taisyklių pažeidimus?
Policijos departamentas gauna saugos tarnybų
nusiskundimų, kad jų reagavimo ekipažai su auto-
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Kiti KET
pažeidimai

turi teisę panaudoti ﬁzinę prievartą, specialiąsias
priemones, dujinius ir kitus šaunamuosius ginklus. Todėl, Policijos departamento nuomone,
apsaugos darbuotoju reikėtų vadinti tik tą
darbuotoją, kuris turi Asmens ir turto saugos
įstatymo nustatytas teises ir pareigas, o darbuotojai, dirbantys saugos tarnybose ar saugos
padaliniuose ir neturintys Asmens ir turto saugos
įstatymo suteiktų teisių, neturėtų būti laikomi apsaugos darbuotojais. Tokie darbuotojai neprivalo
teritorinėse policijos įstaigose gauti apsaugos
darbuotojų pažymėjimų, jiems nėra taikomi
Asmens ir turto saugos įstatymo reikalavimai.
Trečia, įmonės, kurios vykdė neginkluotą asmens ir turto saugą be licencijos ir teikė ją kaip
paslaugą klientams, privalo iki 2005 m. lapkričio
1 d. kreiptis į teritorinę policijos įstaigą su prašymu
išduoti licenciją verstis asmens ir turto sauga.
Policijos departamentas iki 2005 m. spalio 1 d.
išdavė tik 9 licencijas saugos tarnyboms verstis
neginkluota asmens ir turto sauga. Galima drąsiai
tvirtinti, kad įmonių, kurios verčiasi neginkluota
asmens ir turto sauga ir ją kaip paslaugą teikia
klientams, yra daugiau. Be to, šios saugos tarnybos privalo pasirūpinti, jų darbuotojai, vykdantys
neginkluotą saugą, baigtų apsaugos darbuotų
kursus, išlaikytų egzaminą bei gautų Apsaugos
darbuotojo pažymėjimą teritorinėje policijos
įstaigoje iki 2006 m. sausio 1 d.
Atsižvelgdamas į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 116„Dėl ginkluotos ir neginkluotos asmens
ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 5.3 punkto nuostatas visų ankstesniųjų
licencijų galiojimas nuo 2006 m. sausio 1 d.
panaikinamas, raginu visas saugos tarnybas
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mobiliais ir įjungtais geltonais švyturėliais nespėja
atvykti į saugomus objektus. Ekipažai, skubėdami į
saugomą objektą pagal suveikusį signalą, pažeidžia
kelių eismo taisykles, važiuoja agresyviai, tuo sukeldami pagrįstą kitų vairuotojų pasipiktinimą.
Vėliau šie vairuotojai, reaguodami į tokį saugos
tarnybų ekipažų važiavimą, stengiasi nepraleisti
skubančių saugos tarnybų ekipažų. Situacijos, kai
vieni stengiasi būtinai suspėti į saugomą objektą
laiku, o kiti – tam sukliudyti, kiekvieną dieną tampa vis sudėtingesnės, dažnai sukuriamos avarinės
situacijos, kai iki rimtos nelaimės būna tik vienas
žingsnis. Nei saugos tarnybų asociacija, nei atskiros saugos tarnybos nesistengia nuolat aiškinti
vairuotojams, kaip svarbu saugos tarnybų
reagavimo ekipažams atvykti į saugomą
objektą nustatytu laiku. O juk laiku atvykę saugos tarnybų darbuotojai turėtų daugiau galimybių
sulaikyti asmenis nusikaltimų vietose ir nuo to
visi visuomenės nariai, geranoriškai praleidę
skubančius saugos tarnybų automobilius, taptų
saugesni. Atsižvelgdamas į tai, Policijos departamentas ragina saugos tarnybų vadovus apsvarstyti galimybę per masines informacijos priemones aiškinti savo darbo svarbą, pateikti pavyzdžių,
kai laiku atvykę apsaugos darbuotojai sulaiko
asmenis, įtariamus nusikalstamos veikos padarymu, paraginti vairuotojus geranoriškai
praleisti skubančius saugos tarnybų ekipažus.
Tokiu būdu saugos tarnybos užtikrintų greitesnį
atvykimą į saugomus objektus bei prisidėtų prie
bendros vairuotojų kultūros kėlimo. Prie tokių
saugos tarnybų rengiamų akcijų visada prisidėtų
ir policija.
Baigdamas savo pranešimą, norėčiau palinkėti
visiems policijos pareigūnams, saugos tarnybų ir
saugos padalinių darbuotojams savitarpio supratimo, profesionalumo ir sėkmingo bendradarbiavimo įgyvendinant Asmens ir turto saugos įstatymą,
kad policijos pareigūnai ir saugos tarnybų darbuotojai vieni kitus dažniau laikytų kolegomis, su
kuriais galima dirbti kartu, o ne konkurentais ar
oponentais.


SKAITMENINIAI VAIZDO STEBĖJIMO/ĮRAŠYMO ĮRENGINIAI
CPD 571W
4-ių kanalų skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys
Wavelet vaizdo kompresija
Vartotojų slaptažodžių nustatymas
Vaizdo stebėjimo judesio detekcijos skaitliukas
Valdymas ir vaizdo stebėjimas per lokalinį tinklą
Aukšta įrašymo bei atvaizdavimo kokybė
Paprastas programavimas ir valdymas

CPD 576
9-ių kanalų skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys
Wavelet vaizdo kompresija
4 vaizdo kokybės režimai
Vartotojų slaptažodžių nustatymas
Vaizdo stebėjimo judesio detekcijos skaitliukas
Valdymas ir vaizdo stebėjimas per lokalinį tinklą
Aukšta įrašymo bei atvaizdavimo kokybė
200 k/s stebėjimo, 36 k/s įrašymo greitis
RS-232 ir RS-485 magistralės
Paprastas programavimas ir valdymas

CPD 576W

EVOLIUCINĖ

PRODUKCIJA

CPD 507

CPD 500W

16 vaizdo kanalų (taip pat 16 vaizdo išėjimų)
MPEG 4 vaizdo kompresija
Įvairūs įrašymo režimai
Maksimalus įrašymo greitis 400 k/s (pasirinktinai 400, 200, 100 ir 50 k/s)
Palaiko 400 GB ir didesnius kietuosius diskus (dviejų diskų jungimas į vieną įrenginį)
Apsaugos funkcijos (16 įėjimų/1 išėjimas, aliarminių zonų nustatymas, aliarmų siuntimas)
LAN/WAN tinklo funkcijos
Vaizdo signalo praradimo aptikimas
Ypač lengvas programavimas
USB jungtis (programinės įrangos atnaujinimui, periferinių optinių įrenginių naudojimas
Pelco protokolo palaikymas

9-ių kanalų skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys
Wavelet vaizdo kompresija
4 vaizdo kokybės režimai
Vartotojų slaptažodžių nustatymas
Vaizdo stebėjimo judesio detekcijos skaitliukas
Galimybė prijungti prie lokalinio ar globalinio tinklo
Valdymas ir vaizdo stebėjimas per lokalinį tinklą
Aukšta įrašymo bei atvaizdavimo kokybė
200 k/s stebėjimo, 36 k/s įrašymo greitis
RS-232 ir RS-485 magistralės
Paprastas programavimas ir valdymas

CPD 577
16-os kanalų skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys
Wavelet vaizdo kompresija
4 vaizdo kokybės režimai
Vartotojų slaptažodžių nustatymas
Vaizdo stebėjimo judesio detekcijos skaitliukas
Valdymas ir vaizdo stebėjimas per lokalinį tinklą
Aukšta įrašymo bei atvaizdavimo kokybė
200 k/s stebėjimo, 36 k/s įrašymo greitis
RS-232 ir RS-485 magistralės
Paprastas programavimas ir valdymas

CPD 577W
4 vaizdo kanalų
MPEG 2 vaizdo kompresija (DVD kokybė)
Vaizdo stebėjimo greitis 100 k/s (realaus laiko)
Maksimalus įrašymo greitis 25 k/s
Palaiko 400 GB ir didesnius kietuosius diskus
Apsaugos funkcijos (aliarminių zonų nustatymas, aliarmų siuntimas)
LAN/WAN tinklo funkcijos
Vaizdo signalo praradimo aptikimas
Ypač lengvas programavimas
USB jungtis (programinės įrangos atnaujinimui, periferinių optinių įrenginių naudojimas
Vidaus valdomos kameros CPC 503 valdymas (valdymas per LAN/WAN vienu pelės paspaudimu)

UAB ,,SAREME”
Naugarduko g. 32/2, LT-03225, Vilnius
Tel. 8-5 2135047, Tel/faks. 8-5 2333567
El.p. sareme@sareme.lt, http://www.sareme.com

16-os kanalų skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys
Wavelet vaizdo kompresija
4 vaizdo kokybės režimai
Vartotojų slaptažodžių nustatymas
Vaizdo stebėjimo judesio detekcijos skaitliukas
Galimybė prijungti prie lokalinio ar globalinio tinklo
Valdymas ir vaizdo stebėjimas per lokalinį tinklą
Aukšta įrašymo bei atvaizdavimo kokybė
200 k/s stebėjimo, 36 k/s įrašymo greitis
RS-232 ir RS-485 magistralės
Paprastas programavimas ir valdymas
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Naugarduko g. 32/2, LT-03225, Vilnius
Tel. 8-5 2135047, Tel/faks. 8-5 2333567
El.p. sareme@sareme.lt, http://www.sareme.com
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Vagysčių
prevencija
Paskutiniu metu žiniasklaida nuolat informuoja apie žaibiškas vagystes, įvykusias
Lietuvoje. Vagių grobiu tampa kompiuteriai,
juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai,
fotografijos prekės, drabužiai ir kitos lengvai
realizuojamos prekės. Kaip skelbiama spaudoje, saugos tarnybų greito reagavimo ekipažai
į vagystės vietą atvyksta per 1–3 minutes, bet
vagių jau neaptinka.

Vytautas Šaikus
UAB „Fizinės apsaugos centras“
direktorius

Pranešimas
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Policijos statistikos duomenimis, vien Vilniuje 2004 m. įvykdyta beveik 2 tūkstančiai vagysčių.
Dauguma jų – vadinamosios atsitiktinės vagystės,
įvykdytos „neprofesionalių“ vagių.
Į prekybos salonus, butus įsilaužiama
išdaužiant durų ir langų stiklus, išmušant vitriną,
išlaužiant durų spynas, atidarant langą, išpjaunant
ar išlaužiant duris. Prieš įvykdant šiuos nusikaltimus, esančios grotos nukerpamos, pakeliamos
žaliuzės, išdaužiami langai, naudojantis visrakčiais
ir išgręžus spynas atrakinamos durys.
Vagystę palengvina šios aplinkybės: nėra
grotų, žaliuzių, paprastos spynos, daiktai palikti
stiklinėje vitrinoje, ant palangės, kompiuteriai nepritvirtinti, grotos padarytos iš plonos vielos, todėl
lengvai nukerpamos, žaliuzės neblokuotos signalizacijos priemonėmis, blogai suprojektuota apsaugos sistema. Iš policijos pranešimų ir suvestinių
matyti, kad daugelyje objektų apsaugos sistema
suprojektuota netinkamai, todėl ji nesuveikia. Tai
rodo, kad mes neįvertiname nesąžiningų žmonių
išradingumo.
Saugodami turtą, turime laikytis apsaugos
užtikrinimo strategijos:
1. Objektai, kurių apsaugą nuo žaibiškų
vagysčių būtina sustiprinti, suklasiﬁkuojami į
grupes. Priskyrimą atitinkamoms objektų grupėms
lemia šie kriterijai:

