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Kas išspręs galvosūkį?
Šįkart vietoj įprastinio redakcijos žodžio – klausimas. Daug jų keliama ir aptariama mūsų žurnale, bet vienas, jau seniai neleidžiantis ramiai gyventi ir dirbti, šiame numeryje veržte išsiveržė pačiuose pirmuosiuose
puslapiuose.
Mes, apsaugos verslo atstovai, kaip ir visi padorūs piliečiai, stengiamės paklusti įstatymams. Tik kaip tai
padaryti, kai jų vingiai susipina į neįveikiamą galvosūkį? O skelbia jie štai ką:
„Saugos vadovu arba apsaugos darbuotoju gali būti Lietuvos Respublikos <....> pilietis, sulaukęs 18 metų,
tinkamos sveikatos, išlaikęs apsaugos darbuotojo egzaminą ir gavęs apsaugos darbuotojo pažymėjimą <...>.“
Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas, 6 straipsnis. (Šį įstatymą 2004 m. liepos 8 d. pasirašė
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.)
„Juridinis asmuo, kuris pageidauja gauti apsaugos darbuotojo pažymėjimą (1 priedas) juridinio asmens
darbuotojui, priimtam dirbti apsaugos darbuotoju, teritorinei policijos įstaigai pateikia <...>.“
Apsaugos darbuotojų pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo taisyklės, II skyrius, 4 punktas. (Taisyklės 2004 m.
gruodžio 30 d. patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus įsakymu.)
Galbūt Vidaus reikalų ministerijoje ar Policijos departamente kas nors galėtų paaiškinti saugos tarnybų vadovams, kaip nepriėmus į darbą apsaugos darbuotojo padaryti jį apsaugos darbuotoju?
Gražvydas Zulanas
UAB „Falck Security“
Verslo vystymo departamento direktorius

Įgaliotas atstovas Lietuvoje
UAB „Audiopulsas“ - tai profesionalus audio aparatūros ir apsaugos
sistemų montavimas. Mes Jums siūlome naujausią ir saugiausią apsaugos
sistemą, automobilių ženklinimą, garsiaiusių gamintojų kokybiškiausią audio
aparatūrą, populiariausias navigacines sistemas veikiančias ir Lietuvoje,
naujausius multimedijos modelius, tiksliausias parkavimo sistemas,
ir visą tai palankiausiomis kainomis.

Kalvarijų g. 296, Vilnius Tel./faks. +370 5 243 8668
Mob. tel. +370 676 43111 info@audiopulsas.lt www.audiopulsas.lt

Naujienos
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Patirtis svetur

Remigijus Bajarūnas
UAB „Admita“ direktorius

Paroda Frankfurte: automobilių
saugos sistemos vis tobulėja
„Automechanika 2006“ – didžiausia pasaulyje
automobilių pramonės paroda, vykstanti Frank
furte, Vokietijoje, kas dvejus metus. Į šią parodą
susirenka automobilių pramonės rinkos lyderiai
iš viso pasaulio, kurie pristato technines naujoves
automobilinių sistemų srityje. Šiemet dalyvavo net
4 658 įmonių (4 proc. daugiau nei prieš 2 metus) iš
72 pasaulio šalių.

Kaip ir kasmet, parodoje dalyvavo ir trys
didžiausi Europos automobilinių sistemų, signa
lizacijų gamintojai „Meta System“, „Cobra“ ir
„Spal“. Šie vardai yra puikiai žinomi automobilių
vartotojams Lietuvos rinkoje. Garsiosios kompani
jos, kaip visada, pateikė daug naujų sprendimų
naujiems automobiliams. Vyraujanti signalizacijos
naujienų tendencija – orientuojamasi į automo
bilius su CAN sistemomis. Šie gamintojai tiesiogiai
bendrauja su automobilių gamintojais, todėl grei
tai gali pateikti naujoves, pritaikytas naujausiems
automobilių modeliams. Žinoma, visi šie produk
tai yra sertifikuoti pagal ES direktyvas, Lietuvoje
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pripažįstamas visų draudimo kompanijų.
Parodoje dalyvavo taip pat daug gamintojų
iš Kinijos, Taivano. Jų pristatomų produktų gausa
iš tiesų didelė, tačiau šie produktai labai atsilieka
nuo europinių gamintojų produkcijos techniniais
parametrais, surinkimo kokybe, dizainu. Kinijos ir
Taivano atstovai pristato ne pačias apsaugos siste
mas, o daugiau dėmesio skiria pultelių dizainui ir
jų gausai. Jie nepasakojo apie techninius dalykus
– jiems tai neatrodė labai svarbu. Gana didelių
gabaritų signalizacijos su painiomis ir neaišku
kam reikalingomis funkcijomis daugiau skirtos ne
saugumui, o komfortui. Daugelis šių signalizacijų
nesertifikuotos, tad Lietuvoje pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos įstatymus net negalima jų
instaliuoti. Susidarė įspūdis, kad pigiai įsigytų tokių
apsaugų Lietuvoje nebūtų kur dėti. Be to, visi šie

Naujienos

produktai nėra patikrinti laiko – nežinia, kas gali
nutikti joms po metų kitų ar net pusmečio. Dėl šių
priežasčių Kinijos ir Taivano produkcijai neskyrėme
nei daug dėmesio, nei laiko.
Palyginti su paroda, kuri vyko prieš dvejus metus,
buvo daugiau įmonių, pristatančių mechaninės ap
saugos naujoves: mechaninius durų, variklių dangčio,
greičio perjungimo svirčių užraktus. Iš mechaninės
apsaugos priemonių siūlomi naujoviški ir patikimi
sprendimai naujiems automobiliams. Nebuvo
pamirštos ir vilkikų puspriekabės, kurioms taip pat
pasiūlyta nemažai mechaninės apsaugos sprendimų.
Mums buvo labai malonu sutikti parodoje ir
Lietuvos gamintojus, kurie pristatė savo produk
tus. Džiugu, kad jie neapsiriboja Lietuvos rinka, o
veržiasi ir į pasaulinę.

Marius Juodviršis
UAB „BSS prekyba“ direktorius

Paroda „Security 2006“ –
naujų idėjų šaltinis saugos verslui
Paroda „Security 2006“, įvykusi Esene, dalyvių
skaičiumi ir įvairove šįmet tikrai nenuvylė. Dalyvavo
daugiau nei 1 000 įvairių kompanijų iš 48 šalių,
pradedant gerai žinomais gigantais, kurių kelių
aukštų stendai buvo didesni nei kai kurie pavil
jonai, ir baigiant niekam nežinomomis kompani
jomis, bandančiomis išsikovoti savo vietą rinkoje.
Smagu buvo parodoje pamatyti ir keletą Lietuvos
atstovų. Kaip jau įprasta, nenustebino gausybė Rytų
šalių atstovų, kurių stenduose matyti vis platesnis

kokybiškų ir naujų prekių asortimentas, nors dalis
jų produktų, pristatomų kaip naujienos, jau prieš
keletą metų matyta Europos gamintojų stenduose.
Ypač daug dėmesio buvo skirta priešgaisrinės
apsaugos priemonėms: tiek elektroninei pavojaus
skelbimo įrangai, tiek ir statybos bei konstrukcijų
sprendimams. Taip pat buvo galima rasti mecha
ninės apsaugos, elektroninės apsaugos ir sekimo,
informacijos apsaugos, asmeninės apsaugos prie
monių, specialiosios įrangos bei automobilių ir kt.
Pastebima tendencija, kad atsiranda vis daugiau
kompanijų, kurios siūlo integruotus sprendimus,
apimančius įvairias sritis.
Azijos gamintojų stenduose daugiausia buvo
galima rasti vaizdui stebėti ir fiksuoti skirtos įrangos.
Nors kai kuriuose stenduose vaizdo stebėjimo kame
ros skyrėsi tik kompanijų logotipais, tačiau tikrai buvo
galima atrasti naujų, neblogos kokybės produktų.
Baigiant galima pasakyti, kad kai kurių kom
panijų stenduose stigo informacijos anglų kalba.
Organizatorių dalijamos brošiūros su bendrąja infor
macija taip pat buvo parengtos vokiečių kalba, tačiau
tai tikrai nesumenkino parodos. Apskritai ši paroda
suteikė progą net tik pabendrauti ir praplėsti akiratį,
bet ir pasisemti naujų idėjų tolesnei pažangai.

Valdemaras NARKOVIČIUS
UAB „Sareme“ gen. direktoriaus pavaduotojas

„Europėjimo“ tendencijos
pasaulinėje parodoje
Paroda „Security Essen“ Vokietijoje vyksta kas
dvejus metus. Jau kelintąkart vykstanti paroda ste
bino mastais ir įdomia ekspozicija. Prieš tai buvusioji
atrodė labiau orientuota grynai į Vokietijos rinką, o
šiemet galima buvo susidaryti jau kitokį vaizdą.
Ko gero, šią parodą reikėtų pripažinti didžiausiu ir
įdomiausiu apsaugos verslo srities įvykiu, o Vokietiją
– akivaizdžia ekonomikos lydere Europoje.
„Security Essen 2006“ išsidėsčiusiuose dau
giau kaip dvylikoje paviljonų tikrai būtų ką veikti
kiekvienam apsaugos verslo atstovui. Čia yra ta
vieta, kur po vienu stogu gali surasti ir mechani
kams įdomių dalykų (jiems skirti 2 paviljonai),
ir automobilininkams yra į ką pažiūrėti. Net Sau
gos tarnybų komiteto nariai čia su malonumu
pasivaikščiotų po du paviljonus. Parodoje galima
buvo surasti visko, kas susiję su sąvoka „apsauga“:
šarvuotų automobilių, ginklų, neperšaunamų
liemenių, uniformų saugos tarnybų darbuotojams,
įrankių instaliuotojams, plėvelių automobilių lan
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gams, pinigų skaičiavimo aparatų ir dar daug daug
visko. Tikrai būtų labai sunku atsakyti į klausimą, ko
nesurastum šioje parodoje, reikiamo mūsų versle.
Vis dėlto daugiausia dėmesio ir ploto buvo
skirta įrangai, kuri labiausiai domintų Elektronikos
komiteto narius. Tai gaisrinė, apsauginė, vaiz
do įranga. Ištisus kilometrus reikia nueiti, kad
apžiūrėtum bent dalį stendų. Mes čia prabuvome
dvi dienas. Tai buvo tas retas atvejis, kai pagalvoji,
kad pora dienų būtų ne pro šalį.
Kaip ir visada, parodoje dominavo vaizdo
technikos gamintojų sukurta įranga. Daugiausia
stendų (tai jau irgi įprasta) eksponavo gamintojai

iš Taivano, Kinijos ir Korėjos, bet šįkart teko išvysti
ir gerokai egzotiškesnių šalių, tokių kaip Malaizija,
Singapūras, pavadinimus. Mačiau du stendus
ir Lietuvos atstovų: „Trikdžio“ ir „Fortezos“. Tikrai
smagu, kad lietuviai nesnaudžia – stengiasi ne tik
pirkti iš Europos, bet ir pasiūlyti savo prekių.
Pirmąkart čia galima buvo sutikti visą būrį
firmų iš JAV. Buvo ir Rusijos kompanijų, kurių sten
dai užėmė pusę vieno paviljono. Įvairios įrangos
gamintojų privažiavo iš visos Europos, nors, kaip
įprasta, labiausiai pastebimi buvo italai ir anglai.
Kaip minėjau, anksčiau buvusi akivaizdžiai orien
tuota į Vokietijos rinką, ši paroda Esene tikrai buvo

2 0 0 6 / S PA L I S

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



skirta visai Europai. Neradau nė vieno stendo, ku
riame nebūčiau susikalbėjęs angliškai, daug kur
galima buvo išgirsti kalbant ir rusiškai.
Atkreipiau dėmesį į itin gerą parodos organi
zavimą, gana aiškią sistemą. Sužavėjo stendų
įvairovė, skirtingas jų sumanymas ir pristatymas.
Pirmą kartą „Security Essen“ man patiko labiau nei
„Ifsec“, kasmet vykstanti Birmingeme (Anglija).
Šįkart pavyko atrasti daug ką naujo, džiugu
pastebėti naujesnių technologijų tendencijas
mūsų veiklos srityje. Parodoje išties teko gerokai
padirbėti, o ne vien tik žioplinėti. Tai buvo maloniai
ir naudingai praleistas laikas.
l
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Ar saugiai saugome? (2)

Albertas Lingė
UAB AASE direktorius

Praeitame straipsnyje parašęs apie apsaugos
saugumo patikimumą, sulaukiau priekaištų, kodėl
nebuvo pasiūlymų, kaip spręsti šią problemą. Gal
tiesiogiai ir nebuvo atsakyta į šį klausimą, bet ma
nau, kad iš ano straipsnio galima buvo suprasti, ko
reikia, kad saugumo lygis pagerėtų. Taigi norėčiau
pratęsti pasvarstymus šia tema.
Pradėkime nuo signalizacijos (apsaugos ir gais
rinės) perduodamų signalų telefono linijomis, tarp
signalizacijos įjungimo ir išjungimo (santykinai),
nes šiaip signalizacija veikia ištisą parą. Šį laiko
tarpą pasirenku todėl, kad objekte nebėra žmonių,
taigi tikėtina, kad gali įvykti vagystė ar gaisras.
Jei nieko neatsitinka, signalizacija perduoda
patikrinamąjį signalą (dažniausiai vieną ar du)
objekto uždarymo metu. Jei gauname signalą,
vadinasi, tvarka, signalizacija „gyva“, jei ne –
skubiai siunčiame reagavimo grupę. Lyg ir viskas
aišku, bet tarp tikrinimų, įjungimo ir išjungimo
yra nemažas laiko tarpas ir, jei telefono linija
pažeista (nutrauktas ryšys), mes negauname
jokių pranešimų ir nieko nesužinome. Štai čia ir
yra didžiausias signalizacijos trūkumas. Todėl ir
noriu pasiteirauti, gal kas nors gali padaryti, kad
matytume telefono linijos būseną.
Šia tema kalbėjau su „Teo“ (buv. „Telekomas“)
darbuotoju. Pasirodo, šioje kompanijoje yra speci

alus serveris, kuris seka visų telefono linijų būseną
(„žemę“, nutrūkimą ar trumpąjį jungimą). Jei ap
saugos tarnyba gautų pranešimus apie savo klientų
telefono linijų būseną, apsaugos telefono linijomis
lygis gerokai pakiltų, nes telefono linijos nutrūkimas
vidury nakties – rimtas pavojaus signalas.
Signalų perdavimas radijo bangomis šiuo
metu irgi turi nemažai trūkumų. Pabandykim te
oriškai pasvarstyti (gal „Trikdis“ tai įvertins?), kaip
pagerinti apsaugos lygį. Vienas iš didesnių trūku
mų – tai, kad signalai radijo bangomis perduo
dami viena kryptimi, t. y. signalizacija perduoda
signalą, o patvirtinimo, kad jis gautas, nėra. Štai
čia ir visa bėda. Jei dėl kokių nors priežasčių ste
bėjimo pultas signalo negauna, pasekmės nepro
gnozuojamos. Radijo signalui „nepraeiti“ yra daug
priežasčių, bet gali būti viena paprasta – imtuvas
tuo metu priima kitą signalą, kuris yra visai nesvar
bus. Taigi, mano manymu, perdavimas radijo ban
gomis turi būti abipusis: perdavus signalą, būtina
sulaukti patvirtinimo, kad gauta. Priešingu atveju
reikia kartoti veiksmą, kol bus gautas patvirtini
mas. Aišku, apie tokios signalizacijos kainą kalbėti
neverta – svarbaus objekto saugumas turėtų būti
svarbiausia. Šiaip ar taip, yra signalų retransliato
riai, todėl manau, kad nebe daug ką reikėtų pato
bulinti. Abipusis ryšys užtikrintų geresnį atpažini
mą, kas yra „savas“, o kas – „svetimas“.
Tikiuosi, šie siūlymai paskatins specialistus
paieškoti naujų sprendimų.

Redakcijos komentaras
Kaip spręsti straipsnyje nagrinėjamas apsaugos sistemų ryšio su saugos tarnybų centralizuotais
stebėjimo pultais (CSP) problemas, „Rizikos faktoriuje“ rašė UAB „Telekonta“ straipsnyje „Nėra
telefono linijos? Neveikia radijo ryšio moduliai?..“
(2005 m. Nr. 2) ir S. Pridotkas (UAB AKTKC)
straipsnyje „Elektroninės saugos sistemų komunikavimo technologijų su centralizuotu stebėjimo
pultu apžvalga“ (2006 m. Nr. 2). Iki šiol naudotas komutuojamo telefoninio ryšio bei radijo ryšio
technologijas papildžius veikiančiomis interneto
bei GSM GPRS tinkluose, nuolat vyksta apsaugos
sistemų ryšio su saugos tarnybų CSP periodinės patikros. Naudojant šias ryšio technologijas, būtinos

papildomos investicijos į CSP aparatinę įrangą
ir aukšta specialistų, administruojančių CSP bei
įrengiančių objektų apsaugos sistemas, kvalifikacija informacinių technologijų srityje.
Autoriaus eskaluoja problemą, bet konkrečių
sprendimo būdų nepateikia. Teiginys, neva pagrįstas pašnekesiu su „Teo“ (buv. „Telekomo“) darbuotoju, kad šioje bendrovėje yra specialus serveris,
kuris seka visų telefono linijų būseną, yra viso labo
tik gandai. Jei toks serveris (ar serverių sistema)
„Teo“ yra ar kada nors buvo, tai jis galėjo būti skirtas analoginių telefoninio ryšio linijų („paskutinės
mylios“ nuo telefono pastotės iki vartotojo) patikrai.
Informacija apie telefono linijų techninių parametrų patikrą yra riboto naudojimo tarnybinė įmonės
informacija, mūsų nuomone, daugeliui, o gal ir iš
viso niekam neprieinama, o jei ir būtų prieinama,
tai abejotina, ar „Teo“ tokią informaciją teiktų nemokamai.
Autorius replikos UAB „Trikdis“ gaminamai
radijo ryšio įrangai yra neetiškos – rinkoje yra ir kitų
gamintojų tokio pobūdžio įrangos. Mūsų turimais
duomenimis, UAB „Trikdis“ gaminama radijo ryšio
įranga yra kokybiška, pagrįsta pažangiomis technologijomis, patikima, gana plačiai naudojama ir
aukštam komunikavimo lygiui užtikrinti. Be abejo,
visos technologijos turi trūkumų, tačiau, derinant
radijo ryšio komunikavimo technologijas su komutuojamo telefoninio ryšio arba interneto ar GSM
GPRS technologijomis, saugos lygis yra gana aukštas. Saugos specialistų nuomone, radijo ryšį derinti
su kitomis ryšio technologijomis siūloma norint užtikrinti ketvirtos (A), t. y. aukščiausios, saugos klasės
objektų apsaugą. Sveikintinas autoriaus pasiūlymas
organizuoti dvipusį ryšį, tačiau, mūsų nuomone,
šiuo atveju radijo ryšio perdavimo įrangą reikėtų
papildyti priimančia radijo įranga. Tai sukeltų
nemažai technologinių problemų, objektų bei ryšio
infrastruktūros aparatinė įranga pabrangtų.
Žinomi tik pavieniai atvejai, kai ruošiantis
įsilaužti į kokias nors patalpas buvo nutraukiamas telefono ryšys. Jei tokie atvejai per metus sudaro 0,001 proc. panašaus pobūdžio vagysčių, apsisaugoti nuo tokios rizikos galima papildomomis
priemonėmis: ryšio dubliavimu (radijo, internetu)
ir, žinoma, apdraudus turtą.
l
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BIOMETRIJA –
kelias į saugumą
Biometrijos dėka saugumas
užtikrinamas viso pasaulio oro
uostuose, bet tai dar ne viskas...