• vertė;
• svarba.
2. Padidinama objekto apsaugos sistemos
veikimo kontrolė ir nustatoma, per kiek laiko
įveikiami (gali priešintis) šie mechaniniai įrenginiai:
• durys;
• užraktai;
• langai.
3. Įrengiami apsauginės signalizacijos ruožai,
siekiant laiku gauti signalą apie įsibrovimą, pasirenkamas pavojaus signalo perdavimo būdas:
• telefono linija;
• radijo bangomis;
• kita belaide sistema;
• per vietinį, saugos ar apsaugos organizavimo tarnybos centrinį pultą.
Nagrinėdami pateiktą apsaugos strategiją, kaip
pavyzdį pasirinksime greitas vagystes, apie kurias
turime daug informacijos. Galimą grėsmę, riziką,
priešininko taikinius ir jo tikslus iš turimos statistikos jau nustatėme – tai mobiliaisiais telefonais,
aukso ir sidabro dirbiniais, kailiais, kompiuteriais, ﬁlmavimo, fotograﬁjos technika, DVD prekiaujančios
parduotuvės. Išskirtume ir elektronikos bei buities
technika, sporto prekėmis, avalyne, drabužiais, lazeriniais daiktais prekiaujančias bendroves, preky-

bos centrus ar maisto prekių parduotuves. Šioms
grupėms priskirtoms parduotuvėms arba kitiems
objektams nustatomi pagrindiniai vertinimo kriterijai yra daiktų vertė ir galimybė juos greitai realizuoti rinkoje.
Užtikrindami apsaugą, turime išnagrinėti
galimus įsibrovėlių veiksmus ir ieškoti priemonių
aptikti šiuos asmenis bei sulėtinti jų veiksmus.
Veiksmų planą sudaro išaiškinimas, vertinimas,
ryšiai, trukdymas, arba pristabdymas, ir atsakomosios priemonės.
Siekiant sumažinti nuostolius ir nutraukti
nesankcionuotą įėjimą į objektą, labai svarbūs yra
ryšiai, t. y. aliarmo signalo perdavimas į centrinį
stebėjimo pultą ir garantija, kad šis signalas pateks
ten, kur yra siunčiamas. Aliarmo signalas turėtų
būti perduodamas naudojantis telefono linija ir
radijo bangomis arba kitu belaidžiu informacijos
perdavimo būdu. Tai būtina todėl, kad per metus
užﬁksuojama daug klaidingų suveikimų (į juos
saugos tarnybos itin nenoriai reaguoja) dėl telefono tinklų nesklandumų: gedimų telefono linijose
arba telefono stotyse, telefono linijų parametrų,
kurie neatitinka nustatytų reikalavimų, netvarkingos techninės priežiūros. Be to, telefono tinklus
veikia ir įvairūs gamtos reiškiniai.
Turi būti nustatytos atsakomybės ribos tarp
užsakovo, apsaugos sistemą įrenginėjančios
įmonės ir saugos tarnybos, reaguojančios į aliarmo
signalą. Tačiau mes užsakovo neinformuojame,
kad aliarmo signalo perdavimas telefono linija gali
trukti iki 1 min. ir ilgiau arba signalas gali visiškai
nepasiekti pulto, jei linija bus pažeista. Signalas
radijo bangomis centrinį stebėjimo pultą pasiekia
per keliasdešimt sekundžių, gali ir nepasiekti, jeigu
jis bus blokuojamas. Taigi vien ryšių nepakanka, labai svarbu įrengti ir mechanines priemones, siekiant sutrukdyti arba pristabdyti nusikaltėlius, kol jie
siekia savo tikslo, ir sudaryti sąlygas saugos tarnybos greito reagavimo ekipažui atvykti į objektą iki
tol, kol vagystė bus įvykdyta. Šis kompleksas ir yra
svarbiausias visoje apsaugos sistemoje.
Statistikos duomenimis, kurie, mano manymu,
yra netikslūs, vagystė trunka nuo 1 iki 3 minučių.
Todėl pagrindiniai veiksniai, galintys turėti įtakos
žaibiškai vagystei, yra trukdymas, arba pristabdymas, ir ryšiai, apie kuriuos jau kalbėjome. Sutrukdyti gali mechaniniai įrenginiai: durys, užraktai,
langų stiklai, apsauginės plėvelės, grotos, langų
žaliuzės ir patys langai.
Objekto apsaugos sistemos veikimą galima
patikrinti modeliuojant įvykius. Tokį modelį
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 atliekamus veiksmus.
Kiekvieno veiksmo įsilaužiant į patalpą trukmė
nustatoma atsižvelgiant į užpuoliko „kvaliﬁkaciją“
ir turimas priemones.
Pavyzdžiui, galima pamodeliuoti tokią
situaciją:
Taikinys – mobiliaisiais telefonais prekiaujanti bendrovė.
Įsibrovėlis: duris įveikia per 15 sek., sudaužo
vitriną per 5 sek., telefonus surenka per 20 sek.
išbėgti iš parduotuvės ir pasislėpti jam užtenka 15
sek. – iš viso 55 sek.
Atsakomosios pajėgos: signalas priimamas
per 20 sek., per tiek pat laiko perduodama informacija greitojo reagavimo ekipažui, atvykti į įvykio
vietą galima per 1 min. (šį laiką lemia ekipažo buvimo vietos) – iš viso 100 sek.
Rezultatas: vos 55 sek. reikia vagystei, o atvykti
į įvykio vietą – ne mažiau kaip 100 sek. Taigi viskas
prarasta.
Aišku, tai apytiksliai skaičiavimai, atlikti siekiant,
kad būtų galima geriau suprasti 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 turėtų atitikties deklaraciją.
Jos turėtų atsidaryti į išorinę pusę, neturėtų būti
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tarpo tarp staktos ir varstomosios dalies, spynos
liežuvėlis turėtų būti uždengtas, spyna – sertiﬁkuota ir apsaugota nuo pragręžimo, turinti kietmetalio plokšteles. Durų ir langų stiklai turėtų būti
apklijuoti apsaugine plėvele (412–680 mkm storio). Tuo būtina pasirūpinti jau gaminant langus,
kadangi labai svarbus pats stiklo su apsaugine
plėvele tvirtinimo duryse arba lange būdas.
Grotos ar žaliuzės turėtų būti tvirtinamos
vidinėje patalpos dalyje, kadangi, išdaužus lango
ar durų stiklą ir suveikus stiklo dūžio jutikliui, dar
turėtų būti kliūtis, ties kuria darbuojantis vagims
suspėtų atvykti greitojo reagavimo ekipažas.
Išorinėje pastato dalyje sumontuotos grotos problemos neišspręstų, kadangi jas lengvai galima
pašalinti nupjaunant. Sumontuotos žaliuzės pastato išorinėje dalyje gali pristabdyti vagišius tik tada,
jei uždarytos jos gerai ﬁksuojamos ir rakinamos, o
signalizacijos aliarmo signalas perduodamas kuo
anksčiau.
Kitas apsaugos užtikrinimo būdas, galbūt
efektyvesnis, – tai polikarbonatinio stiklo montavimas lange. Polikarbonatinis stiklas yra plastmasinis
smūgiams atsparus gaminys. Polikarbonato plokštės,
naudojamos vietoj grotų ar laminuoto stiklo, storis
turi būti mažiausiai 10 mm. Ši plokštė dedama
prieš stiklą ir montuojama į tvirtą metalinį rėmą.
Labai naudingas derinys – polikarbonato plokštė
su stiklu, galinti sugaišinti įsibrovėlį iki 10 min.
Visas šias priemones labai svarbu prisiminti jau
projektuojant apsaugos sistemą.
Sutartinai turėtų reaguoti licencijuotos saugos
tarnybos greitojo reagavimo ekipažai, kurių turėtų
būti pakankamai, kad būtų užtikrintas atvykimas
laiku. Nagrinėjant vieną iš naktinių vagysčių fotograﬁjos prekių parduotuvėje, nustatyta, kad
objekto apsaugos sutartį pasirašė bendrovė, kuri
neturi nei licencijos vykdyti saugos tarnybos
funkcijas, nei greitojo reagavimo ekipažo ir yra tik
apsaugos sistemas montuojanti įmonė. Paaiškėjo,
kad pagal bendradarbiavimo sutartį dėl apsaugos
organizavimo į pavojaus signalą turėjo reaguoti
kita tarnyba. Manau, kad turėtų būti tiesioginė
sutartis su saugos tarnyba, kuri turi ne vieną
ekipažą, galintį greitai reaguoti suveikus aliarmo
signalui keliuose objektuose.
Apibendrindamas norėčiau pabrėžti, kad
apsaugos sistema turi atitikti galimą grėsmę ir
riziką. Rizikos vertinimas yra prielaida sukurti apsaugos sistemą, padedančią kontroliuoti situaciją
ir išvengti nepageidaujamų pasekmių. Absoliuti
sauga yra neįmanoma, todėl geriausias sprendimas – pasiekti galimą aukščiausią saugos lygį,
kai saugomo daikto vertė neviršija išlaidų saugos
priemonėms.
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- atstumų tarp pastatų ir PML / EML įvertinimas;
- priešgaisrinių bei turto apsaugos priemonių
būklės įvertinimas;
- bendros tvarkos įmonėje įvertinimas;
- rizikos objektą apibūdinančių nuotraukų
padarymas.

Stacionarių objektų

turto draudimas

Rizikos vadyba
Rizikos vadyba – tai pareigos atpažinti,
identiﬁkuoti ir kontroliuoti galimą objektų
sugadinimą ar sunaikinimą nusistatymas.
Draudimo rizikos vadyba – tai pareigos
atpažinti, identiﬁkuoti ir kontroliuoti galimą
objektų sugadinimą ar sunaikinimą dėl draudimo sutartyje numatytų rizikų nusistatymas.

Arūnas Raziūnas
AB „Lietuvos draudimas“
Turto draudimo skyriaus vadovas

Rizikos vertinimas (nustatymas)
– tai:
1) atidus būsimojo draudimo objekto tyrimas
ir galimybės pasireikšti riziką atitinkantiems
pavojams ar priežastims apskaičiavimas;
2) nuodugnus atitinkamų priemonių, mažinančių rizikos pasireiškimą ar tikimybę, įgyvendinimo tyrimas ir tikslus rizikos vadybos
lygio draudimo objekte įvertinimas;
3) išsamios atitinkamų priemonių, mažinančių nuostolius pasireiškus tam tikrai rizikai,
įgyvendinimo tyrimo išvados.
Rizika – tai:
1) neapibrėžtumas, galimybė atsirasti nuostoliams;
2) nuostolių atsiradimo priežastis (pvz., gaisras, trumpas sujungimas);
3) sąlygos, didinančios tikimybę atsirasti

nuostoliams (pvz., rūkymas neleistinoje
vietoje);
4) tiesiog draudimo objektas, kuriam draudikas suteikia draudimo apsaugą.

Rizikos prisiėmimas
1. Žalos, kuriai atsitikus draudėjui bus atlyginami nuostoliai, tikimybė neturi būti absoliuti, žala turi atsirasti staiga ir netikėtai.
2. Rizikos objekte turi būti minimali rizikos
vadyba.
3. Draudimo procesas (rizikos prisiėmimas)
galimas tik nustačius tikimybę atsirasti nuostoliams. Taigi būtinas rizikos vertinimas.
4. Rizikos vertinimo antrasis aspektas – galimų nuostolių dydžio įvertinimas (atitinkama
įmoka už atitinkamą riziką).
Rizikos apžiūros tikslai:
- duomenų rinkimas;
- turimos informacijos ir situacijos de facto
sulyginimas;
- turto būklės ir turto vertės tikslinimas;
- atskirų rizikos rūšių pasireiškimo tikimybė ir
galimybė;
- rizikos vadybos įmonėje įvertinimas;
- papildomų, draudėjo nenurodytų, rizikos
faktorių vertinimas;

Draudimo objektai draudžiant
turtą
Nekilnojamieji daiktai: pastatai ir patalpos,
kuriose vykdomas verslas – gamyba, prekyba,
sandėliavimas, aptarnavimas, teikiamos paslaugos.
Kilnojamasis turtas: gamybos įrenginiai,
prekybos įrenginiai, prekės, žaliavos, gatava
produkcija, produkcija gamybos procese, biuro
įranga, prekybos įranga – ilgalaikis ir trumpalaikis
turtas.
Draudimo objektų grupavimas
Pastatai – visi statiniai, t. y. tai, kas sukurta
statybos darbais naudojant statybos produktus ir
yra tvirtai sujungta su žeme.
Gamybiniai įrenginiai – stacionarūs (įskaitant
jiems priklausantį pamatą ir įmūrijimą) ir
nestacionarūs įrenginiai, skirti ūkinei, gamybinei

veiklai plėtoti, įmonės inventorius, kompiuterinė
įranga, organizacinė technika, baldai ir kt.
Atsargos – produkcija, žaliavos, medžiagos,
kuras, prekės, nebaigta gaminti produkcija ir kt.
materialios vertybės.

Apdraustų rizikų pavyzdžiai
Ugnis – gaisras, žaibo įtrenkimas, sprogimas,
valdomų skraidomųjų aparatų, jų dalių, krovinių
užkritimas.
Vanduo – šildymo sistemos, vandentiekio,
kanalizacijos tinklų avarija; vandens prasiskverbimas iš gretimų patalpų.
Vagystė – plėšimas, vagystė su įsilaužimu,
vandalizmas po įsilaužimo.
Gamtos jėgos – audra, potvynis, liūtis, kruša,
sniego slėgis, grunto suslūgimas, nuošliaužos.
Stiklo dūžis.
Turto sugadinimas ar sunaikinimas dėl trečiųjų asmenų veikos.
Skysčio ištekėjimas iš sprinklerinės įrangos.
Ko pageidauja draudikai objektų
saugos sprendimuose
1. Tinkamai parinktų saugos priemonių,
padedančių nedelsiant identiﬁkuoti staigų ir
netikėtą įvykį ir pranešti apie jį.
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2. Teisingai išdėstytų ir racionaliai įgyvendintų
reagavimo į signalą sprendimą.
3. Saugos priemonių prevencinio veikimo
galimybių
4. Automatinio priežasties likvidavimo
galimybių po detekcijos.
5. Greito ir efektyvaus įvykio lokalizavimo ir jo
plitimo sustabdymo.

Tinkamų saugos priemonių privalumai sudarant draudimo sutartį
1. Veiksmingai sureagavus į įvykio pradžią,
padeda išvengti ilgalaikio verslo sustabdymo.
2. Sumažina moralinę žalą dėl patirtų
nuostolių ar padeda jos išvengti.
3. Sumažina materialinę žalą ar padeda jos
išvengti.
4. Sukuria sąlygas sudaryti turto draudimo
sutartį.
5. Mažina draudimo įmokos dydį.
6. Padidina garantijas dėl verslo tęstinumo ir
išlikimo rinkoje.
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Ar pradės bendradarbiauti

Automobilių saugos komitetas ir
draudimo bendrovės?