Julijus Dainovskis
UAB „Sareme“ komercijos
direktoriaus pavaduotojas

Artūras Petrusevičius
UAB „Sareme“
darbų vykdytojas

Pereinant JAV pasienio kontrolę, dažniausiai
galima pastebėti atvykėlius tikrinančią „mašiną“,
bet ne pareigūną. Kad nustatytų, ar jūs tikrai esate
tas, kuo dedatės, pasienio kontrolės įranga tikrina
pasus taip pat, kaip tai daro darbuotojai. Sudėtinga
technika nustato asmens tapatybę atsižvelgdama į
fizinius šio asmens ypatumus. Ne taip kaip žmogų,
technikos neįmanoma apgauti arba papirkti.
Šiandien biometrija – tai pats aukščiausias
saugumo lygis, būtinas oro uostuose. Todėl biomet
rinės sistemos yra naudojamos ne tik Amerikos
valstijose, bet ir daugelyje kitų šalių. Honkonge
jau 2007 metų pradžioje numatoma išduoti as

mens tapatybės dokumentus, kuriuose yra „įsiūti“
žmogaus pirštų atspaudai. Tokiu būdu šioje šalyje
amens dokumentai atitiks saugumo reikalavimus,
kurie yra nustatyti kitose šalyse, įskaitant ir JAV.
Biometrinė identifikacija taikoma ne tik įva
žiuojantiems į šalį žmonėms. Numatyta 12–15
milijonų saugos tarnybų darbuotojų išdalyti
biometrines lustines korteles. Jau šiandien kai
kuriuose oro uostuose biometrija naudojama
kontroliuojant įeigą į tokias svarbias patalpas
kaip bagažo sandėliai. Pavyzdžiui, 2002 metais
Niujorko oro uostas „Greater Rochester“ pradėjo
diegti veido identifikavimo sistemą, kuriai pa
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naudojama biometrinė informacija, kaupiama
darbuotojo kortelėje. Tą projektą įgyvendino viena
iš stambiausių pasaulyje įeigos kontrolės projektų
korporacijų.
JAV kaimyninės šalys irgi pradeda naudoti
biometrines technologijas. 2004 metais Kanadoje
sukurta programa „Uždrausta zona. Identifikavi
mas pagal kortelę.“ Ją pradėjo taikyti Kanados
oro erdvės saugumo departamentas. Programa
pagrįsta lustinių kortelių naudojimu. Projekto pa
baiga numatoma 2006–2007 metais.
JAV prezidento saugumo tarnyba nusprendė
diegti biometrines technologijas ir kitose fede
ralinėse tarnybose. JAV apsaugos ministerija labai
aktyviai pradėjo naudoti tokias sistemas. Jau da
bar numatomi net 83 nepriklausomi biometrijos
projektai, 27 iš kurių yra ypač stambūs: juos kuria
net 200 mokslininkų, kiekvieno projekto biudžetas
siekia apie 1 milijoną JAV dolerių. Kuriamų pro
gramų taikymo sritys – prieiga prie teismų infor
macijos, mokslo išradimų, kompiuterių sistemų,
biometrinės įrangos aptarnavimo sistemų ir kt.
Šių sistemų naudojimo mastai auga lyg di
džiulis sniego kamuolys. Tam sudaromos palankios sąlygos: kiekvienas didelis valstybinis projek
tas užtikrina įrangos kainų mažėjimą ir vis didesnį
šių sistemų prieinamumą.

Kodėl būtent biometrinės sistemos?
Biometrinės sistemos idealiai tinka įvairioms
sferoms, įskaitant ir saugumo užtikrinimą trans
porto priemonėse. Daug organizacijų visame pa
saulyje naudoja biometrines sistemas prieigai prie
kompiuterių arba tam tikrų pastatų. Tokioms siste
moms naudojami žmogaus pirštų atspaudai, akies
tinklainė arba balsas kaip atpažinimo priemonė.
Apgauti sistemą neįmanoma – juk negali pa
vogti dalį žmogaus. Pats identifikavimo procesas
yra greitas ir paprastas. Kuo jis paprastesnis, tuo
mažiau vartotojų stengiasi pergudrauti sistemą.
Finansiniu požiūriu biometrinių sistemų nau
dojimas irgi atrodo patrauklus. Jos leidžia sutaupyti
lėšų. 40 proc. skambučių į technines tarnybas
sudaro skambučiai dėl pamestų kortelių arba
pamirštų slaptažodžių. Biometrinės technologijos
leidžia atsisakyti įeigos kontrolės informacijos per
davimo nepageidautiniems asmenims ir užkirsti
kelią nesankcionuotiems veiksmams.
Specialistų teigimu, per pastaruosius metus
biometrijos plėtra yra pagrindinė apsaugos sistemų
kryptis. Pirštų atspaudų skaitytuvai yra naudojami ne
tik įeigos kontrolės sistemose, bet ir kaip galimybė
autorizuoti prieigą prie portatyvinių įrenginių, tokių

kaip kompiuteriai, asmeninės informacijos nešiojimo
įrenginiai ir net mobilieji telefonai. 2004 metų apklausos duomenimis, 63 proc. žmonių pasirinktų
pirštų atspaudų nuskaitymą vietoj slaptažodžio
įvedimo prisijungdami prie kompiuterio operacinės
sistemos, o 71 proc. apklaustųjų sutiktų, kad tokia
sistema būtų įrengta mobiliuosiuose telefonuose.
Koks tikslas būtų vogti mobilųjį telefoną, jeigu be
identifikacijos negalėtum juo pasinaudoti?

Riba tarp saugumo ir slaptumo
Biometrijos sistemoms būdingas tiek saugu
mas, tiek slaptumas. Biometrinėje lustinėje kor

telėje galima laikyti vartotojo informaciją. Tai
leidžia traktuoti jas kaip mini kompiuterius. Pa
prastai jos gali veikti su kitais įrenginiais. Tokiu būdu
užtikrinama ypač patikima vartotojo asmeninės
informacijos apsauga, ne tokia kaip laikant tokią
informaciją bendrose duomenų bazėse. Kai asme
ninė informacija yra lustinėje kortelėje, vartotojas
visiškai kontroliuoja jos naudojimą.
Ypač svarbi asmens identifikacija pagal fizinius
žmogaus ypatumus. Jei atpažįstama ir pagal šiuos
ypatumus, ir pagal lustines korteles, galimybė
nesankcionuotai panaudoti įeigos kontrolės infor
maciją sumažėja iki minimumo.
l
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Pavojui mažinti –
operatyvus darbuotojų informavimas
Ignalinos atominėje elektrinėje
(AE) diegiama modernizuota
darbuotojų perspėjimo ir informavimo sistema. Pasak projektą
įgyvendinančios elektroninių
sprendimų bendrovės „Fima“,
pažangios technologijos gali būti
pritaikytos ir kitose didžiosiose
šalies įmonėse.

Martynas Pargaliauskas
UAB „Fima“ Sprendimų
departamento direktorius

Ignalinos AE, turinti branduolinio kuro saugy
klas, kurioms reikia ypatingos specifinės apsau
gos, yra techniniu požiūriu vienas sudėtingiausių
objektų ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Nuo pat pirmųjų dienų elektrinėje veikė ben
dra įmonės apsaugos sistema. Joje naudojamos
elektromechaninės sirenos buvo ribotų techninių
galimybių – jomis neįmanoma, pavyzdžiui, per
duoti balso signalus.
Modernizuota Ignalinos AE darbuotojų pers
pėjimo ir informavimo sistema leis operatyviau ir
tiksliau informuoti darbuotojus bei koordinuoti jų
veiksmus susidarius ekstremalioms situacijoms.
Naujoji darbuotojų perspėjimo ir informavimo
sistema leis perduoti skirtingo tipo garso signalus,
kurių kiekvienas turi sutartinę reikšmę. Darbuo
tojai, reaguodami pagal vidaus tvarkos taisykles,
iškart žinos, kaip reikia veikti.
Sistemą diegiančios „Fimos“ veiklos sąraše
– valstybinės reikšmės projektai, tokie kaip šalies
tarptautinių oro uostų perimetro apsaugos siste
mų diegimas ir kontrolė, integruota Vilniaus mies
to stebėjimo sistema.
Maždaug 300 tūkst. litų vertinamo projekto
darbus numatoma baigti iki šių metų pabaigos.

Žinia apie pavojų leidžia mažinti
pasekmes
Darbuotojų perspėjimo apie pavojų ir infor
mavimo apie jo pobūdį sistemos leidžia operaty
viai reaguoti į gamybinės veiklos metu susidariu
sias ekstremalias situacijas, pavojingas žmogaus
gyvybei, aplinkai ar materialiam turtui.
Pagrindiniai perspėjimo
sistemų elementai:
• valdymo ir kontrolės pultai, kuriuose
sujungiami nutolę įrenginiai;
• perspėjimo sirenos, įvairūs jutikliai;
• ryšių tinklas, skirtas keistis informacija
tarp valdymo ir kontrolės pultų bei sirenų.
Perspėjimo ir informavimo sistemų funkcio
nalumą galima didinti prie sistemos prijungiant
perspėjimo posistemes pastatų viduje.

Didesnės situacijų valdymo galimybės
Įdiegus Ignalinos AE neautomatinę perspė
jimo sistemą, esant ekstremalioms situacijoms,
pavyzdžiui, padidėjus radiacijai ar tam tikrų me
džiagų koncentracijai ore, atsakingi specialistai in
formuos likusius darbuotojus apie situaciją ir duos
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nurodymus, kaip reikėtų elgtis.
Galima pasirinkti pranešimo perdavimo būdą
– naudoti skirtingus signalo tonus pagal pavojaus
tipus, transliuoti įrašą ar skaityti pranešimą „gy
vai“. To nebuvo įmanoma naudojant anksčiau šioje
elektrinėje turėtą perspėjimo sistemą.
Darbuotojų perspėjimo sistema veiks viso
je elektrinės teritorijoje – po 6 akustines sirenas
bus įrengta I ir II bloko pastatų koridoriuose, dar 4
akustinės sirenos bus sumontuotos lauke.
Sistema bus valdoma keturiais valdymo pul
tais, kurių 3 įrengti AE teritorijoje, o vienas insta
liuotas už 6 km nuo elektrinės esančiame prieš
gaisrinės gelbėjimo tarnybos poste.
Vienas iš valdymo pultų bus kompiuterizuotas.
Jis leis operatoriui stebėti sistemos įrenginių būseną.
Sistemoje numatytas perspėjimas akustinėmis
(tono ir balso) sirenomis, radiofikavimo paieškos
ryšio tinklais, AE vadovybės telefono ryšiu.

Svarbu informuoti apie
pavojaus pobūdį
Vykdant tokią veiklą, kuriai būtini sudėtingi
technologiniai sprendimai, pavojaus atveju labai
svarbu žinoti apie jo pobūdį.
Pasaulyje yra pavyzdžių, kai, kilus gaisrui pa
didintos rizikos gamykloje, įvykį stebėti susirinko
didelė smalsuolių minia. Dėl reakcijos, įvykusios
tarp išsiskyrusių dujų ir lietaus, dauguma susirin
kusiųjų apsinuodijo, nemaža jų dalis mirė. Turint
sėkmingai veikiančią modernią perspėjimo siste
mą, tokių pasekmių gali būti išvengta.
Reikėtų pabrėžti naujos sistemos galimybes

teikti diferencijuotus perspėjimo signalus, kurie
praneštų ne tik apie pavojų, bet ir apie jo pobūdį.
Kita vertus, perspėjimo sistema taip pat gali
būti integruota su gaisrinės signalizacijos sistema,
o tai leistų gaisro pavojaus atveju tiesiogiai infor
muoti atitinkamas tarnybas ir sulaukti operatyves
nių reikalingų tarnybų veiksmų.

Realizuojama socialinė
įmonės atsakomybė
Pastačius Ignalinos AE, buvo sukurta visa infra
struktūra joje dirbantiems žmonėms, kurie gyvena,
kuria šeimas, augina vaikus čia pat, šalia jėgainės.
Taigi rūpinimasis piliečių perspėjimu apie pavojų
laiku yra ir socialinės atsakomybės klausimas.
Siekiant tapti civilizuota ir lygiateise ES nare,
rūpestis bendruomene, gyvenančia šalia padidin
tos rizikos objektų ar didelės žmonių koncentra
cijos zonose, yra valstybės garbės reikalas. Todėl
šiuolaikinių apsaugos sistemų diegimas minėtose
vietose galėtų būti skatinamas ir įstatymais bei ki
tomis valstybės pastangomis.
Prevencija visada yra pigiau ir efektyviau negu
pasekmių ir nuostolių šalinimas.
Įvairios gamyklos, elektrinės, naftos terminalai ir
kitos Lietuvoje veikiančios bendrovės turėtų atkreipti
dėmesį į modernią darbuotojų perspėjimo sistemą.
Oficialių duomenų, kiek įmonių yra įsidiegusios
patikimas šiuolaikiškas personalo perspėjimo sis
temas, neturima. Tačiau, mūsų manymu, tokių
kompanijų nedaug. Daugumoje įmonių veikiančios
perspėjimo sistemos buvo sumontuotos dar
pvz. gamyklos statymo metu. Besirūpindamos

2 0 0 6 / S PA L I S

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

11

savo darbuotojų, aplinkos saugumu bei opera
tyviu reagavimu, įmonės turėtų atkreipti dėmesį į
šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes.

Sistemos veiksmingumas
paremtas kooperacija
Perspėjimo sistema ne tik mažina pavojų, bet
ir gali padėti išsaugoti darbuotojų ir įmonių ap
linkinių gyventojų gyvybę ar bent sumažinti žalą
jų sveikatai. Geriausiai jos veiksmingumą galima
įvertinti pagal įmonės darbuotojų, gyventojų bei
gelbėjimo tarnybų reakcijos greitį ir mastą. Tačiau
perspėjimo sistema veiks gerai tik tada, jei bus pa
grįsta ne vien moderniomis technologijomis, bet
ir darbuotojų, gelbėtojų bei gyventojų bendrais
veiksmais.
Ignalinos AE bus viena pirmųjų įmonių Lietu
voje, įdiegusių modernią darbuotojų perspėjimo
sistemą. Ji leis operatyviau ir efektyviau ben
dradarbiauti su specialiosiomis žinybomis, likvi
duojančiomis pavojus, jų priežastis ir pasekmes.
Pasaulyje yra paplitusios ir automatizuotos
perspėjimo sistemos, kai prie sirenos gali būti
montuojamos radiacijos, įvairių dujų koncentra
cijos davikliai. Jų rodmenims pasiekus kritinį lygį,
įsijungia sirenos ir perduodami tam įvykiui priskirti
pranešimai.
l

w w w.fima.lt

ActiveGuard
Sistema „Active Guard“ – tai naujas laiko ir buvimo vietos nustatymo bei
kontrolės realiu laiku sprendimas. Duomenys šioje sistemoje perduodami
GSM / GPRS būdu.

Panic button / pavojaus mygtukas
Call me button / mygtukas Paskambink
Read out button / mygtukas Nuskaityti

„Active Guard“ sukurta apsaugos darbuotojų kon
trolei, bet dėl įrangos funkcionalumo užtikrinama dau
giau galimybių:

Casting / korpusas

l
l
l
l

l

Metal handle / laikiklis

Read out ﬁeld / nuskaitymų laukas

sandėliavimo sistemos identifikavimas;
periodinių aptarnavimų monitoringas;
darbo laiko ir vietos kontrolė;
darbas su leidimų kontrole prie
aptarnaujamos įrangos;
balso ryšys.

Sprendimas leidžia visiškai kontroliuoti ir patį objektą,
ir apsaugos personalą. Pavojaus atveju įrenginys (mygtu
kas PANIC) leidžia nedelsiant išsiųsti į stebėjimo centrą
pavojaus signalą, pranešantį apie pagalbos būtinybę.
Tai gerokai pakelia objekto ir apsaugos personalo sau
gumo lygį. Sistema suteikia galimybę centrui susisiekti
balso kanalu su apsaugos darbuotoju ir išsiaiškinti, kokia
padėtis yra iš tikrųjų. Sistemos universalumas leidžia šį
sprendimą pritaikyti įvairioms sritims:

Loudspeaker / garsiakalbis
l
l
l
l
l

Battery cavity / baterijos

l

Microphone / mikrofonas
l

apsaugos personalo kontrolei,
įrangos aptarnaujamo personalo kontrolei,
vairuotojų kontrolei,
nuomos sistemai,
oro uostų apsaugai ir jų darbuotojų
kontrolei,
viešbučių apsaugai ir jų darbuotojų
kontrolei,
kitų viešos paskirties objektų apsaugai.
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Informacijos apsaugos
organizavimo specifika.
Informacijos apsaugos koncepcija
Kas valdo informaciją,
tas valdo pasaulį.
V. Čerčilis

Narūnas Savickas
UAB „Eksinta” direktorius

Nuo seniausiųjų laikų žmonės suprato infor
macijos reikšmę. Tai įvertinta jau tautosakoje. Se
niausiuose istoriniuose šaltiniuose ir traktatuose
taip pat kalbama apie informacijos svarbą. Aišku,
visų pirma turima omeny kariniopolitinio pobū
džio informacija, bet vėliau, plėtojantis amatams
ir prekybai, užtikrinti komercinės paslapties išsau
gojimą tapo ypač svarbu. Galima surasti daugybę
tomų istorijų apie šilko gamybos paslapties saugo
jimą. O kur dar kovos dėl Venecijos stiklo, veidro
džių gamybos paslapčių atskleidimo?
Dabartiniai laikai jau senokai vadinami in
formacijos laikais. Informacijos srautai kasmet tik
gausėja, ir tai vyksta gana sparčiai. Šiuolaikinis
verslas ypač priklausomas nuo informacijos. Infor
macinis pranašumas visada yra didelis privalumas
konkurencinėje kovoje. Suprasdamas informacijos
svarbą verslui, kiekvienas ūkio subjektas didina ak
tyvumą dviem kryptimis – stengiasi gauti, kaupti
ir analizuoti visą įmanoma informaciją savo verslo
aplinkoje ir apsaugoti turimą informaciją.
Ilgą laiką Lietuva buvo Sovietų Sąjungos glė
byje. Kadangi privataus verslo nebuvo, nebuvo ir
supratimo, kas yra komercinė paslaptis. Įmonės ir
gamyklos buvo valstybinės, o valstybines paslaptis