Malonu konstatuoti, kad mūsų Automobilių
saugos komitetas išsiskiria ypač aktyvia veikla.
Tai, manau, galėtų patvirtinti ir čia
dalyvaujantys draudimo bendrovių specialistai, kurių darbo kabinetų slenksčius nuolat
mina įvairių firmų atstovai ir stengiasi
įsiūlyti „kuo racionalesnę“, „nepaprastai gerą“
apsaugos sistemą ar jos komplektą.
Giedrius Ribokas
Asociacijos Apsaugos verslo grupė
Automobilių saugos
komiteto pirmininkas

Mes, savo veikloje pradėję taikyti Europos
Sąjungos ir Jungtinių Tautų direktyvų nuostatas
ir vadovaudamiesi šalyje galiojančiais įstatymais,
atliekame intensyvią importuojamų ir mūsų
šalyje gaminamų saugos priemonių atranką pagal
apsaugos lygius.
Kalbėdamas apie darbą su draudimo
bendrovėmis, turėčiau pastebėti, kad kol kas
nematyti jokio draudimo bendrovių atstovų noro
toliau nuolat bendradarbiauti. Tikiuosi, situacija
pasikeis į gerąją pusę. Mes, asociacija ar komitetas, žengiame žingsnius draudimo bendrovių
link: teikiame bent jau rekomendacinio pobūdžio
informaciją apie apsaugos sistemas, siūlydami
jas priskirti skirtingiems lygiams, nuolat siūlome
ir kitokią reikiamą pagalbą kaip savo srities specialistai. Iš draudėjų, aišku, irgi norėtume gauti informacijos, pavyzdžiui, apie pavogtame automobilyje sumontuotą apsaugos sistemą, apie tai, kas
ją montavo, kaip montavo ir pan. Taip jie padėtų
išanalizuoti realų produktų patikimumą, instaliavimo klaidas, galbūt nustatytume nesąžiningus
darbuotojus ar ﬁrmas, kurios gadina automobilių
saugos ir draudimo specialistų santykius.
Manyčiau, tada ir avys būtų sveikos, ir vilkas sotus.

O dabar paprastai susitikę pakalbame, atrodo, lyg
ir viskas gerai, kontaktai užmegzti, bet vėliau lieka
tik prisiminimai ir jokių žingsnių ar darbų...
Automobilių saugos komitetas kas ketvirtį teikia draudikams rekomendacines lenteles dėl ap-
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saugos sistemų lygių. Komiteto nariai nusprendė
draudimo bendrovėms siūlyti ir pateikti savo
produktus kompleksiškai suderintus su asociacijos
komitetu (tam ir esame asociacija, kad iškilusius
klausimus spręstume bendrai – ne pavienių
įmonių, o asociacijos vardu).
Aš ateityje matau vieną išeitį: kad darbas tarp
mūsų vyktų nuolat, tuo turėtų užsiimti vienas konkretus žmogus iš komiteto, paskirtas konkrečiam
darbui ir neatstovaujantis jokiai kompanijai.
Kaip parodė praktika, situacija rinkoje yra
įtempta ir nemažai bendrovių šalyje labai atkakliai
kovoja dėl rinkos pažeisdamos įstatymus, bendrus
susitarimus, savo pasiūlytus saugumo kriterijus, o
apie moralinę pusę, manau, net neverta ir kalbėti.
Sertiﬁkuotos įmonės, turinčios teisę įvertinti ir
montuoti apsaugos priemones, yra gavusios nustatyto pavyzdžio pažymas, pateikiamas draudimo
bendrovėms. Šiemet paskelbėme Pažymų pildymo
tvarką, kuria įmonės turėtų vadovautis.
Pastaraisiais metais surengėme tris pildomų
pažymų patikrinimus (paskutinį – spalio 13 d.).
Darbas šiuo klausimu vyksta nuolat. Manau, netrukus bus galima padaryti reikiamas išvadas.
Jei kalbėtume apskritai apie tolimesnę
komiteto veiklą, manyčiau, yra begalė klausimų,
kurie mums buvo ir yra šiandien aktualūs: tai kova
su kontrabanda įvežamomis apsaugos sistemomis,
su nelegaliai dirbančiais „garažais“, kuriuose montuojamos sistemos, su turgaus prekeiviais ir kt.
Taigi norėčiau pakviesti visus: komiteto narius,
draudimo bendrovių atstovus, Policijos departamento pareigūnus – aktyviau prisidėti prie mūsų
veiklos, ieškoti tarpusavio supratimo ir aktyviai
bendradarbiauti profesiniais klausimais.
Manau, kad artimiausiu metu aptarsime visas
kliūtis, kurios iki šiol mums kliudė sėkmingai ben
dradarbiauti, ir būdus joms pašalinti.
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Sertifikavimo tvarka

Lietuvoje

Pirmiausia norėčiau padėkoti asociacijai
Apsaugos verslo grupei (toliau – AVG) už
pakvietimą dalyvauti šioje konferencijoje,
kuris rodo, kad tai yra ne tik Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie
VRM svarbi bei įdomi tema.
Trumpai supažindinsiu su gaisro
aptikimo ir signalizavimo įrangos
sertifikavimo teorija ir praktika

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

Lietuvai tapus visateise Europos Sąjungos nare,
šalies verslininkai, visą verslą arba jo dalį susieję su
gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga (toliau –
GASĮ), pajuto bendros Europos rinkos privalumus
ir norom nenorom turėjo prisiderinti prie naujų,
su šia naryste susijusių, verslo sąlygų. Praktiniai
pavyzdžiai rodo, kad nuo 2005-06-30 pakitusi tvarka nesukėlė verslininkams nei stresinės situacijos,
nei bankroto. Be abejo, viena iš pamatinių bendrosios Europos ekonominės erdvės laisvių yra laisvas
prekių judėjimas. Ši laisvė kartu su nediskriminavimo ir konkurencijos teisėmis suteikia šalies verslo
visuomenei milžiniškas galimybes plėtoti verslą.
Tačiau net ir šios galimybės turi 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).
Trumpai priminsiu toliau vartojamas esmines
sąvokas. 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. GASĮ produktų techninės speciﬁkacijos
yra standartai.
Kaip šalies teisės aktai apibrėžia statybos
produktą ir kaip reglamentuojamas GASĮ atitikties įvertinimas? Lietuvos Respublikos statybos
įstatyme statybos produktas apibrėžtas kaip
pagamintas produktas, kurį numatoma ilgam
laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti
į statinį. Akivaizdu, kad šį apibrėžimą atitinka ir
GASĮ, skirta užtikrinti statinių priešgaisrinę saugą.
Potenciali grėsmė priešgaisrinei saugai kyla statiniuose naudojant nesaugius produktus. Šiuo
metu šalyje galiojantis organizacinis tvarkomasis
statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002
„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir
„CE“ ženklinimas“ (toliau – STR 1.01.04:2002),
įteisinantis Europos Bendrijos Tarybos direktyvos 
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 „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 GASĮ 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 naudoti pagal paskirtį, o jų
savybės 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 pasiekiama taikant
atitinkamas statybos produktų (savaime suprantama, ir GASĮ) atitikties įvertinimo schemas, nustatytas Europos Komisijos sprendimais.
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, iš kurių vienas yra priešgaisrinė sauga, ir
kad produktas, nustatyta tvarka paženklintas „CE“
ženklu, galėtų būti tiekiamas 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, o
statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, turi atitikti
esminius reikalavimus. „CE“ ženklas patvirtina,
kad statybos produktų savybės 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 GASĮ
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.
Nors 89/106/EEB direktyva taikoma nuo 1989
metų, iki šiol ne visos statybos produktų techninės
speciﬁkacijos yra suderintos su šia direktyva,
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todėl kai kurių statybos produktų pateikimas į
rinką yra suvaržytas, t. y. skirtingose šalyse galioja
nacionalinė pateikimo į rinką tvarka. Šiuo metu
GASĮ produktams skirtos tik 5 darniosios techninės
speciﬁkacijos (LST EN 54-3+A1:2002, LST EN
54-4+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,
yra atidėtas: dūmų detektorių – iki 2005-06-36,
garso signalizatorių – iki 2005-06-30, šilumos
detektorių – iki 2005-06-30, linijinių optinių dūmų
detektorių – iki 2005-12-31, GASĮ energijos tiekimo įrangos – iki 2005-12-31. Kitas verslininkams
iškylantis sunkumas yra tas, kad mūsų šalyje nėra ir
artimiausiu metu nenumatoma įsteigti notiﬁkuotos pagal direktyvą 89/106/EEB GASĮ produktų
sertiﬁkavimo įstaigos. Europos šalyse tokių įstaigų
taip pat nėra labai daug. Paminėtina, kad tokios
žinomos organizacijos kaip „Delta“ (Danija) ir BRE
(D. Britanija) yra paskelbtos (notiﬁkuotos) tik kaip
produktų bandomosios įstaigos.
Taigi minėtos aplinkybės lemia, kad šiuo
metu verslininkai, šalies rinkai pateikdami GASĮ
produktus, kurių privalomąjį ženklinimą „CE“
ženklu yra nustačiusi Europos Komisija, pagal STR
1.01.04:2002 nebeturi papildomai GTC įvertinti
jų atitikties (sertiﬁkuoti), tačiau šie produktai gali
cirkuliuoti rinkoje tik nustatyta tvarka paženklinti
„CE“ ženklu, turėdami pagal nustatytus reikalavimus parengtą EB atitikties sertiﬁkatą ir jo pagrindu sudarytą atitikties deklaraciją.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad GASĮ yra
speciﬁnė produktų rūšis – jai gali būti taikoma ne tik Statybos produktų direktyva, bet ir
Elektromagnetinės dermės (89/336/EEB) bei
Žemų įtampų įrenginių (73/23/EEB) direktyvos,
todėl produktai turi būti paženklinti „CE“ ženklais,
nurodančiais, kad jie atitinka esminius šių direktyvų
reikalavimus. STR 1.01.04:2002 reikalauja, kad „jei
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“.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras (toliau
– GTC), atsižvelgdamas į tai, kad į šalies rinką patenkantys šilumos, dūmų, linijiniai dūmų detektoriai bei garso signalizatoriai (ateityje – ir kiti gaisro
aptikimo bei signalizavimo produktai) turi būti
paženklinti„CE“ ženklu, patvirtinančiu, jog įvykdyti
visi gaisro detektoriams nustatyti reikalavimai,
siekdamas, kad ši veikla nesukeltų nesusipratimų
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ir vyktų sklandžiai, ir remdamasis GTC Koordinavimo tarybos 2005 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 2,
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos
pareigūnams, priimantiems eksploatuoti gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemas, pasiūlė remtis GTC atliekama numatomų panaudoti gaisro
detektorių dokumentų (EB atitikties sertiﬁkatų,
atitikties deklaracijų, prireikus – ir kitų techninių
dokumentų) peržiūra ir gaisro detektorių, GTC
paženklintų „CE“ ženklu, duomenų baze. Šią
informaciją galima gauti naudojantis GTC tinklalapiu www.gtcentras.lt. Kita pateikta rekomendacija
šalies verslininkams – paženklintų „CE“ ženklu
gaisro detektorių savanoriškas įvertinimas (sertiﬁkavimas), kaip viena iš priemonių, leidžiančių
rinkoje išvengti rizikos veiksnių. Šis veiksmas
buvo aptartas su Valstybinės ne maisto produktų
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
įgaliotuoju atstovu. Pritardamas jis nurodė, kad tai
palengvintų inspekcijos vykdomą rinkos priežiūrą.
Naudodamasis proga norėčiau pažymėti, kad
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Koordinavimo
tarybos veikloje aktyviai ir produktyviai dalyvauja
AVG deleguotas p. Valdemaras Narkovičius, kuris
ir pasiūlė šią iniciatyvą. Kaip rodo kelių mėnesių
praktika, ši veikla plėtojama sėkmingai.
Savanoriškai įvertinus paženklintus „CE“
ženklu gaisro detektorius, numatytas produkto ženklinimas GĮAŽ ženklu, patvirtinančiu,
kad produktas sertiﬁkuotas GTC. Šis ženklas
neprieštarauja ES reikalavimams, kadangi Europos Sąjungos šalių patirtis rodo, kad įvairūs
produktai, kurių privalomasis ženklinimas „CE“
ženklu numatytas, be šio privalomojo ženklo, yra
paženklinti nacionaliniais atitikties ženklais, pvz.:
Vokietijoje – TŰV, Prancūzijoje – NF ir pan. Šių
šalių rinkos dalyviai nuo seno buvo ir vis dar yra
linkę labiau pasitikėti nacionalinėse, o ne Europos
Sąjungos institucijose atliktu produktų įvertinimu
(tai lemia tradicijos, mentalitetas ir pan.). Vadinasi, galima manyti, kad tai galioja ir nustatytos
formos GTC atitikties ženklu paženklintiems GASĮ
produktams, juolab kad Europos Sąjungos direktyvos nedraudžia produktų ženklinti papildomais
atitikties įvertinimo ženklais, su sąlyga, kad jie
neklaidina rinkos dalyvių.
Taigi Europos Sąjungoje taikoma produktų
atitikties įvertinimo sistema yra skirta eliminuoti
grėsmes (gyvybei, turtui, aplinkai), kurias gali sukurti nesaugūs (neatitinkantys privalomųjų saugos
reikalavimų) produktai, pašalinti kliūtis prekėms
laisvai judėti ir sukurti objektyvų, papildomai
neapsunkintą produktų atitikties įvertinimą. Visa tai
leidžia GASĮ rinkoje užtikrinti sąžiningą konkurenciją,
kuri yra pagrindinis ekonomikos augimo variklis. 
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darbą, taip pat pateikiami kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (kursų pažymėjimų kopijos,
mokslo baigimo diplomų kopijos ir pan.).
Taisyklių 8.2.5 punkte reikalaujama, kad
departamentui būtų pateikti licencijuojamos veiklos darbams vadovaujančio asmens
aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija ir
jo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
Gaisrinių signalizacijų techninei priežiūrai vadovaujantis asmuo turi turėti aplinkos ministerijos atestatą darbui ypatinguose statiniuose.