centralizuotai saugojo atitinkamos žinybos. Ne tik
saugojo, bet ir rinko kitų pasaulio šalių komercinę
paslaptį sudarančią informaciją. Daugelis sovieti
nių produktų ar įrenginių buvo sukurta remiantis
ir žvalgybos surinkta informacija. Pavyzdžių toli
ieškoti nereikia – tai ir atominės bombos, ir virš
garsinio keleivinio lėktuvo sukūrimas.
Lietuvoje, susikūrus rinkos ekonomikai, in
formacijos apsaugos sritis daugelį metų buvo
podukros vietoje. Tai lėmė daugelis priežasčių.
Pagrindines jų įvardyčiau kaip informacijos ap
saugos reglamentavimo ir informacijos apsaugos
technologijų bei panaudojimo praktikos nebu
vimą. Tai, kas tiko informacijos apsaugai totali
tarinėje sistemoje, – tiek techninės priemonės,
tiek technologijos, tiek specialistai, visiškai netiko
rinkos sąlygomis. Viską reikėjo pritaikyti viešajam
naudojimui, o tai dažnai buvo neįmanoma. Dau
gelį „skylių“ buvo bandoma „kamšyti“ iš Vakarų
plūstelėjusiomis technologijomis. Pabendravus
tuo klausimu su įmonių vadovais, šiandien galima
išskirti kai kurias tendencijas. Pirma, bandymai
pritaikyti tai, ko naudojimo praktikos nebuvo, taip
pat atitinkamų specialistų nebuvimas iš dalies dis
kreditavo informacijos apsaugos priemones. Antra,
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tokios priemonės buvo taikomos nekompleksiškai,
todėl jų panaudojimo efektyvumas buvo menkas.
Todėl net ir šiandien, kai diegiama kartu su kitomis
technologijomis iš Vakarų atėjusios informacijos
apsaugos technologijos, reglamentai, neretas
įmonės vadovas numoja ranka į tokios apsaugos
būtinumą. Aišku, galima šiek tiek ir pateisinti to
kius vadovus – nesugebėjus įvertinti tokių inves
ticijų efektyvumo, jų tektų atsisakyti. Pabandysiu
apžvelgti informacijos apsaugos organizavimo
esminius momentus.
Norint tinkamai organizuoti informacijos ap
saugą, neužtenka išleisti įsakymą dėl komercinės
informacijos apsaugos. Toks įsakymas ar kitas vidi
nis norminis aktas yra būtinas, bet juo neužtikrin
sime jokios apsaugos. Tai pasiekiama įvairiomis
kompleksiškai taikomomis priemonėmis. Norint
įvertinti turimas informacijos apsaugos priemones
ar ruošiant informacijos apsaugos organizavimo
koncepciją, būtina atsižvelgti į šias pagrindines jų
struktūrines dalis – turimus informacijos resursus,
kuriuos reikia apsaugoti, keliamus uždavinius,
naudojamas priemones ir efektyvumo vertinimą.
Taigi pirmiausia reikia išanalizuoti turimos infor
macijos rūšis, pobūdį ir svarbą.

I. Informacijos klasifikavimas.
Pagrindinis informacijos apsaugos objektas, sa
vaime aišku, yra informacija. Todėl, norint įvertinti,
ką reikės saugoti, paranku išskirstyti informaciją
pagal formas, juolab kad skirtingos informacijos
formos reikalauja specifinių apsaugos priemonių.
Pagal formas informaciją galima suskirstyti į keletą
grupių:

A. Koncentruota
1. Dokumentinė. Didelė dalis svarbios infor
macijos yra saugoma įvairių popierinių dokumen
tų pavidalu. Tai tekstinė arba grafinė informacija.
Popierius iki šiol laikomas lanksčiausia ir priimti
niausia informacijos perteikimo forma.
2. Kompiuterinė. Šiuolaikinės įmonės veik
loje plačiai naudojama kompiuterinė technika, kurios
pagrindinė funkcija ir yra informacijos apdorojimas,
todėl akivaizdu, kad didelė dalis informacijos yra
saugoma įvairiose elektroninėse laikmenose. Tai
ne tik tekstinė ar grafinė informacija, bet ir įvairios
duomenų bazės. Pavyzdžiui, buhalterinės apskai
tos programos dažniausiai veikia įvairių duomenų
bazių, kuriose yra kaupiama informacija apie visas
buhalterines operacijas, pagrindu, tik rezultatams
parodyti naudojamos įvairios elektroninės arba
popierinės informacijos formos. Dalis informacijos

gali būti ir kitose elektroninėse laikmenose, kurios
naudojamos vaizdo ir garso įrašymo ir / arba atkū
rimo aparatūroje.
Šios informacijos formos pasižymi tuo, kad in
formacija yra koncentruotai sutelkta nedideliame
plote, todėl šią informaciją palyginti lengvai gali
ma apsaugoti tinkamai derinant administracines
priemones su techninėmis saugos priemonėmis.
Kita vertus, tokios koncentruotos informacijos pra
radimas turi ir blogesnių pasekmių.

B. Išsklaidyta
1. Žodinė. Žodinė informacija – tai informa
cija, atsirandanti bendraujant įmonės darbuoto
jams kasdienėje veikloje, per pasitarimus. Ji gali
būti tiek akustinė (garsinė), tiek elektroninė, jeigu
bendraujant naudojama įvairi garso stiprinimo ar
atkūrimo aparatūra. Žodinės informacijos apsaugą
užtikrinti jau sudėtingiau. Aišku, bent jau mini
maliai jos apsaugą gali užtikrinti administracinėstechninės priemonės, bet jeigu norima užtikrinti
jos apsaugą aukštu lygiu, turi būti taikomas visas
kompleksas techninių priemonių, nes žodinę in
formaciją perduoda akustiniai svyravimai, kurie
sklinda aplinkoje bangų pavidalu. Pagal savo pri
gimtį žodinė informacija – tai akustinių signalų
visuma ~200Hz-3,5-6kHz diapazonu.
2. Elektroninė. Keičiantis informacija, ypač
per atstumą, naudojamos įvairios komunikacijos
priemonės – telekomunikacijų ir kompiuterių tin
klai, individualios ryšio priemonės ir kt. Elektroni
nė informacija – viena iš sunkiausiai apsaugomų
ir pavojingiausių praradimo požiūriu informacijos
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rūšių, nes ji sklinda viešojoje erdvėje. Atkreiptinas
dėmesys į tai, kad keičiamasi gali būti įvairiomis
informacijos formomis tiek žodine, tiek elektroni
ne ar dokumentais. Informacijos apsaugos aspek
tu mes išskiriame elektroninę informaciją, kadangi
perduodama informacija, nepaisant jos pobūdžio,
pirmiausia apdorojama įvairiomis techninėmis
priemonėmis ir vėliau perduodama būtent elek
troniniu pavidalu komunikaciniais tinklais. Tokia
informacija perduodama elektrinio signalo pavida
lu laidinėmis linijomis arba elektromagnetinėmis
bangomis radijo arba optinėmis linijomis. Kadangi
pagal savo pobūdį elektroninė informacija cirku
liuoja techninėse signalų priėmimo ir perdavimo
priemonėse, tai bene vienintelė apsaugos priemo
nė – signalų kodavimas įvairiomis aparatinėmis
arba programinėmis priemonėmis.
Išsklaidytos informacijos apsaugos organizavi
mas ypatingas tuo, kad siekiant tinkamai užtikrinti
tokios informacijos apsaugą, būtinos specialios
techninės priemonės.
C. Technologinė. Tai įvairūs įrenginiai, ga
mybos procesai ir t. t. Paprastai tai – unikalūs
įrenginiai ar gamybos procesai, kurie teikia didelių
pranašumų prieš konkurentus ir kurių praradimas
būtų labai jaučiamas. Šiuo atveju įrenginių apsau
ga organizuojama kaip vertingo turto, o ne infor
macijos apsauga. Informacija, kuri yra įrenginyje,
smarkiai didina tokio įrenginio vertę, bet dažniau
siai atskirai nuo įrenginio ji nėra tokia vertinga.
Kalbant apie gamybos procesus, manoma, kad ne
visada tokia informacija gali įgauti apčiuopamą
fizinį pavidalą, šiuo atžvilgiu informacijos apie
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gamybos procesus apsauga orientuojama į jos
perdavėjų apsaugą, ar tai būtų įrenginiai, ar fiziniai
asmenys.

II. Klasifikavus informacijos resursus, kuriuos rei
kia apsaugoti, numatoma, ką norima užsitikrinti,
todėl bendrą uždavinį – apsaugoti informacinius
bendrovės resursus – skaidome į kelis konkretes
nius. Galėtų būti išskiriami tokie tipiniai apsaugos
organizavimo uždaviniai:
1. Patikimas fizinis informacijos saugojimas. (Pasirenkamos informacijos saugojimo
formos ir vietos.)
2. Tinkama informacijos saugyklų apsauga. (Numatomos fizinės, elektroninės ir /
ar programinės informacijos saugyklų apsaugos
priemonės.)
3. Informacijos cirkuliacijos kontrolė.
(Numatomos prieigos hierarchija ir kontrolinės
priemonės.)
4. Informacijos nutekėjimo techniniais
kanalais apsauga. (Numatomos techninės ap
saugos ir / ar programinės priemonės – elektro
magnetiniai ekranai, ryšio kanalų šifravimas ir kt.)
5. Informacijos nutekėjimo prevencija.
(Informacija juk gali nutekėti ne tik per nesankci
onuotą prieigą prie jos, bet ir per asmenis, dirban
čius su tokia informacija.)
6. Teisinės apsaugos organizavimas.
(Turi būti apibrėžta, kas sudaro komercinę paslaptį,
kas turi teisę dirbti su ja, kas atsakingas už apsau
gos priemonių funkcionavimą, įvairūs atsakomy
bės klausimai.)
Įvardydamas tipinius informacijos apsaugos
uždavinius, iš dalies ir atsakiau, kokiais būdais jie
sprendžiami. Aišku, skaidymas į atskirus uždavi
nius daugeliu atveju priklauso nuo turimų resursų,
informacijos apsaugos sistemos sudėtingumo ar
jos dydžio. Kiekvieną iš šių tipinių uždavinių ga
lima, o kartais ir reikia skaidyti į kelis mažesnius.
O priemonės, kuriomis siekiama juos įgyvendinti,
taip pat gali būti daug įvairesnės.