Licencijavimo tvarka

Lietuvoje

Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės
priežiūros licencijavimą reglamentuoja
2003 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 825 patvirtintos
Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės
priežiūros licencijavimo taisyklės.

Ramūnas Pukanasis
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas
prie VRM

Vykdant minėtą nutarimą, Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamente įkurta
licencijavimo komisija, kuriai pirmininkauja direktoriaus pavaduotojas Zenonas Praniauskas.
Šiuo metu 40 įmonių išduotos 54 licencijos.
Automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrenginių techninės priežiūros
licencijas turi 29 įmonės.
Įmonė, norinti gauti licenciją, departamentui turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas
įmonės pavadinimas, teisinė forma, veikla, kuriai
prašoma licencijos, centrinės būstinės adresas
bei teritoriniai padaliniai (jei techninė priežiūra
bus vykdoma juose). Tai pat nurodomas įmonei
atstovaujantis asmuo bei išvardijami paraiškos
priedai.

Pagal Taisyklių 8.2.1 punktą departamentui turi būti pateikti įmonės įstatai bei atstovavimo pagrindą patvirtinantis dokumentas
(jei įmonei atstovauja jos vadovas – pakanka
įstatų), taip pat pateikiama įmonės registravimo pažymėjimo kopija.

Taisyklių 8.2 punkte nurodyti dokumentai
turi būti pateikti departamentui kaip paraiškos
priedai. Sukonkretinsiu ir paaiškinsiu Taisyklių
8.2 punkte nurodytus paraiškos priedus.

Pagal Taisyklių 8.2.4 punktą departamentui
turi būti pateikiamas darbuotojų, vykdančių
licencijuojamą veiklą, sarąšas, kuriame turi
būti nurodyta jų patirtis dirbant licencijuojamą

Pagal Taisyklių 8.2.3 punktą departamentui turi būti pateiktos mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo
pažymos, patvirtinančios, kad įmonė neskolinga biudžetui. Pažymos turi būti galiojančios
paraiškos dokumentų pateikimo dieną. Jei
įmonė turi įsiskolinimų biudžetui, tai jos
prašymas išduoti licenciją nesvarstomas, kol
nepanaikinamas įsiskolinimas.

Pagal Taisyklių 8.2.6 punktą departamentui turi būti pateikta teritorinės valstybinės
priešgaisrinės priežiūros inspekcijos pažyma,
patvirtinanti, kad įmonės patalpos atitinka
priešgaisrinės priežiūros normas. Šią pažymą
būtina pateikti net ir tokiu atveju, jei įmonė
nuomojasi patalpas.
Taisyklių 8.2.7 punkte nustatyta, kad departamentui būtina pateikti Kokybės valdymo
užtikrinimo sistemos dokumentus, kuriems keliami žemiau išdėstyti reikalavimai.
1. Iš dokumentų turėtų būti aišku, kaip
organizuojamas prekių ir žaliavų tiekimas,
išdėstyti jų kokybės patikrinimo kriterijai,
nurodoma, ar įmonėje yra atsakingas už žaliavų
tiekimą ir jų kokybės patikrinimą asmuo, bei
pridedama jo pareiginė instrukcija, nurodomi
tiekėjų pasirinkimo kriterijai.
2. Dokumentuose turėtų būti paaiškinta,
kaip įmonėje tikrinama darbų kokybė, ar tai
numatyta įmonės vidaus dokumentuose. Jei
įmonėje yra paskirtas vadovybės atstovas
kokybei, reikia pridėti jo pareigybės aprašymą,
kriterijus, kuriais remiantis atliekama kokybės
valdymo sistemos analizė ir darbų kokybės patikrinimai. Reikia pateikti aktų, kurie pildomi atliekant darbų kokybės patikrinimą, pavyzdžius,
nurodyti, kaip panaikinamos neatitiktys. Jei
įmonėje numatytas vidaus auditas, reikia
nurodyti, kas jį atlieka, pateikti auditoriaus
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas,
nurodyti audito periodiškumą, jo vykdymo taisykles ir kriterijus.
3. Dokumentuose turi būti nurodoma, kaip
įmonėje organizuojamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kaip jis vyksta išorėje, ar tvarkoma mokymų apskaita, turi būti pateiktas metinis tiek išorėje, tiek įmonės viduje vyksiančių
darbuotojų mokymų planas, nurodyta, ar
įmonėje vyksta žinių patikrinimas, ir aprašyta
jo pravedimo tvarka.
4. Dokumentai turi parodyti, kaip įmonėje
organizuojamas bendravimas su klientais, ar
kur nors fiksuojami jų poreikiai, jei atlieka-

mos klientų apklausos, reikia pateikti apklausų
pavyzdžių, jei pasitaiko klientų skundų, būtina
nurodyti, kaip į juos reaguojama.
Jei įmonėje įdiegta ISO 9001 standartą
atitinkanti kokybės valdymo sistema, pakanka
pateikti tai patvirtinančio sertifikato kopiją.
Pagal Taisyklių 8.2.8 punktą departamentui turi būti pateikiamos taisyklės, kuriomis vadovaujantis vykdoma techninė priežiūra, nurodomi reglamentiniai darbai, jų periodiškumas,
pateikiami aktų, žurnalų, kurie pildomi atliekant techninę priežiūrą, pavyzdžiai. Taip pat
pateikiamos darbuotojų, atliekančių techninę
priežiūrą, darbo instrukcijos, įmonės saugaus
darbo instrukcijos, dokumentai, patvirtinantys,
kad darbuotojai susipažinę su pareiginėmis ir
saugaus darbo instrukcijomis.
Pagal Taisyklių 8.2.9 punktą departamentui
turi būti pateikta įmonės turima įranga techninei priežiūrai vykdyti, jos naudojimo instrukcijos, įrangos įsigijimo dokumentų kopijos (jei
įranga nuomojama – nuomos sutartis), taip
pat pateikiami įrangos kalibravimo liudijimai,

2 0 0 5 / S PA L I S

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 4

37

metrologinės patikros dokumentai.
Įmonei pateikus visus Priešgaisrinės
įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus,
departamentas sprendžia klausimą dėl jos inspektavimo.
Inspektuojant patikrinama, ar įmonė vykdo
techninę priežiūrą vadovaudamasi nustatytais
teisės aktais ir departamentui pateiktais dokumentais, kaip pildomi techninės priežiūros
blankai ir žurnalai, ar įmonėje iš tikrųjų veikia
kokybės valdymo užtikrinimo sistema. Po inspektavimo licencijavimo komisijos posėdyje
sprendžiamas licencijos išdavimo įmonei
klausimas. Nusprendus išduoti licenciją, įmonė
turi sumokėti nustatyto dydžio valstybės
rinkliavą.
Sprendimas dėl licencijos išdavimo priimamas per 30 dienų nuo visų dokumentų,
nurodytų Taisyklėse, pateikimo dienos. Licencija išduodama neterminuotam laikui. Ji
gali būti atimta, jei įmonė nesilaiko Taisyklių
reikalavimų ir licencijuojamos veiklos sąlygų.
Atėmus licenciją, 3 metus negalima prašyti
išduoti naują licenciją tai pačiai veiklai.
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Automobilių sergėjimo
sistemų raida:
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Kai kurios

konkurencijos
problemos

istorija, perspektyvos
Žiniasklaidai būdingas sensacijų poreikis
lemia negatyvios informacijos, susijusios su
šalies kriminogenine situacija, gausėjimą.
Šiame informacijos sraute pasigirsta
pranešimų ir apie paslaptingai pavogtus
automobilius, kuriuose sumontuotos net
kelios apsaugos sistemos. Dažnai nė vidurinio
išsilavinimo neturintys vagys pristatomi kaip
skaičiavimo technikos „profai“, su kažkokiais
mistiniais prietaisais įveikiantys bet kurią
automobilinę signalizaciją.

Vaidotas Stonkus

Pranešimas

asmens ir turto saugos rinkoje

V. Stonkaus ﬁrma „Kodinis raktas“

Oﬁciali statistika kur kas paprastesnė –
automobilių vagysčių suvestinėse dažniausi įrašai,
kad pagrobta mašina buvo be jokios apsaugos
sistemos.
Pirmosios automobilių sergėjimo sistemos
Lietuvoje atsirado kartu su žiguliukais. Jos buvo
gaminamos „Sigmos“ gamykloje, Tauragėje, turėjo
„Sargio“ prekės ženklą ir buvo bene vienintelė
gamyklinės sergėjimo sistemos tuometinėje
Tarybų Sąjungoje.
Dėl sistemų paprastumo, taip pat dėl tuo
metu naudojamų automobilių primityvumo ir
vienodumo sunku buvo ką nors gerai užblokuoti,
todėl „specai“ gana greitai perprato, kaip šias sistemas įveikti.
Kitas etapas buvo radijo signalu valdomos
signalizacijos. Jos Lietuvoje pasirodė apie 1990
metus, buvo nekintančio kodo, todėl šiuo trūkumu
vagišiai vėl netruko pasinaudoti. Vidutinės kvaliﬁkacijos elektronikas nesunkiai galėjo sukonstruoti
įtaisą, vadinamą „graberiu“, kuris priima pastovų
radijo kodą ir ﬁksuoja jį atminties mikroschemoje.
Vėliau šis kodas naudojamas sistemai valdyti.
Savotiškas lūžis automobilių apsaugos

priemonių gamyboje įvyko maždaug prieš
dešimtmetį, kai PAR ﬁrma „NANOTEQ Pty“
sukūrė kintančio kodo kodatorių „Keeloq“, o vėliau
jo patentą nusipirko ir kodatorių ištobulino JAV
ﬁrma „Microchip“. Taip net ir dideliais kiekiais
gaminamų apsaugos priemonių valdymo kodas tapo patikimas, o kalbos apie galimybę juos
iškoduoti buvo tik gandai.
Deja, gana tobulas kodatoriaus veikimas
turėjo ir šalutinių pasekmių. Apsaugos sistemos
supanašėjo, vartotojai pradėjo orientuotis į pačias
paprasčiausias, tik bazines funkcijas turinčias sistemas. Populiariausios tapo vienu mygtuku valdomos signalizacijos, kurių veikimą suprasti galima ir
be instrukcijos.
2002 metų pavasarį Rusijoje pasirodė patobulinti „graberiai“, kuriuose papildomai buvo
sumontuotas ir radijo triukšmo generatorius. Veikiant tokiam generatoriui, automobilio savininkas
negali įjungti sergėjimo sistemos, todėl vis spaudo
pultelio mygtuką, o jo išspinduliuoti kodai rašomi
į „graberio“ atminties mikroschemą. Kai kodų
prirašoma pakankamai, pats pirmasis priimtas
kodas išspinduliuojamas ir apsauga įjungiama, o

atmintyje pasilieka vėlesni kodai, kuriais galima
apsaugą išjungti. Automobilio savininkas, pamatęs,
kad signalizacija pagaliau įsijungė, nusiramina ir
palieka automobilį. Šį būdą galima pavadinti psichologiniu, arba kantrybės bandymu. Įvairiomis
formomis jis taikomas iki šių dienų, todėl sistemas
montuojantys specialistai ėmė daugiau dėmesio
skirti elektroniniams, transponderiniams imobilizatoriams, sistemoms, į kurias įvedamas PIN kodas
arba kurios valdomos GSM telefonu.
Ateityje elektronikos automobiliuose daugės,
dalis sergėjimo sistemos funkcijų bus perkelta
į automobilio borto kompiuterius. Kita vertus,
pigs GSM ir GPRS ryšys, GSM modemai ir vaizdo
kameros, todėl atsiras nebrangios automobilių
sergėjimo sistemos, kartu su aliarmo signalu
perduodančios automobilio aplinkos vaizdą į
mobilųjį telefoną.
Lietuvoje keletas įmonių jau gamina ir siūlo
rinkai automobilių sergėjimo sistemas, pagrįstas
GSM technologijomis. Tikėtina, kad tokių produktų
pasiūla ir konkurencija didės, taigi jos taps vartotojams nesunkiai prieinamos, kaip ir dabar paplitusios distancinio valdymo sergėjimo sistemos. 

Medeina Augustinavičienė
Konkurencijos tarnybos
Paslaugų skyriaus vedėja

Pirmiausia norėčiau padėkoti organizatoriams
už suteiktą galimybę dalyvauti šioje konferencijoje. Pranešime trumpai apžvelgsiu Konkurencijos
įstatymą ir panagrinėsiu asmens ir turto saugos
rinkos kai kurias problemas ir aktualijas.
Dar ekonominės minties klasikas Adamas Smitas teigė, kad konkurencija yra tai, kas verčia funkcionuoti rinkos ekonomiką. Konkurencijos esmė
yra būtinumas nuolat kovoti už egzistavimą, už
santykinai geresnes gyvenimo sąlygas. Konkurencija – tai nepriklausomų ūkio subjektų varžybos
gaminant ir parduodant prekes. Šias varžybas
laimi tie ūkiniai subjektai, kurie geriausiai tenkina
vartotojų poreikius.
Šiuo metu pagrindinis konkurencinės politikos uždavinys – konkurenciją ribojančių veiksnių
pašalinimas bei natūralios konkurencinės aplinkos
formavimas.
Pagrindinė Konkurencijos tarybos veikla
– prižiūrėti, kad būtų laikomasi Konkurencijos įstatymo, kurio tikslas yra saugoti sąžiningos
konkurencijos laisvę, nuostatų. Konkurencijos
įstatymas, kaip bendrasis konkurenciją reglamentuojantis teisės aktas, taikomas visose ūkinės veiklos srityse visokių formų ūkio subjektams, išskyrus
išimtis, numatytas atskiras ūkinės veiklos sritis

reglamentuojančiuose įstatymuose. Kitaip tariant,
jei koks nors kitas įstatymas numato (leidžia) tam
tikrus konkurencijos apribojimus, tai Konkurencijos įstatymas tiems konkretiems santykiams
netaikomas.
Praktika rodo, kad dažnai, jei įmonės turi
galimybę kokiu nors būdu riboti konkurenciją, jos
neretai tuo ir pasinaudoja. Konkurencijos įstatymas
įvardija atskirus pažeidimų tipus ir juos apibūdina.
Vienas iš tokių Konkurencijos įstatymo
pažeidimų tipų yra įmonių susitarimai. Susitarimas nekonkuruoti paprastai įmonėms gerokai
pelningesnis nei konkurencinė kova, todėl
konkuruojančios tarpusavyje įmonės ryžtasi
sudaryti susitarimus, kad būtų apribota konkurencija ir jos gautų viršpelnį vartotojų gerovės
sąskaita. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje
nurodoma, kad visi susitarimai, kuriais siekiama
riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti
konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų
sudarymo momento. Ypač žalingi vartotojams yra
vadinamieji karteliniai susitarimai, t. y. susitarimai
tarp konkurentų, kuriais siekiama riboti arba visai
panaikinti konkurenciją tarp susitariančių šalių,
pvz., susitarimai dėl kainų palaikymo (pakėlimo)

arba dėl geograﬁnio rinkų pasidalijimo.
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Kitas Konkurencijos įstatymo pažeidimo tipas
– piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi.
Pagal Konkurencijos įstatymą dominuojanti
padėtis – vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis
atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri leidžia daryti
vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje
veiksmingai ribojant konkurenciją. Jei neįrodoma
priešingai, ūkio subjektas laikomas dominuojančiu
atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne
mažiau kaip 40 proc. Įstatymas nedraudžia ūkio
subjektui dominuoti tam tikroje rinkoje, tačiau
numato kai kuriuos apribojimus dominuojančių
ūkio subjektų ūkinei veiklai, kadangi pastarieji
gali daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje ir tuo
riboti konkurenciją ar varžyti kitų ūkio subjektų
galimybes veikti rinkoje. Pagal Konkurencijos
įstatymo 9 straipsnį draudžiama piktnaudžiauti
dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti
konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų
galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų

interesus. Tokie veiksmai gali būti, pavyzdžiui,
tiesioginis ar netiesioginis nesąžiningai nustatytų
kainų arba kitų pirkimo ir pardavimo sąlygų
primetimas, panašaus pobūdžio sutartyse
nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymas
atskiriems ūkio subjektams, tuo sudarant jiems
skirtingas konkurencijos sąlygas, taip pat sutarties
sudarymas, kai kitai šaliai primetami papildomi
įsipareigojimai, kurie pagal komercinį pobūdį nėra
tiesiogiai susiję su sutarties objektu ir pan.
Be minėtos konkurencijos tarp ūkio subjektų
priežiūros, Konkurencijos įstatymas taip pat
draudžia ir valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus ar kitus sprendimus,
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IV LIETUVOS ASMENS IR TURTO SAUGOS SPECIALISTŲ KONFERENCIJA

kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus
ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda
ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų
atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams (4 str.).
Pastaruoju metu Konkurencijos tarybai
teko tirti asmens ir turto saugos rinką, analizuoti teisėsaugos institucijų priimtus teisės aktus,
vertinti, ar jie negalėjo pakenkti konkurencijai.
Šių metų pradžioje Konkurencijos taryba gavo
pareiškimą iš vienos saugos paslaugas teikiančios
bendrovės. Pareiškimu bendrovė pamėgino atskleisti nelygias galimybes konkuruoti asmens ir
turto saugos rinkoje, kurioje Lietuvos valstybės
institucija vykdo veiksmus, draudžiamus ne tik
nacionalinės, bet ir Europos Bendrijos konkurencijos teisės.
Pagrindinė problema, į kurią pareiškimu buvo
siekiama atkreipti Konkurencijos tarybos dėmesį,
– tai, kad valstybės įgyvendinta apsaugos policijos
reforma įsteigiant specializuotas policijos įstaigas
yra nesuderinama su konkurencinės teisės reika-

lavimais. Įsteigtos specializuotos policijos įstaigos
– apsaugos skyriai prie policijos komisariatų,
kuriems yra įteisintos policijai nebūdingos
komercinės funkcijos.
Įgyvendinant Lietuvos viziją tapti socialiai
orientuota rinkos ekonomikos valstybe, įstatymų
leidėjas neatsitiktinai išreiškė aiškią valstybės
poziciją ir dėl valstybės valdymo institucijos
– policijos – vienos iš funkcijų – komercinės apsaugos vykdymo.
Visų pirma Teisinės sistemos reformos metmenyse, patvirtintuose 2002-11-28 LR Seimo
nutarimu, numatoma, kad „Suderinus teisines
ir organizacines prielaidas, policijai nebūdingos

funkcijos (komercinė apsauga, vairuotojų egzaminavimas ir pan.) perduodamos kitoms valstybės ir
privačioms institucijoms“. Pirmiausia ši nuostata
pradėta įgyvendinti priimant 2000 m. spalio 17 d.
Policijos veiklos įstatymą, t. y.:
1) nebeliko ankstesniame įstatyme buvusios nuostatos, kad policija „pagal sutartis saugo
piliečių, įstaigų, įmonių ir organizacijų turtą“;
2) baigtiniu sąrašu apibrėžiami policijos
uždaviniai, kuriuos papildyti kompetentingas tik
įstatymų leidėjas.
Antra, 2003-01-24 Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtintoje policijos sistemos optimizavimo 2003-2005 metų programoje
kaip policijos veiklos funkcijų standartas nurodoma:
„policijos sistemoje neturi būti funkcijų dubliavimo,
taip pat funkcijų, nebūdingų policijai“.
Tačiau gana paradoksalu, kad komercinė apsauga, sunaikinant viršesniųjų ir subordinuotų
normų struktūrą, išbalansuojant visą teisinę
sistemą, įteisinama vėl:
1. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu „Dėl policijos komisariatų
įsteigimo ir nuostolių patvirtinimo“ patvirtinami
daugelio policijos komisariatų nuostatai, kuriuose tiesiogiai nurodoma, kad viena iš policijos
komisariatų funkcijų yra pagal sutartis saugoti
ﬁzinių ir juridinių asmenų turtą.
2. Lietuvos policijos generalinio komisaro
2004 m. sausio 30 d. įsakymu patvirtintuose
specializuotų policijos įstaigų nuostatuose vienas
iš įtvirtintų uždavinių yra „vykdyti Lietuvoje turto
bei asmenų apsaugą“. Kartu nustatoma apsaugos
skyriaus teisė „vykdyti įvairių institucijų, juridinių ir
ﬁzinių asmenų turto bei ﬁzinių asmenų apsaugą“.
3. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004
m. rugpjūčio 20 d. įsakymu „Dėl Lietuvos policijos
apsaugos organizavimo tarnybos reorganizavimo“
patvirtintame reorganizavimo plane įtvirtinamas
prioritetinis reorganizavimo tikslas – „tobulinti
pagal sutartis atliekamų asmenų ir objektų apsaugos funkcijų atlikimą“.
4. Šie įsakymai buvo panaikinti nauju generalinio komisaro 2005-07-19 įsakymu, kuriuo patvirtinami viešosios policijos Vilniaus, Kauno ir kitų
apsaugos skyrių nuostatai ir struktūros schemos.
Nuostatuose liko teisė verstis turto ir asmenų apsauga.
Būtent šiais teisės aktais, pareiškėjo
nuomone, valstybė įteisina aiškiai diskriminuojamas konkurencijos sąlygas atskiriems apsaugos
rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Toliau
pateiksiu pavyzdžių, kaip atsiskleidžia praktiškai
šie konkurencijos sąlygų skirtumai. Pavyzdžius
pakomentuosiu kaip tyrimą vykdžiusi specialistė,
tačiau oﬁcialus Konkurencijos tarybos sprendimas
dar nėra priimtas.
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1. Visų pirma, kaip pabrėžė suinteresuotoji saugos bendrovė, privačių juridinių
asmenų (saugos tarnybų) neﬁnansuoja
valstybė. O apsaugos skyriai, kaip specializuota
policijos įstaiga, yra ﬁnansuojama iš valstybės
biudžeto. Komercinė apsauga nėra įstatymų
vykdomoji veikla pagal Viešojo administravimo
įstatymą, tačiau komercinei apsaugai vykdyti apsaugos skyriai naudoja valstybės išteklius, t. y. tų
pačių saugos tarnybų lėšas, sumokėtas į valstybės
biudžetą mokesčių pavidalu. Tai reikštų, kad saugos tarnybos ne tik toje pačioje rinkoje konkuruoja, bet dar yra priverstos savo ištekliais paremti
konkurentus.
Komentaras. Šiuo metu susiklosčiusi tvarka
tokia, kad apsaugos skyriams iš valstybės biudžeto
pagal pateiktas paraiškas skiriamos tik tokios
piniginių lėšų sumos, kurias šie skyriai faktiškai
gauna teikdami mokamas paslaugas ﬁziniams
ir juridiniams asmenims. Iš biudžeto Apsaugos
skyriams skiriama tiek lėšų, kiek jie uždirba, t.y.
perveda į biudžetą. Komercinio pobūdžio saugos
paslaugos, kurias teikia apsaugos skyriai, yra ﬁnansuojamos remiantis „veiklos sąnaudų padengimo“
principu, atsižvelgiant į tai, kad nėra patvirtintos
vienodai taikomos kainodaros. Viena iš nuomonių,
toks ﬁnansavimo metodas „neiškreipia konkurencijos rinkoje, nes skyriai negali pasiūlyti teikiamų
paslaugų kainos žemiau sąnaudų ribos“.
Tačiau būtina atkreipti dėmesį į aplinkybę, kad
apsaugos skyriai naudojasi ir policijos materialiniu
turtu, pavyzdžiui, specialiosiomis policijos transporto priemonėmis. Kita vertus, sunku įvertinti
materialinės bazės kokybę ir galimybes ją atnaujinti. Apibendrinant ir vertinant konkurencijos
sąlygas atitinkamoje rinkoje, vis dėlto pažymėtina,
kad tokia situacija nėra gera ūkio subjektams
veikti laisvos konkurencijos sąlygomis, nes vieni
subjektai nesiekia pelno, o kiti rinkoje veikiantys
ūkio subjektai yra pelno siekiantys.
2. Antra, suinteresuotoji bendrovė kelia
klausimą dėl nevienodos teisių apimties ir
specialiųjų policijos transporto priemonių
naudojimo vykdant komercinę apsaugą.
Apsaugos skyrių pareigūnai turi tokias pačias teises
ir įgaliojimus kaip ir visi policijos pareigūnai. Policijos pareigūnų įgaliojimus ir jiems suteiktas teises
apibrėžia Policijos veiklos įstatymas. Šis įstatymas
(18 straipsnis) reglamentuoja bendras policijos
pareigūnų teises (19 straipsnis), teises vykdant
nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų
prevenciją. Pavyzdžiui, policijos pareigūnas,
siekdamas užkirsti kelią daromai nusikalstamai
veikai, turi teisę „bet kuriuo paros laiku įeiti į
ﬁziniams ir juridiniams asmenims priklausančias
gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas, teritorijas, sustabdyti bei patekti į transporto priemo-
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nes“. Policijos pareigūno teisėtam nurodymui turi
paklusti visi asmenys (16 straipsnis). Tokios teisės
nėra suteiktos saugos tarnyboms.
Be to, Asmens ir turto saugos įstatymas (5
straipsnis) draudžia saugos tarnyboms ir saugos
padaliniams „naudoti asmens ir turto saugai skirtas transporto priemones, kurios yra nudažytos,
pažymėtos skiriamaisiais ženklais, panašiais į
valstybės institucijų naudojamų specialių transporto priemonių, ar ant kurių yra užrašyti tų valstybės
institucijų pavadinimai ar simboliai“. Policijos apsaugos skyriai, kaip policijos sudedamoji dalis, gali
naudoti ir specialiąsias policijos transporto priemones. Vyriausybės 2002-12-11 nutarimu patvirtintose Kelių eismo taisyklėse numatoma, kada
specialiųjų transporto priemonių vairuotojai gali
važiuoti su įjungtais žybčiojančiais švyturėliais bei
specialiais garso signalais ir nepaisyti kelių eismo
taisyklių. Specialių policijos transporto priemonių
panaudojimas yra apribotas reikalavimu užtikrinti
eismo saugumą.
Komentaras. Tyrimo metu buvo svarstoma
tikimybė, kad apsaugos skyriams vykdant saugos
funkciją, pareigūnai naudojasi tik dalimi policijos pareigūnams suteiktų teisių. Tai galėtų lemti
sutarčių sąlygos, nustatančios saugos funkcijai atlikti realiai reikalingų teisių ir pareigų apimtis.
Tačiau vis viena išlieka aplinkybė, kad apsaugos
skyrių pareigūnų įgaliojimai ir teisės yra didesnės
nei kitų saugos paslaugas teikiančių bendrovių
darbuotojų. Apsaugos skyriaus pareigūnai taip
pat turi galimybę pasinaudoti specialiomis policijos transporto priemonėmis, gali ja panaudoti
vykdydami saugos funkcijas, nes tai jiems nėra
draudžiama teisės aktais. Tokią galimybę iliustruoja
laikraštyje „Gimtoji žemė“ vasarą pasirodęs straipsnis
„Apsaugos policija gyvuoja ir gyvuos“. Straipsnyje
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato
specialistas teigia, kad „saugos tarnybų automobiliai neturi pirmumo teisės prieš kitus eismo dalyvius, tad apsaugininkų gali tekti palaukti ne penkias minutes“, „<...> ne visada saugos tarnybos
darbuotojai gali padėti, nes jie neturi tiek teisių ir
pareigų, kiek jų numatyta policijos pareigūnams“.
Apsaugos skyriaus pareigūno išsakyti teiginiai patvirtina, kad egzistuoja realūs skirtumai tarp saugos
tarnybų ir apsaugos skyrių turimų teisių, be to, apsaugos skyriai turi privilegiją naudoti specialiąsias
policijos transporto priemones ir jas naudoja teikdami saugos paslaugas.
3. Trečioji problema liečia saugos tarnybų
licencijavimą ir valstybinę priežiūrą.
Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto vyriausiojo
policijos komisariato Apsaugos skyriaus nuostatuose skyriui suteikiama teisė vykdyti subjektų
specialiųjų reikalavimų vykdymo valstybinę
priežiūrą, tuo suteikiant galimybę kontroliuoti
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toje pačioje rinkoje veikiančius privačius juridinius
asmenis. Vyriausybės 2005-02-02 nutarimu „Dėl
ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ asmens ir
turto saugos priežiūra buvo pavesta Policijos departamentui. Jam pavedama išduoti ginkluotos
ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijas,
jas sustabdyti, panaikinti ir kontroliuoti, taip pat
„kartu su teritorinėmis policijos įstaigomis vykdyti
ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos
licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą“. Apsaugos
skyriai, kaip policijos sudedamoji dalis, vykdo asmens ir turto apsaugą kaip ir kiti rinkoje veikiantys
ūkio subjektai, tačiau pareigūnams nereikalingas
papildomas licencijavimas asmens ir turto saugos
veiklai vykdyti – apsaugos skyriams tokia prievolė
teisės aktų nenumatoma. Policija veikia ir kaip
asmens ir turto saugos licencijavimo administratorius, ir kaip ūkio subjektas, vykdantis komercinę
veiklą asmens ir turto saugos paslaugų rinkoje.
Kaip pavyzdį pareiškėjas Konkurencijos tarybai
pateikė vieno policijos komisariato rašto kopiją,
kuriuo komisariatas, vadovaudamasis policijos
generalinio komisaro 2001-05-18 įsakymu „Dėl
saugomų objektų sąrašų tvirtinimo ir informacijos
pateikimo taisyklių“, reikalauja iš bendrovės pagal taisyklėse nurodytą saugomų objektų lentelę
pateikti išsamius duomenis apie saugomus klientus (objektus) dar prieš pradedant teikti apsaugos
paslaugas.
Komentaras. Nors šį teisės aktą panaikinusiame policijos generalinio komisaro 200504-18 įsakyme „Dėl saugos tarnybų ir saugos
padalinių ataskaitos formos ir ataskaitos formos
pildymo taisyklių patvirtinimo” tokios aukščiau
minėtos nuostatos neliko, tačiau išliko pareiga
saugos tarnyboms pranešti teritorinėms policijos
įstaigoms apie saugomus objektus. Rinkos, kurioje
tas pats ūkio subjektas veikia ir kaip veiklos subjektas, ir kaip veiklos administratorius, konkurencinė
aplinka gali būti pažeidžiama, nes ūkio subjektas
gali daryti įtaką savo konkurentams toje rinkoje.
Kita vertus, ši situacija rinkoje šiek tiek panaši
į kitas paslaugų rinkas, kai praeityje šalies mastu
veikusių valstybinių įmonių veiklą perima privačios
struktūros (pvz., pašto paslaugų rinka). Privačios
bendrovės reiškia pretenzijas veikti sąžiningos
konkurencijos principais, tačiau rinkoje „nugriebia grietinėlę“: veikia tik didžiųjų miestų pačiose
pelningiausiose ir naudingiausiose rinkose. Tačiau
visa kita dalis – mažai apgyvendintos, sunkiai
prieinamos, nuostolingai aptarnaujamos teritorijos – paliekamos tradicinei valstybinei įmonei ar
institucijai. Ar nėra panašiai ir asmens ir turto saugos rinkoje?
Taigi situacija saugos paslaugų rinkoje yra
sudėtinga ir problemiška. Vienareikšmį problemos
sprendimo būdą surasti visada būna sunku, o ypač 
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 tokioje jautrioje ir visuomenei svarbioje rinkoje