III. Kiekvienam informacijos apsaugos uždaviniui
spręsti numatomos priemonės, kuriomis sieksime
rezultatų. Visas informacijos apsaugos organiza
vimo priemonės pagal turinį galėtų būti taip pat
suskirstytos į atskiras rūšis:
1. Techninės tradicinės. Tai įvairios bendro
apsaugos užtikrinimo priemonės – apsauginės,
aliarminės ir gaisrinės signalizacijos, vaizdo stebė
jimo ir įeigos kontrolės sistemos.

2. Techninės specializuotos. Tai techninės
priemonės, skirtos konkrečiai informacijos rūšiai
apsaugoti ir / arba sunaikinti: popieriaus naikini
mo, signalų slopinimo įrenginiai, šifravimo įrengi
niai arba sistemos, speciali programinė įranga bei
kita specializuota įranga.
3. Mechaninės. Be tradicinių apsaugos užti
krinimo priemonių (durys, spynos ir kt.) informa
cijos apsaugai naudojamos ir mechaninės priemo
nės. Šios priemonės paprastai yra nukreipiamos
įvairiems signalams (elektromagnetinių, akustinių
ar kt.) slopinti arba kitų techninių ar mechaninių
priemonių vienalytiškumui sunaikinti, panaikinant
galimybę pasinaudoti jomis kaip informacijos par
davėjomis.
4. Administracinės-teisinės. Daugeliu
atveju (ypač smulkioje įmonėje) tai bus ne tik
pagrindinė informacijos apsaugos priemonė, bet
neretai ir vienintelė, be to, kitos apsaugos orga
nizavimo priemonės negali būti taikomos atskirai
be administracinių. Smulkiai įmonei dažniausiai
įvairių informacijos apsaugos priemonių taiky
mas yra ekonomiškai nepagrįstas, ypač vertinant
galimų praradimų mastus jje. Kita vertus, svarbios
informacijos praradimas smulkioje įmonėje gali
priartinti įmonės bankrotą. Todėl pagrindinė infor
macijos apsaugos priemonė neretai būna teisinio
pobūdžio priemonės, įtvirtinančios atsakomybę
jos praradimo atveju.
Informacijos apsaugos organizavimas prasi
deda nuo administracinių priemoniųapibrėžiant,
kokia informacija įmonėje sudaro komercinę pa

slaptį, apibrėžiant konfidencialios informacijos
cirkuliaciją. Kalbant apie informacijos apsaugos
užtikrinimą, nereikėtų tapatinti saugotinos infor
macijos su įmonės komercinę paslaptį sudarančia
ar konfidencialia informacija, nes apibrėždami,
kokia informacija yra konfidenciali ar sudaranti
komercinę paslaptį, mes tik išskiriame dalį infor
macijos iš jos visumos. Nagrinėjant informaciją jos
apsaugos užtikrinimo prasme, daugiausia dėme
sio bus skiriama saugotinos informacijos formoms
išskirti ir numatyti, kokiomis priemonėmis ji bus
saugoma. Neretai verta sugaišti daugiau laiko ir
numatyti išsamų sąrašą priemonių, kurių bendro
vė jau turi, kurias galėtų įdiegti ir kurias planuoja
imtis įgyvendinti. Reikėtų visapusiškai įvertinti
tokių priemonių efektyvumą. Jeigu planas bus su
derintas, jau ne tiek svarbu, per kiek laiko jis bus
įgyvendintas, svarbu, kad kiekvienas diegiamas
naujas apsaugos elementas organiškai įsilietų į
bendrą apsaugos koncepciją.

IV. Tiek informacijos apsaugos koncepcija, tiek
esamos apsaugos ir organizacinės priemonės turi
pereiti vertinimo etapą. Specialistai neturi nei
vieningo požiūrio, nei technologijų, leidžiančių
įvertinti informacijos apsaugos koncepciją arba
jau egzistuojančią informacijos apsaugos sistemą.
Galima išskirti du požiūrius, kuriais vertinamos
informacijos apsaugos sistemos ar koncepcijos.
Galima juos pavadinti technologiniu ir ekono
miniu. Kiekvienas toks vertinimo požiūris turi
savo trukūmų ir privalumų – čia jau vertintojo ar
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užsakovo reikalas, kurį vertinimo būdą pasirinkti.
Pagrindinis vertinimo tikslas – nustatyti, ar efek
tyvios numatytos ar turimos informacijos apsau
gos priemonės.
1. Technologinis. Vertinant technologiniu
požiūriu, kiekviena informacijos apsaugos sistema
ar koncepcija turi numatyti, kaip spręsti šiuos už
davinius:
1. saugomą ar apdorojamą informaciją apsau
goti nuo nesankcionuoto priėjimo (maksimalus
tikslas – su informacija bet kuriame jos saugojimo
ar apdorojimo etape gali dirbti tik įgaliotas tam
asmuo);
2. saugomą ar apdorojamą informaciją ap
saugoti nuo praradimo technologiniais būdais
(maksimalus tikslas – informacija bet kuriame jos
saugojimo ar apdorojimo etape turi būti saugi nuo
praradimo per technines priemones);
3. kontrolės užtikrinimas (maksimalus tikslas
– informacijos vietos ir būklės bet kuriame darbo
su ja etape kontrolė);
4. valdymo užtikrinimas (tikslas – priėjimo
prie informacijos hierarchinis valdymas);
5. apsaugos užtikrinimas (tikslas – fizinės ap
saugos elektroninėmis ir mechaninėmis priemo
nėmis organizavimas).
Pagrindiniai technologinio informacijos ap
saugos sistemos ar koncepcijos vertinimo trūku
mai pasireiškia per vertinimo subjektyvumą. Ko
dėl? Kiekviena priemonė ar įrenginys (nesvarbu,
ar tai būtų automobilio oro pagalvė, ar vaikiškas
žaislas) saugumo efektyvumo požiūriu vertinamas
per jo atsparumą tam tikriems poveikiams. Infor
macijos apsaugos priemonių efektyvumą objek
tyviai įvertinti trukdo reikiamos tokiam vertinimui
informacijos stoka. Todėl efektyvumas vertinamas
per pasirinktą modelį. Šiandien mes neturime ir
nerasime apibendrintos statistinės informacijos
apie komercinės paslapties praradimo ar pavie
šinimo arba kompiuterinių nusikaltimų ar kitų
veikų, dėl kurių buvo prarasta informacija. Taigi,
nežinant tipinių, bendrųjų informacijos praradimo
situacijų, negalima objektyviai vertinti priemonių
efektyvumo, o kiekvienas naudojamas modelis
suteikia vertinimui subjektyvumo. Kita vertinimo
bėda – neatsižvelgiama į informacijos praradimą
per sankcionuotą priėjimą. Tipinė šiandienos situ
acija – dalis darbuotojų, išėję iš bendrovės ir įkūrę
konkuruojančią įmonę, pasinaudoja ta informacija
ir technologijomis, kurias sukaupė ir išmoko taikyti
pirminėje darbovietėje.

Kitas vertinimo požiūris – ekonominis.
2. Ekonominis. Vertinimas ekonominiu
požiūriu yra daug palankesnis ir suprantamesnis
tokio vertinimo užsakovui. Jo principas – pasiekti
tokią būseną, kai, įgyvendinus informacijos apsau
gos koncepcijoje numatytas apsaugos priemones,
informacijos savininkas didelės žalos nepatirs ne
teisėtos prieigos prie informacijos arba jos prara
dimo atveju.
Aišku, vertinant bet kokią informacijos apsau
gos sistemos koncepciją, atsižvelgiama ir į ekono
minį aspektą. Tam yra ir daug įvairių skaičiavimų
metodikų, kuriomis grindžiamos projektuojamos
priemonės, todėl nereikia painioti ekonominio
efektyvumo vertinimo požiūrio su ekonominiu in
formacijos apsaugos sistemos vertinimu.
Ekonominio efektyvumo vertinimo požiūriu
svarbu, formuluojant apsaugos organizavimo prie
mones ir numatant jų įgyvendinimo priemones,
suformuluoti ir aiškius bei suprantamus vertinimo
kriterijus. Tokius kriterijus dažnai ir būna sunkiau
sia suformuluoti, todėl pasaulinėje praktikoje šis
metodas dažniausiai taikomas vertinant kompiu
terinių sistemų ar tinklų saugumą. Aišku, informa
cijos savininkui priimtinesnis antrasis vertinimo
požiūris, nes jis padeda susigaudyti, kokios naudo
jamos priemonės efektyvesnės ir kokių investicijų
reikia. Tačiau šis metodas, kaip gana sudėtingas,
dažniausiai taikomas tik nagrinėjant informacijos
sistemų apsaugos organizavimą teisiniu požiūriu.
Tokiais atvejais nuostolius dėl informacijos nete
kimo galima sumažinti per ekonomines sankcijas
kaltiems asmenims ar ūkio subjektams arba prisi
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teisiant nuostolių atlyginimą iš kaltųjų.
Nereikia pamiršti, kad jokia informacijos ap
saugos koncepcija ar įdiegtos priemonės pačios
savaime neapsaugo nuo galimų praradimų. Nie
kad nebūna visiškos apsaugos, tačiau mes galime
pasiekti, kad suteiktume savo informacijai tam
tikrą apsaugos lygį. Kita dažna klaida – nepa
kankamas turimos informacijos įvertinimas. Ne
retai tenka girdėti iš bendrovių vadovų, kad jokios
ypatingos informacijos jie neturi, dirba atvirai ir t.
t. Toks požiūris yra klaidingas jau vien dėl to, kad
neretai turimos informacijos svarbą suvokiame tik
dėl jos netekimo patyrę nuostolių. Tada belieka ap
gailestauti: „Ir kas galėjo pagalvoti...“
Kadangi neturime būdingų informacijos nu
tekinimo pavyzdžių – nei teisėsauga, nei spauda
negali pasigirti išnagrinėtais ir atskleistais infor
macijos nutekinimo atvejais, todėl kaip analogija
galime pasiremti pavyzdžiais iš nusikaltimų nuo
savybei srities. Dažnai belieka tik stebėtis, kaip
lengvai nusikaltėliams pavyksta pasiekti tikslą,
nepaisant gana sudėtingų apsaugos priemonių.
Ypač tai būdinga transporto priemonių vagys
tėms – automobilis pavagiamas arba apeinant
ar atjungiant technines apsaugos priemones,
radus konstrukcinių apsaugos sistemų trūkumų,
arba pasinaudojus savininko klaidomis naudojant
apsaugos priemones ar atsainiu jo požiūriu į ap
saugą. Panašiai prarandama ir informacija – arba
per apsaugos „skyles“, arba per apsaugos sistemų
vartotojų klaidas ar aplaidumą. Taigi visos infor
macijos apsaugos priemonės turi būti naudojamos
kompleksiškai ir atsakingai.
l
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Vaizdo kamera:

tikslai ir pasirinkimo įvertinimas
Šiame straipsnyje aptarsime dvi
sritis: galutinio vartotojo (pirkėjo)
dalyvavimą pasirenkant vaizdo
kamerą ir optimalų kameros kainos
pasirinkimą. Kaip turi elgtis pirkėjas,
norintis įsigyti vaizdo kamerą? Į kokius vaizdo kameros parametrus turėtų
atkreipti dėmesį, atsižvelgdamas į jos
paskirtį? Kas yra kameros kokybė?