kaip asmens ir turto sauga. Konkretūs sprendimai
dažnai sukelia karštų diskusijų, o kartais rinkai
normalizuoti reikalinga ištisa reforma. Procesas
gali būti skausmingas, tačiau įstatymas taikomas
vienodai visų šalių atžvilgiu.
Tiek Konkurencijos tarybos, kaip valstybinės
institucijos, tiek teismų įgyvendinama konkurencijos politika daro teigiamą poveikį rinkų struktūrai
bei rinkos dalyvių elgesiui. Veiksmingesnė ūkio
subjektų tarpusavio konkurencija skatina naujoves,
mažina gamybos sąnaudas ir didina ekonomikos
našumą. Konkurencijos naudą jaučia ir Lietuvos
vartotojai – jiems daugėja galimybių už mažesnę
kainą rinktis iš didesnės prekių ir paslaugų
pasiūlos.

Audrius Ališauskas
UAB „Jungtis“
generalinis direktorius

Saugos tarnybų konkurencija vyksta dviem
kryptimis – konkuruojame su valstybe ir vieni su
kitais. Kaip ir kitose srityse, konkurencija yra verslo
variklis. Į Lietuvos saugos verslą įžengus užsienio
kapitalui ir investicijoms, šalies saugos įmonės
buvo priverstos rasti atitinkamų priemonių išlikti
rinkoje. Taip konkuruoti sunku, bet tai yra teisinga.
Tačiau šiame straipsnyje kalbėsiu apie priešingus
dalykus – nesąžiningą konkurenciją.
Valstybė – tai garantas kiekvienam išreikšti
save įvairiose srityse, tarp jų ir versle. Tai – terpė
sąžiningam verslui, ne trukdymas ir ne konkuravimas, nes valstybė – ne įmonė. Valstybė nevykdo
verslo funkcijų, atsisako neteisėtai vykdytų funkcijų.
Valstybė, atstovaudama savo piliečiams, kontroliuoja verslą, bet pati jo nevykdo. Nesąžininga
konkurencija – nepriimtinas reiškinys bet kurioje
valstybėje. Deja, yra kitaip...
Lietuvoje policija turi savo komercines
struktūras, vadinamąją apsaugos policiją, kuri ne
tik nesąžiningai konkuruoja su privačiomis saugos
tarnybomis, bet ir jas kontroliuoja. Šį kazusą galima suprasti tik iki tam tikro momento. Istoriškai
apsaugos policija – tai sovietinės sistemos
paveldas. Perėmusi buvusios milicijos struktūras,
policija perėmė ir buvusią „nežinybinę apsaugą“.
Visiems aišku, kad šis segmentas – tai privataus
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verslo objektas.
Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas
į būtinybę valstybinėms institucijoms atsisakyti
joms nebūdingų komercinių funkcijų, 1998 m.
birželio mėn. priėmė nutarimą „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų ir jų įgyvendinimo“,
kuriame ir numatė būtinybę policijai nebūdingas
komercines funkcijas perduoti valstybinėms ir
privačioms institucijoms. Suprantama, pereinamasis laikotarpis turi būti, poslinkiai turi vykti, bet
jie vyksta kita kryptimi. Apsaugos policija toliau
sėkmingai konkuruoja saugos versle, dalyvauja
konkursuose, kaip komercinė struktūra, plečia
savo veiklą, nesilaiko jokių rinkos taisyklių, nepaiso
įkainių (jei tai yra valstybinė struktūra, o ne turgus – kainos už paslaugas turi būti įtvirtintos
taisyklėmis), piktnaudžiauja reklamuodama savo
paslaugas. Kas tai? Ne pelno organizacija?
Pastaruoju metu apskritai neaišku, kas atlieka
reagavimo ekipažų funkcijas, – dalyje Lietuvos
vietovių į objektų pranešimus suveikus signalizacijai reaguoja (siunčiami) kelių policijos, patrulinės
tarnybos ekipažai, kurie iš viso nieko bendro su
komercine sauga negali turėti. Argumentas, kad
apsaugos policijos ekipažai vykdo ir bendrąsias
policijos funkcijas, teisingas, bet tai nėra teisinis
argumentas, įrodantis jos buvimo būtinumą.
Dar vienas įdomus reiškinys yra „Pasalos“ reorganizacija ir virsmas saugos tarnyba. Taip mūsų
šalyje atsirado nauja valstybinė ginkluota jėgos
struktūra – saugos tarnyba „Pasala“. Lietuvoje
sėkmingai veikiant privačioms saugos tarnyboms,
„Pasala“, logiškai mąstant, turėtų atlikti tik vieną
funkciją – tapti policijos apsaugos pultų perėmėja
ir būti privatizuota.
Yra daugybė pakankamai teisiškai pagrįstų
argumentų (palikime tai juristams), kuriais remdamasi asociacija privalo inicijuoti šių konkurencinių
kazusų likvidavimą. Viskas turi turėti pabaigą.
Plečiantis saugos verslui, konkurencija tarp
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rinkos dalyvių didėja. Taip ir turi būti. Jei saugos įmonės tarpusavyje konkuruotų sąžiningai,
sėkmingai dirbtų ir stambios kompanijos,
veikiančios visoje Lietuvoje, ir regioninės ar siauro proﬁlio ﬁrmos. Šiuo metu rinkoje jaučiamas
pasaulinės globalizacijos atgarsis – paniškas siekis
užpildyti visas nišas. Nesvarbu metodai, kokybė ir
kt. Daug tarnybų pamiršta pagrindinį tikslą – siekti
pelno teikiant kokybiškas paslaugas – ir bet kokia
kaina siekia ne laimėti, o pakenkti kitam.
Visiškas chaosas vyrauja ir kainų politikoje.
Juokinga, kai garsi saugos tarnyba nupigina savo
paslaugą, o kartu diskredituoja savo vardą vien
tam, kad objektas neatitektų konkurentui. Dar
kvailiau atrodo bandymai išderinti rinką dempingu, argumentuojant, kad tai įėjimo į tam tikrą
rinką būtinybė, ir nesuvokiant, kad numuštos kainos nepakils.
Kuo toliau, tuo labiau pamirštama kokybė.
Klientams deklaruojami nesami ekipažų kiekiai,
nurodomas nerealus atvykimo į objektą laikas, lyg
būtų ne važiuojama automobiliu, o skrendama
reaktyviniu lėktuvu, ir panašios nesąmonės. Būtų
labai gerai, jeigu AVG pavyktų paruošti saugos
tarnybos kokybės standartą, pagal kurį būtų galima vertinti saugos tarnybos gebėjimą atlikti deklaruojamas funkcijas. Tai, kad įmonė turės kokybę
patvirtinantį asociacijos sertiﬁkatą, manau, padės
pamatus sąžiningai konkurencijai tarp įmonių.
Nekalbėsiu apie tokius nesąžiningos konkurencijos
reiškinius, kai darbuotojams mokamos „juodos“
algos, nemokamai dirbama viršvalandžius, darbuotojai atostogauja tik „popieriuje“, nesilaikoma
kitų įstatymais numatytų reikalavimų. Viena aišku
– tai tikrai nepadeda sąžiningai konkuruojančioms
įmonėms išlikti rinkoje.
Baigdamas noriu pasakyti, kad sąžininga
konkurencija tarp mūsų yra tik mūsų geranoriškumo
dėka, nes vis dėlto verslas yra verslas ir stebuklų
tikėtis neverta.
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Kiek kainuoja pica?
Šiuo metu gyvename tikrai neblogais mūsų
verslui laikais. Signalizacija, tiek apsaugos,
tiek gaisro, arba vaizdo stebėjimo sistema
seniai jau nebe naujiena – tai tapo neatsiejama būstų ir biurų dalis. Nauji namai
kyla kaip ant mielių, vadinasi, ir mums vis
daugėja darbo. Įvairiausių firmų ir firmelių,
instaliuojančių signalizaciją, Lietuvoje, ko
gero, jau daugiau nei tūkstantis. Vienintelis
dalykas, dėl kurio mes kartais skundžiamės,
– tai konkurencija.
Konkurencija buvo, yra ir visada bus. Manau,
kad tai yra tikrai naudinga ir vartotojui, ir mums,
kadangi neduoda užmigti ant laurų, verčia judėti,
galvoti, nuolat kažką daryti. Pateiksiu vieną pavyzdį
iš mūsų bendrovės istorijos. Prieš kokius 8–10
metų pardavinėjome tam tikros ﬁrmos aparatūrą.
Turėjome gerą, mūsų supratimu, apyvartą, pelną.
Viskas buvo gerai, kol vieną dieną mūsų konkurentai prisivežė tokios pat aparatūros ir pradėjo ja
prekiauti. Per tris mėnesius mūsų parduodamos
aparatūros asortimentas padidėjo maždaug 50
Valdemaras Narkovičius
UAB „Sareme“
generalinio direktoriaus
pavaduotojas