Ježi Lukaševič
UAB „Sareme“
technikos direktorius

Kameros kokybė priklauso nuo to, kiek jos
techninės charakteristikos, nurodytos instrukcijoje,
skiriasi nuo faktinių. Kartais būna taip, kad ne visos
techninės charakteristikos aprašytos, o pirkėjas net
ir labai norėdamas negali išsiaiškinti jį dominnačių
parametrų. Todėl pirkėjui belieka tik pasitikėti tiekė
ju arba prekės ženklu, arba (o tai svarbiausia) savo
patirtimi. „Kokybė“ daug priklauso nuo montuo
tojo. Bet kokioms statyboms tinkamas medžiagų
pasirinkimas negarantuoja galutinės sėkmės, bet
nevykusiai pasirinkus gali sužlugti visas reikalas.
Šiuo atveju „statybinės medžiagos” – tai būsimos
sistemos elementai, laidai ir įranga, kuriuos reikės
sumontuoti tam tikroje vietoje, kaip reikia, sujung
ti tarpusavyje, įjungti ir sureguliuoti, kad sistema
veiktų pagal visus pirkėjo reikalavimus.
Vaizdo įrangos rinka šiandien yra labai dide
lė. Didelis ir pasirinkimas. Todėl, renkantis įrangą,
būtinos specialios žinios, tikrinimo bazė ir, žinoma,
didelė patirtis. Todėl, jeigu montuojama stebėjimo
sistema, kuriai teks atlikti sudėtingas funkcijas,
nereikia užsakovui pačiam užsikrauti naštos – pa
sirinkti įrangą, o geriau patikėti šį darbą montuo
tojams. Tačiau tai nereiškia, kad jis turi visiškai nu
sišalinti nuo proceso – užsakovas, aišku, yra labai
svarbi grandis. Visų pirma jis moka už įranga, todėl

pats nusistato kainų ribas, nuo kurių priklauso
įrangos pasirinkimas.
Antra, ne visada montuotojas gali tinkamai ir
sąžiningai parinkti įrangą. Pavyzdžiui, įmonė gali
būti suinteresuota tam tikro prekės ženklo parda
vimu, o ne sistemos optimizavimu. Jeigu priimant
sprendimą pastebimas lobizmas, reikia prisiminti,
kad kuo brangesnė aparatūra, tuo ir procentas nuo
bendros sumos yra didesnis. Vadinasi, nuo to ge
riau kažkam, bet ne sistemai.
Trečia, būtent užsakovas priima galutinį
sprendimą. Pradėsime nuo to, kad būtent pirkėjas
pasirenka specialistą, kuris ruoš projektą. Toliau jis
sutinka arba nesutinka su techniniu pasiūlymu, o
dažniausiai pasirenka iš kelių pasiūlymų. Bet ne
galima kalbėti apie pasirinkimą be konkrečios už
duoties, tikslo, kurį formuluoja pirkėjas. O tai reiš
kia, kad ir įvertinti pasirinkimo teisingumą gali tik
jis. Būtent – ne pasirinkti, o įvertinti pasirinkimą.
Vadinasi, užsakovas – ne tik aktyvus proce
so dalyvis, faktiškai jis yra pagrindinė grandis. Jo
bandymas nusišalinti nuo proceso tikrai paveiktų
galutinį rezultatą.
Pirkėjas turi bent įsivaizduoti, už ką moka pi
nigus. Neverta sukti galvos dėl įrenginių pavadini
mų, markių. Reikia atkreipti dėmesį į įrenginių ko
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kybę, kiek sistema atitinka Jūsų poreikius, ar visos
sistemos funkcijos reikalingos.
Vaizdo stebėjimo sistema dažniausiai asoci
juojasi su kameromis. Tai yra logiška. Be kamerų
vaizdo stebėjimo sistemų nebūna. Visa vaizdo ste
bėjimo sistema – tai kamera, objektyvas, vaizdo
įrašymo įrenginys, monitorius, maitinimo šaltiniai.
Galima sakyti, nuo kameros sistema prasideda, to
dėl pakalbėsime apie kameros pasirinkimą.
Vaizdo kamerą sudaro: pati kamera, objektyvas
ir maitinimo šaltinis. Jeigu kamera stovės lauke, tai
papildomai dar bus reikalingas lauko namelis. Kie
kviena sudedamoji dalis turi savo techninius pa
rametrus. Derinant tokius parametrus, gaunamos
reikiamos kameros savybės sistemoje.

Kameros
Vartydami prekybos kompanijų kainynus, ga
lime pastebėti didžiulę kamerų ir jų kainų įvairovę.
Kamerų kainos svyruoja nuo 100 iki 1 200 litų. Visos
kameros turi paklausą, todėl gyvuoja rinkoje. Kyla
klausimas: kiek ir kas kainuoja kameroje? Kameros
gali būti spalvotos ir nespalvotos, be lauko namelio
ir su juo, standartinės ir didelės skiriamosios gebos,
standartinio, didelio ir labai didelio jautrumo. Ga
limas priešpriešinio šviesos srauto kompensavimas
(BLC), automatinė baltos šviesos kompensacija
(AWB), paveikslėlio nustatymų meniu, veidrodinis
atvaizdavimas, judesio detektorius, režimas „die
na-naktis“, kameros gali būti skirtos bet kokiam
orui ir t.t. Suprantama, kiekviena papildoma funk
cija kainuoja daugiau pinigų.
Pabandysime išanalizuoti kameros kainos
sudarymą. Kaip pavyzdį paimsime standartinę
nespalvotą vaizdo kamerą: 380–420 TVL, 0,1
lx jautrumo, be objektyvo ir be jokių papildomų
funkcijų. Jos bazinę kainą pažymėsime raide A.
Galutinė kameros kaina S bus gaunama bazinę ka
meros kainą A padauginus iš kainų koeficiento K:
S= A x K.
Koeficientas K priklauso nuo kameros parametrų:
kuo labiau skiriasi kameros parametrai nuo bazinės
kameros parametrų, tuo didesnis koeficientas ir tuo
brangesnė kamera. Jei atsiranda dar papildomų ka
meros funkcijų, tai koeficientas K dar labiau padidėja.
Vadinasi, tiek pat kartų padidėja ir kameros kaina.
Pati bazinė kameros kaina A gali svyruoti ir
priklauso nuo kameros gamintojo. Suprantama,
esant vienodiems techniniams parametrams, lo
giška būtų pasirinkti pigesnę. Bet ne visada visus
parametrus gamintojai nurodo. Pavyzdžiui, san
tykį „triukšmas–signalas“ žinomos firmos nurodo
visada, dažniau jį nurodo ir vidutinės kainos lygio

įmonės, bet pigiausių kamerų aprašymuose retai
surasite ši techninį parametrą. Visi šie parametrai,
nurodyti popieriuje, iš tikrųjų labai sunkiai patikri
nami. Montuojančiose firmose kameroms tikrinti
dažniausiai naudojamas tam tikras etalonas, su
kuriuo palyginus daroma maždaug tokia išvada:
„ši kamera labai gera, jos skiriamoji geba – 570
TVL, o kita rodo taip pat, ne blogiau, vadinasi, jos
skiriamoji geba – taip pat 570 TVL“.
Jeigu jokių palyginimų arba patikrinimų neda
roma, tai belieka pasitikėti gamintoju. Jei gamin
tojas – labai garsi, patikima įmonė, tai reikšmė A
bus maksimali. Bet ir padauginus iš koeficiento K,
kaina bus maksimali, o jei K yra nemažas, tai ir
suma bus atitinkama.
Kita išeitis – pasitikėti montuotojo patirtimi.
Dažniausiai montuotojai tikrina vidutinės kainos ka
meras, nes apie brangesnes ir taip viskas aišku, o su
pigesnėmis dažniausiai būna įvairiai. Galų gale iš 50
kameros modelių į montuotojų sąrašą patenka 5–
10. Tai nereiškia, kad kitos pigios arba vidutinės kai
nos kameros yra blogos – paprasčiausiai kameros
kokybės tikrinimas ir analizė užima nemažai laiko.
Pasitikint montuotoju, reikšmė A bus apie
25–30 nuošimčių mažesnė. Kuo paprastesnė ka
mera, tuo mažesnis koeficientas K, taigi mažesnis
ir skirtumas tarp kokybiškos brangios kameros ir
vidutinės kameros. Tokiu atveju ir rizika, kad vidu
tinė kamera yra žymiai blogesnė už brangią, yra
nedidelė. Bet, jeigu kamera turi daug papildomų
funkcijų, tai koeficientas K yra didelis ir rizika dėl
vidutinės kameros kokybės išauga.
Taigi užsakovas turi visų pirma domėtis kame
ros parametrais, o ne pavadinimu.