proc., o apyvarta padvigubėjo. Taigi nėra to blogo,
kas neišeitų į gera.
Manau, kad problemų sukelia ne tiek tai,
kad konkurencija egzistuoja, kiek tam tikros jos
apraiškos. Aptarsiu vieną iš jų, su kuria susiduriame mes visi. Susidarė situacija, kad šiandien
jau konkuruojame tik vienu – kainos – aspektu.
Visa vadyba bendrovėse pirmiausia pagrįsta
kaina. Konkursuose kaina jau dažnai būna vos ne
vienintelis kriterijus. Manau, mes visi prie to irgi
prisidėjome. Neįžvelgčiau čia nieko bloga, jeigu 
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 kaina būtų ne vienintelis kriterijus, pagal kurį mus

vertina užsakovas. Tačiau iš tikrųjų šiandien kaina
sudaro ne mažiau kaip 60 proc., o kartais ir iki 100
proc. vertinimo kriterijų. Kaip to rezultatą paskui ir
turime atitinkamą įrengtos sistemos (tiek įrangos,
tiek darbų atlikimo) kokybę.
Prasta kokybė, sakyčiau, – dar ne vienintelis
blogis, kai kaina būna svarbiausias kriterijus. Apsidairius aplinkui, šiandien nebematyti veidų tų
žmonių, kurie prieš 10–15 metų dirbo šioje rinkoje. Natūralus procesas? Gal ir taip, bet ar jis mus
džiugina? Ar mūsų nelaukia tokia pat ateitis, jeigu
ir toliau šoksime pagal tą pačią dūdelę?.. Be abejo,
prieš ekonomikos dėsnius „nepašokinėsi“ – yra
taip, kaip yra. Bet siūlyčiau susimąstyti ir įvertinti
savo veiksmus, kai konkuruojame tarpusavyje.
Žvilgtelkime į pastarųjų dešimties – penkiolikos
metų laikotarpį. Darbo sąlygos instaliuojančioms
kompanijoms smarkiai suprastėjo: gerokai išaugo
tiek instaliavimo kokybės reikalavimai, tiek objekto įrengimo, taip pat ﬁrmos išlaikymo sąnaudos.
Paskutiniu metu prisidėjo dar viena problema –
specialistų judėjimas į užsieni, todėl gerokai pakilo
atlyginimai specia-listams, kurių stengiamės neprarasti. Taigi išlaidų akivaizdžiai padaugėjo.
Savo ruožtu instaliuojamos įrangos kaina
gerokai nukrito, o jeigu darbų kaina, kaip ir anksčiau,
skaičiuojama procentais nuo aparatūros kainos, tai
visiskai suprantama, kad ir mūsų pajamos smarkiai sumažėjo. Be to, ir tie procentai šiandien daug
mažesni, negu buvo prieš 10 metų. Turėtų būti
akivaizdu, kad laikas kažką keisti. Išdėstysiu keletą
minčių, kurios nepretenduoja į absoliučia tiesą,
bet, manau, gali paskatinti susimąstyti.
Dažnai skirtingų bendrovių sąmatos
skaičiavimo metodika skiriasi: vieni nurodo
didesnę darbų kainą, kiti – įrangos, nors numatomas uždarbis yra panašus. Kai pateikiama
išsami sąmata, klientas paprastai pradeda lyginti
instaliuojamos sistemos sudedamųjų dalių kainas.Tokiu būdu užsakovui suteikiama proga
spausti rangovą mažinti įrangos ir darbų kainą,
lyginant su konkurentų pasiūlymu. Užsakovas
niekada nepasiūlys pridėti prie darbų kainos tai,
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ką nusiderėjo nuo įrangos, ir atvirkščiai, nors tai
yra tie patys pinigai. Jis paprastai siūlys sumažinti
įrangos ar darbų kainą iki tokios sumos, kurią siūlo
konkurentai. Be abejo, tokia sąmata nagrinėjama
dar smulkiau: lyginamos atskirų įrangos elementų
kainos. Instaliuojančių ﬁrmų nustatytos įrangos
įsigijimo kainos ir su ja susijusios išlaidos yra labai
panašios. Konkrečiam objektui numatomas konkretus sprendimas, kurio techninės savybės matyti
iš sistemos aprašymo, įrangos aprašymų, tipų,
gamintojo nurodymų, kiekių. To visiškai pakanka,
kad įvertintume pačią sistemą. Sąmatoje turi būti
trys skaičiai: suma be PVM, PVM ir suma su PVM.
Taigi turime išsiaiškinti, ar instaliuojanti kompanija parduoda sireną, daviklį ar pan., ar išbaigtą
produktą – sistemą.
Galime palyginti mūsų verslą su picų pardavėjų
verslu. Pabandykite picerijoje paprašyti padavėjo,

kad jums nurodytų visų produktų, panaudotų
kepant picą, tikslius kiekius ir kainas, nepamiršti
reikia ir darbo sąnaudų, energijos sunaudojimo ir kt. Po to paprašykite sumažinti kai kurių
sudedamųjų dalių kainas, nes kitoje picerijoje tai
kainuoja keliais centais pigiau. Manau, picos šioje
picerijoje jūs paprasčiausiai negausite.
Dabar grįžkime į mūsų verslą. Vis bandome
taikyti vadybą, kurios pagrindas yra mažiausia kaina. Mūsų versle, be abejo, jau yra susiformavusių
nuomonių apie vienos ar kitos ﬁrmos instaliavimo kokybę ir patikimumą. Tai labai džiugina,
nes jau pasitaiko klientų, kurie nesirenka to, kas
pigiausia, nes jiems reikia kokybės ir patikimumo.
Rinkoje atsiranda naujų kompanijų, kurios dažnai,
norėdamos įsitvirtinti rinkoje, taiko žemiausios
kainos politiką, nors kokybė gali gerokai skirtis,
ir, pateikdamos sąmatas su detaliomis įrangos ir
darbų kainomis, užsakovui sudaro puikias sąlygas
derėtis dėl nerealiai žemų kainų.
Su užsakovu turi būti deramasi dėl sistemos turinio ir galutinės kainos, bet ne dėl atskirų
sudedamųjų dalių kainos. Galutiniam rezultatui, aišku, turi įtakos kokybiškai instaliuojančios
ﬁrmos pasirinkimas, ir nebūtinai kaina turi būti
mažiausia, nes kokybiškai atlikti darbus kainuoja
kur kas brangiau. Labai pigus darbas negali būti
kokybiškas. Čia turėtų būti ypač daug dėmesio
skiriama pardavimų vadybai. Tai sunkus ir kartu
įdomus darbas, bet tik aktyviai jį dirbant galima
tikėtis normalaus pelno.
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„Detectomat“:

Daugiau informacijos apie produktus: www.detectomat.de
info@telekonta.lt
tel. 8~5 215 1849

arba negalima instaliuoti kabelių.
Inžinerinėms sistemoms valdyti skiriami dviejų
tipų Detectomat įrenginiai:
adresuojamieji įėjimo / išėjimo moduliai IOM3311 ir
IOM3322, turintys 1 arba 2 įėjimus / išėjimus ir jungiami į bet
kurią kilpos vietą;
daugiakanaliai moduliai, jungiami per vidinę skaitmeninę
„Bit Bus“ jungtį. Į bendrą tinklą galima sujungti iki 32 vnt.
Detect 3004, Detect 3010 ir Detect 3016 tipo centralių, ne
daugiau kaip 13,2 km atstumu.
Detektoriai
Gaisrinės signalizacijos sistemą sudaro kelių tipų automatiniai ir rankiniai gaisro ﬁksavimo įrenginiai, visi sertiﬁkuoti
VdS.
Detect 3000 serijos detektoriai:
PL3200 O adresinis optinis dūmų detektorius (5 tipų
korpusai);
PL3200 T adresinis šilumos detektorius (gradiento ir
maksimalios temperatūros matavimas);
PL3200 O/T adresinis optinis dūmų / šilumos detektorius;
PL3200 CO adresinis dujų / šilumos detektorius;
PL3300 O/T/OT modelio detektoriai su trumpojo sujungimo izoliatoriumi;
CT 3000 O konvencinis optinis dūmų detektorius;
PL3000 PBD adresinis rankinis pavojaus mygtukas
(įvairių spalvų);
CT3000 PBD konvencinis rankinis pavojaus mygtukas.
Visi detektoriai pasižymi aukšta kokybe ir garantuoja
sistemos veikimą be klaidingų signalų, o įmontuoti kilpos izoliatoriai palengvina sistemos instaliavimą ir padeda sumažinti
sistemos kainą.
Bevielio ryšio sistemos:
bevielio ryšio sąsajos pultas WGW 3000, leidžiantis sujungti iki 32 bevielio ryšio detektorių ar bevielio ryšio rankinių
pavojaus mygtukų (4x20 simbolių ekranas, 1 zonos, 24 kanalų
433/868Mhz, integruojamas į kilpą);
optinis bevielio ryšio dūmų detektorius WL 3200 O
(veikimo atstumas – apie 350 m lauke ir iki 50 m uždarose

•
•

Vokietijos įmonė Detectomat GmbH susikūrė 1977 m.,
nuo 1999 m. yra „JOB Group” narė, gaisro aptikimo sistemų ir
jų priedų gamintoja. Per metus ji pagamina 200 tūkst. įvairių
detektorių. Naujoji gaisro aptikimo sistemų serija Detect
3000 – tai 30 metų įvairių tyrinėjimų rezultatas.
Adresinės-analoginės gaisrinės centralės
Pagrindinės Detect 3004 L1, Detect 3004, Detect 3010,
Detect 3016 savybės:
EN54, VdS G 203 068; G 203 067;
iki 126 adresuojamųjų elementų vienoje kilpoje;
3 išėjimo relės;
9 atviri kolektoriaus išėjimai (8 iš jų – programuojami);
iki 192 programuojamų zonų (3004 L1 – iki 128 zonų);
2 valdomi 24 V išėjimai (maks. 400 mA ir 800 mA
srovės).
Detect 3004 L1 (1 kilpos) yra be išplėtimo galimybės,
pritaikyta mažesniems objektams. Detect 3004 (1–4 kilpų),
Detect 3010 (1–10 kilpų), Detect 3016 skirta vidutiniams ir
dideliems objektams, plečiama iki 16 kilpų (iki 2016 elementų).
Centralių pultuose įmontuoti 4x20 simbolių skystųjų kristalų
ekranai. Į priekines centralės dureles gali būti montuojamas
spausdintuvas.
Detectomat centralių praplėtimo moduliai:
kilpinė plokštė Detect 3000 serijos adresuojamiems detektoriams (maks. kilpos ilgis – 3 000 m, naudojant 0,8 mm
2 skersmens kabelį);
kilpinė plokštė„Apollo“ ﬁrmos XP95 serijos detektoriams;
konvencinė plokštė konvenciniams S65 tipo detektoriams;
atvirojo kolektoriaus tipo 32 išėjimų modulis;

•
•
•
•
•
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•
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patalpose, garsinis signalizatorius);
bevielio ryšio rankinis pavojaus mygtukas WL 3200 PBD
(veikimo atstumas – apie 350 m lauke ir iki 50 m uždarose
patalpose).
Kiti detektoriai:
linijiniai IR spindulių detektoriai (veikimo atstumas
– 5–100 m);
UV spindulių liepsnos detektoriai;
kabeliniai šilumos detektoriai;
fotoelektrinis detektorius patalpoms, kurioms itin pavojingas sprogimas.
Gaisro pavojaus signalizatoriai:
LS 3300 adresinė gaisrinė sirena, jungiama į kilpą;
SDM 3300 adresinė gaisrinė sirena, jungiama į kilpą
(būtinas atskiras maitinimo šaltinis);
SE 24, CS 100 garsinės sirenos;
BE 24 įvairių spalvų optinis gaisro signalizatorius su 12 V
arba 24 V maitinimu;
OAC 24 optinis / garsinis gaisro signalizatorius;
„FireCryer FC24“ garsinis evakuacijos ir gaisro signalizatorius;
„MTS SE/24 Ex“ sirena patalpoms, kurioms itin pavojingas sprogimas.
Automatinis durų valdymas
Firma Detectomat gamina automatinį durų valdymo
bloką SPS400, prie kurio galima prijungti iki 10 konvencinių
CT3000 detektorių ar pavojaus mygtukų bei 12 magnetų
durims valdyti ir uždarymo automatikai paleisti.
Programinė įranga
Specializuota programinė įranga „I-Check“, komplektuojama prie gaisrinės centralės, leidžia tikrinti ir nustatinėti visus
detektorių ir sistemos parametrus, kurių reikia darbui.
DPT 3000 programinė įranga leidžia kompiuteriu programuoti gaisrinės centralės parametrus, o „Visual detect“
programa leidžia stebėti ir valdyti visą priešgaisrinę sistemą.
Kompanija Detectomat garsėja didžiule gaminamos
produkcijos įvairove, plačiai žinoma vokiška kokybe ir ilgamete patirtimi. Tai leidžia sukurti profesionalias priešgaisrines
sistemas, tinkamas įvairaus pobūdžio pastatams.
Detectomat sistemos yra labai jautrios, todėl leidžia
anksti nustatyti gaisrą. Optimalus įrangos kainos ir kokybės
santykis, taip pat atsparumas klaidingiems suveikimams,
įvairaus dizaino detektoriai – visa tai rodo, kad Detectomat
sistemos pritaikytos naudoti įvairiuose pastatuose, pradedant
paprasčiausiais butais ir baigiant dideliais ir prestižiniais objektais, kur būtina aukšta kokybė ir modernus dizainas.

•
•
•
•
•
•
•

Įranga atestuota PAGD prie LR VRM Gaisrinių tyrimų centre
Atitikties sertiﬁkato Nr. GTC 100311

45

Tęsiame praeitame žurnalo numeryje pradėtą
straipsnių seriją apie „Dallmeier“
technologijas. Šiame žurnalo numeryje
trumpai pristatome naują
SEDOR technologiją.

•

•
•
•
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Kodėl „Dallmeier“?

- gaisro signalizacijos naujiena
• 8 relių modulis, kontroliuojamas per centralės aliarmo
išėjimus;
• 8 išėjimų modulis, prieinamas per centralės atvirus kolektoriaus išėjimus;
• gaisro gesinimo sistemos valdymo modulis (4 relės kontaktai, 4 valdomos linijos signalui perduoti);
• TCM 3300 modulis, skirtas integruoti konvencinius detektorius į kilpos tipo grandinę;
• WGW 3008 modulis, skirtas bevielio ryšio detektoriams
integruoti į kilpos grandinę. Jį tinka naudoti ten, kur sudėtinga
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SEDOR – naujas „Dallmeier“ produktas
SEDOR technologija – tai savarankiškai besimokantis įvykių detektorius Šios technologijos veikimo pagrindas
– algoritmas, stebintis ir įsimenantis kadre esančius statinius
bei judančius objektus, judėjimo trajektorijas bei kryptis. Ši
technologija automatiškai atpažįsta įtartinas ir pavojingas situacijas, nustato svarbesnius įvykius ir į tai atkreipia apsaugos
darbuotojų dėmesį, taip sukoncentruodama ir sustiprindama
bendrą visos sistemos saugumą.
SEDOR technologijos pagrindinė ypatybė yra ta, kad
ji pati sugeba savarankiškai mokytis atpažinti ir klasiﬁkuoti
normalius ir nenormalius įvykius bei situacijas.
Pavyzdžiui, tai gali būti judesys uždraustoje paveikslų
galerijos zonoje, paliktas lagaminas oro uosto laukiamojoje
salėje arba kažkokio objekto dingimas traukinių stotyje.

SEDOR leidžia daugybę aplikacijų, iki šiol laikytų
neįmanomomis:
lauko judesio detekciją, atsparią visiems trukdžiams:
• lietui, sniegui, rūkui,
• saulei, automobilio žibintų šviesai ir jos atspindžiams
nuo stiklų, šlapios gatvės ir kt.,
• judančių medžių, namų bei debesų šėšėliams,

•

•
•

• judantiems gyvūnams (šunys, katės ir kt.);
automatiškai nustatyti neįprastus įvykius:
• paliktus arba paimtus daiktus,
• nuosavybės sugadinimą,
• ugnį ir dūmus,
• neiprastus judesius ir neįprastą žmonių elgesį;
nustatyti kameros sabotažą:
• nusukimą,
• išfokusavimą,
• užakinimą,
• uždengimą.
• judėjimą neįprastose zonose,
• per daug aktyvų ar per greitą judėjimą paprastai
nejudriose zonose.
SEDOR technologija yra nepaprastai lanksti ir leidžia
greitai realizuoti papildomas aplikacijas, kai tik atsiranda
jų poreikis. SEDOR gerokai palengvina operatorių darbą,
sumažindama informacijos, kuriai toliau nagrinėti būtinas
operatoriaus dėmesys, kiekį.
Taip pat ši technologija leidžia taupyti elektroninių
laikmenų vietą ir aktyvuoti padidintos kokybės vaizdo įrašymo
režimus tik prasidėjus aliarmui.
Apibendrindami galime teigti, kad ši technologija yra
puiki ir nepamainoma pagalbininkė, padedanti sutelkti
operatorių dėmesį į potencialius pažeidėjus, rasti be priežiūros
paliktą ar dingusį daiktą, atpažinti kamerų sabotažą.
Tokiu būdu visa apsaugos sistema tampa kur kas
efektyvesnė, patikimesnė bei saugesnė – to mes visada ir
siekiame.

•
•
•
•
•
•
•

Atpažinti įvykius mokoma analizuojant:
objektų judėjimo greitį;
objektų dydį;
objektų judėjimo kryptį;
objektų buvimo vietą;
stebimos teritorijos topologiją;
statinius objektus:
• naujus,
• dingusius;
nestatinius objektus:

Tolesniuose žurnalo numeriuose skaitykite naujus straipsnius apie unikalias „Dallmeier“ produktų
savybes. Pristatomos naujienos:
• „Dallmeier“ virtualios matricos technologija (IP
Award, 2005);
• „Dallmeier“ vaizdo kameros su „Cam_InPix“
matrica (pristatyta IFSEC, 2005).
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Europos parką saugo

„Sėdintis policininkas“
Vilniaus pašonėje įsikūrusį Europos parką
saugo „Sėdintis policininkas“ – šį
rudenį pastatyta lietuvių menininko
Evaldo Pauzos skulptūra.
Europos parko muziejuje siekiama pristatyti
kuo įvairesnių šiuolaikinio meno kūrinių,
atskleidžiančių spalvingą meninės raiškos
paletę, ir taip supažindinti muziejaus lankytojus su šiuolaikinės skulptūros bruožais
bei lavinti jų estetinį skonį.

Rita Jonkuvienė
Europos parkas

Muziejuje po atviru dangumi dar nebuvo
realistinės, juolab vaizduojančios tam tikros profesijos atstovą, skulptūros. Šį rudenį Europos
parke pastatyta darnų santykį su aplinka rodanti
skulptūra „Sėdintis policininkas“ yra išskirtinė savo
masteliu ir nuotaika, kurią ji sukuria. Muziejaus
lankytojams ši skulptūra suteikia daug džiaugsmo,
nes jie gali nusifotografuoti šalia policininko.
Meditacinė sėdinčio žmogaus, šiuo atveju
policininko, poza byloja apie dvasinę ramybę ir
harmoniją. Šį įspūdį ypač sustiprina tarnybinė policininko uniforma. Savo kūrinio herojumi pasirinkęs
policininką, skulptorius pateikia jį kaip santarvės,
tvarkos, gerovės simbolį. Gerai nusiteikęs policininkas kartu atrodo ir orus, nes puikiai atlieka savo
darbą ir tuo didžiuojasi. Tai vienintelė skulptūra
Lietuvoje, vaizduojanti policijos pareigūną.
Skulptūros pristatymo renginyje grojo VRM
reprezentacinis pučiamųjų orkestras, šventėje dalyvavo Lietuvos policijos generalinis komisaras.
„Policininko skulptūra, nuo šiandien eksponuojama po atviru dangumi Europos parke, manyčiau,
yra daugiau nei vien menininko idėjų išraiškos
forma. Šiame kūrinyje aš įžvelgiu pakankamai
gilią simbolinę prasmę. Su kuo turėtų asocijuotis
policija? Žinoma, su tvarka, pagalba, saugumo

pojūčiu – visais tais veiksniais, kurių kol kas, deja,
dar trūksta šiandieniniam mūsų gyvenimui ir kurių
mes, visa visuomenė, turime siekti drauge“, – sako

Dennis Oppenheim. „Krėslas / baseinas“

Magdalena Abakanowicz. „Neatpažinto augimo erdvė“

Lietuvos policijos generalinis komisaras Vytautas
Grigaravičius.
Šiuolaikinio meno muziejus po atviru dangumi nuolat pasipildo naujais kūriniais, 55 ha teritorijoje šiuo metu eksponuojama daugiau kaip 90
skulptūrų, kurių autoriai yra iš 32 pasaulio šalių.
Europos parko istorija prasidėjo nuo skulptorius Gintaro Karoso (g. 1968) siekio ir užsispyrimo
apleistame miške sukurti šiuolaikinio meno
muziejų. Parko idėjos sumanytojas 1987 m., radęs
tinkamą vietą šalia Vilniaus, valė pelkėtą mišką,
tiesė kelius, kasė tvenkinius. Po kelerių metų tai
virto vientisa gamtos ir meno erdve.
Europos parkas, gimęs vienais reikšmingiausių
Lietuvai metais – 1991-aisiais, savo pavadinimu ir
kosmopolitiškomis idėjomis tarsi išpranašavo Lietuvos ateitį ir tapo valstybės perėjimo iš vienos sistemos
į kitą simboliu. Ką tik atgavusioje nepriklausomybę
šalyje kultūrinį uždarumą G. Karosas pasiūlė įveikti
niekur iš Lietuvos nevažiuojant. „Kviečiamės
Europą pas save!“ – taip tuomet kalbėjo 23 metų
studentas G. Karosas.
Nuostabios gamtos prieglobstyje susijungė
menas, žemė ir žmogus, talentas, jausmai ir
kūryba. Europos parkas – atradimų erdvė. Atradimo džiaugsmą čia patiria ir suaugusieji, ir
vaikai. Europos parke galima pasigrožėti „Debesų
rankomis”– ore pakibusiais 4 tonų akmenimis,
surasti didžiulį krėslą, sklidiną vandens, lyg laive
pasisupti ant judančių grindų „Šviesos rūmuose”,
verstis per galvą mobiliose skulptūrose, sužinoti
kryptis ir atstumus iki visų Europos sostinių.
Kai Prancūzijos nacionalinis geograﬁjos institutas nustatė, kad geograﬁnis Europos žemyno
centras yra netoli Vilniaus, G. Karosas sukūrė „Europos centro monumentą”, granito plokštelėse

pažymėdamas visų Europos sostinių pavadinimus
ir atstumus nuo žemyno centro iki jų. Štai Paryžius
– už 1 705 km, Lisabona – 3 129 km, o toliausia
iki Naujosios Zelandijos sostinės Velingtono – 17
310 km.
Gamtos aplinka, specialiai parinkta Europos
parke eksponuojamiems kūriniams, tampa neatskiriama jų dalimi. Štai Magdalenos Abakanowicz
(g. 1930)„Neatpažinto augimo erdvė“užima 2012

Evaldas Pauza. „Sėdintis policininkas“
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kvadratinių metrų plotą. Dvidešimt dvi skirtingo
dydžio betoninės formos ir masyvių riedulių
grandinė sukuria įspūdingą erdvę apmąstymams.
Autorė, kalbėdama apie šias milžiniškas formas,
prisimena:„Pavasarį sprogsta pumpurai – gyvybės
pritvinkusi forma, vasarą šienas kraunamas į kupetas – jų forma taip pat panaši į neprasiskleidusių
žiedų. Žmogaus viduje irgi yra panašių kontūrų...“
Kiekvienas šiems neatpažįstamiems objektams
suteikia savo reikšmę.
Neseniai Europos parke pristatyta G. Karoso
„Vieta” – tai didžiulis meninis landšaftas, suformuotas iš aštuonių metrų aukščio metalo
konstrukcijų, kelių dešimčių riedulių ir vandens
tvenkinio. Pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai –
mat čia svarbios ne tik keturios geležinės kolonos,
bet ir viskas, kas yra aplink.
Muziejuje po atviru dangumi nusidriekia
maždaug septynių kilometrų ilgio takai. Europos
parką galima aplėkti išsinuomotais puikiais kalnų
dviračiais. Važiuojant dviračiu skulptūros atrodo
visiškai kitaip.
Europos parko muziejus – puiki vieta menų
sintezei. Kasmet čia vyksta „Poezijos pavasario“ skaitymai. Šių metų liepą Europos parkas ir
„Edgeworks“ šokių teatras (JAV) žiūrovus pakvietė
pasižiūrėti šiuolaikinio šokio, skirto Europos parko
erdvei.
Nuo 2001 metų mintys muziejaus įkūrėjo ir
vadovo galvoje daugiausia sukosi apie Edukacinį
centrą – netradicinės formos statinį, primenantį
žuvį. Žvelgiant į Edukacinį centrą nuo kelio, 
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aparatūra. Ypatingas jausmas apima žvelgiant
pro stiklinę pastato sieną: čia galima pamatyti
šiuolaikinio meno klasiko Denniso Oppenheimo
skulptūrą „Krėslas / baseinas“, Elenos Urbaitis
„Atsispindėjimus“ ir nuolat besikeičiančią Europos
parko gamtą.


Gintaras Karosas. „Vieta“

vingiuojančio per parko teritoriją, šio pastato
visiškai nematyti, nes pirmas jo aukštas pastatytas nukasus kalvos šlaitą; stogas pratęsia kalvos
formą. Jį numatoma apželdinti žole. Taigi, žiūrint
nuo kelio, tai – natūrali, vasarą žaliuojanti kalva. Šio
netradicinės architektūros statinio idėjos autorius G.

Karosas siekė, kad naujasis statinys įsilietų į parko
visumą, taptų vientisa landšafto dalimi ir perteiktų
muziejaus po atviru dangumi koncepciją.
Edukaciniame centre įrengta šimto vietų
konferencijų salė su modernia oro kondicionavimo
sistema, salė aprūpinta šiuolaikine vaizdo ir garso
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