Objektyvai
Kiekvienai kamerai reikalingas objektyvas.
Objektyvo pasirinkimas toks pat svarbus kaip ir
kameros.
Objektyvai skiriasi pagal sriegio tipą, foku
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savimo atstumą, šviesos stiprumą, diafragmos
valdymo, taip pat fokusavimo atstumo valdymo
funkcijų buvimą ir kt. Kaip ir kamera, objektyvas
turi daug funkcijų, kurios kainuoja atitinkamai.
Pabandysime išanalizuoti objektyvo kainos suda
rymą. Bazinę kainą pasirinksime objektyvo, kurio
fiksuotas fokusinis atstumas f= 4 mm, fiksuota
diafragma, šviesos stiprumas f= 1,2, sriegis - CS
tipo. Pažymėsime šią kainą raide B. B reikšmė pri
klauso nuo gamintojo.
Objektyvas yra viena svarbiausių vaizdo ste
bėjimo grandžių, todėl jį rinktis reikia labai atidžiai,
kaip ir kamerą.
Užsakovas turi domėtis techniniais objekty
vo, kaip ir kameros, parametrais. Dažniausiai nu
rodomi teisingi techniniai objektyvo parametrai,
jais galima pasitikėti.
Objektyvo pasirinkimo principas išlieka toks
pat kaip ir kameros – pasitikėjimas montuotoju
arba objektyvo gamintoju.
Mes nekalbėsime apie kameros namelius arba
maitinimo šaltinius, nes svarbiausi kamerai yra
objektyvas ir pati kamera.
Dabar iškyla pagrindinis klausimas: kas būti
nai reikalinga vartotojui, jo konkrečiai sistemai? Už
ką verta mokėti? Visos sistemos sėkmės garantas
yra teisingai ir tiksliai suformuluota paskirtis. Pa
nagrinėsime objektus, kuriuose reikia sumontuoti
vaizdo stebėjimo sistemą. Pabandysime sužinoti,
kokie tikslai keliami vaizdo stebėjimo įrangai ir
kaip jie įgyvendinami.
1 pavyzdys. Oro uosto patalpose įrengiamų
kamerų tikslas – stebėti žmones, jų judėjimą, pa
šalinius daiktus. Būtų gerai, jeigu galima būtų ne
tik stebėti, bet ir atpažinti daiktus, atskirti žmonių
veidus. Čia labiau tiktų spalvotos kameros. Juk kaip
galėsite atpažinti daiktus nematydami jų spalvų
arba kaip perteiksite pažeidėjo požymius, jei ma
tysite nespalvotą vaizdą? Kamera pasirinkta di
delės raiškos (~480 TVL) – kuo geresnis vaizdas,
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tuo lengviau galima atpažinti objektą arba tiksliau
apibūdinti žmogų. Kameros dizainas taip pat yra
svarbus, nes oro uostas – ypatinga vieta ir viskas
turi atrodyti nepriekaištingai. Visas šias savybes
mes galime išreikšti koeficientu K1, pavyzdžiui 5,5
(visi koeficientai imami iš lentelės, kuri sudaroma
rinkos analizės metu). Sutaupyti galima pasirinkus
ne pačių garsiausių firmų įrangą. Apšvietimas pa
talpų viduje yra maždaug vienodas: vakare įsižiebia
šviestuvai, o dieną užtenka esamos šviesos, todėl
galima pasirinkti 1 lx jautrumo kamerą.
Objektyvas siūlomas varifokalinis, su rankiniu
diafragmos reguliavimu. Varifokalinio objektyvo
pasirinkimas logiškas – galbūt kameros vieta dar
nenustatyta, o reikalingos stebėjimo vietos yra
fiksuotos. Rankinė diafragma reikalinga nustatyti
vietai, kur būtų gerai matomas tam tikras plotas.
Taigi tokio objektyvo koeficientas K2 būtų lygus,
pavyzdžiui, ~1,8-2,1.
Optimaliausia šiuo atveju kameros kaina ap
skaičiuojama taip:
S~5,5A + 2B.
Užsakovo pasirinkimui svarbus bazinių kainų
A ir B nustatymas. Galima surizikuoti ir sutaupyti,
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pasitikėjus montuotoju. Kainų koeficientas K labai
gerai nustatomas atlikus užduoties analizę: kuo
nuodugnesnė analizė, tuo tikslesnis koeficientas.
Prisiminkite, kad visa vaizdo stebėjimo sistema – tik
priemonė tam tikram uždaviniui išspręsti, o kiekvie
nam iš jų yra konkretus optimalus sprendimas.
2 pavyzdys. Stebint automobilių aikštelę,
nereikia atpažinti jokių veidų ar objektų. Suveikus
automobilio signalizacijai, biure prie monitoriaus
prieina žmogus ir pasižiūri, kurio automobilio si
gnalizacija suveikė, po to praneša apie tai automo
bilio savininkui. Tokiai funkcijai užtenka nespalvotos
380 TVL, 0,1 lx kameros, kur objektyvo f= 3,6 mm.
Optimaliausia šiuo atveju kameros kaina būtų
tokia: S~1A + 1B.
Panašią metodiką galima taikyti visai sistemai.
Kuo nuodugnesnė analizė bus atlikta, tuo tiksliau
bus nustatyta optimali sistemos kaina.

Išvados
1. Vaizdo kamera stebėjimo sistemoje susi
deda iš kameros, objektyvo, maitinimo šaltinio ir
kt. Vartotojiškos kameros savybės turi būti nagri
nėjamos remiantis tarpusavyje susijusių techninių
parametrų visuma.

2. Kiekviena kamera, objektyvas turi savo tech
ninius parametrus, kiekvienas iš jų sudaro bendros
produkto kainos dalį (koeficientą).
3. Vartotojiškos kameros savybės tiksliai nu
statytos parametrų sąraše, nurodytas jų dydis ka
meros atžvilgiu. Taigi santykinį kainos dydį galima
rasti asortimento eilutėje.
4. Perteklinės kameros funkcijos, kurios nebus
naudojamos, lemia lėšų švaistymą, o reikalingų funk
cijų nebuvimas neleidžia pasiekti galutinio tikslo.
5. Geriausias pasirinkimas – kai vartotojiškos
kameros savybės atitinka techninius kameros rodi
klius. Optimali pasirinkimo kaina – objektyvus dy
dis, kuris gali būti apskaičiuotas analizuojant rinką.
6. Optimalaus pasirinkimo kaina priklauso
nuo įrenginio gamintojo prekės ženklo arba pasiti
kėjimo montuotoju.
Pabaigoje norėčiau pažymėti, kad nėra
blogų kamerų, o yra tik kameros, atitinkančios
tam tikrus techninius parametrus. Jeigu kamera
neatitinka nurodytų techninių parametrų, tai ją
galima laikyti broku. O jeigu reikiamų kameros
funkcijų nėra Jūsų įsigytoje sistemoje, tai – pasi
l
rinkimo klaida, o ne kameros kaltė.

CANOPY įranga yra stebėtinai paprasta.
Ji susideda iš Canopy AP Cluster (APC) turinčio Access Point (AP) modulius ir Cluster Management Modulio (CMM).
Klasteris su šešiais AP gali visomis kryptimis aptarnauti iki 1200 abonentinių modulių Subscriber Modules (SM).
Kai reikia Canopy Backhaul (BH) Modulis pateikia Interneto srautą iš nutolusios vietos į APC.
BH moduliai parenkami priklausomai nuo duomenų srauto poreikio, kuris gali būti nuo 7,5 Mbps iki 300 Mbps.
BH gali dirbti nesant tiesioginio matomumo!
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Apsaugos ir stebėjimo sistemos

degalinėse

Degalinių dabar galima pamatyti visur: magistralėje, tam tikru
atstumu nuo gyvenamųjų namų, policijos nuovadų, apsaugos
punktų. Dažniausiai degalinėje dirba tik keli darbuotojai,
jų darbas – 24 valandas per parą, pinigų sumos surenkamos
nemažos, todėl suprantama, kodėl degalinės dažnai tampa
potencialiu plėšikų taikiniu.

Tokio objekto apsaugai reikia nemažai žinių ir
profesionalumo, todėl geriausia patikėti parinkti
apsaugos sistemą patikimam ir patyrusiam montuotojui. Nepakanka tik įrengti stebėjimo sistemą
– būtina užtikrinti degalinės klientų, personalo ir
turto apsaugą.
Mūsų bendradarbiavimas nesibaigia ties projektavimu ir apsaugos sistemos montavimu. Prieš
atiduodami objektą naudoti degalinės personalą
išmokome dirbti su apsaugos sistema. Mūsų patirtis leidžia rasti optimalų sprendimą, atsižvelgiant į
saugomo objekto specifiką ir sąlygas. Mes visada
pasiruošę padėti savo klientams įdiegti pakeitimus,
pritaikyti sistemą prie naujų reikalavimų ir sąlygų,
kurių negalima buvo numatyti projektuojant arba
montuojant objektą.
„NOVUS Security“ yra viena Europos lyderių
apsaugos ir stebėjimo sistemų srityje. Kompanija
NOVUS nuolat tobulina savo technologijas, kurios
yra mūsų sistemos pagrindas. NOVUS prekių universalumo dėka stebėjimo sistemos tampa suderinamos su kitomis apsaugos sistemomis (įeigos
kontrolės, apsaugos ir gaisro signalizacijomis, aptikimo ir pranešimo sistemomis).

Klientams itin praverčia kompanijos specialistų patirtis kuriant integruotas apsaugos sistemas ir
stebėjimo sistemas degalinėms.
Suprojektavus apsaugos stebėjimo sistemą
NOVUS, degalinėse užtikrinama:
• asmenų, esančių degalinės teritorijoje (pilančių kurą, apsiperkančių ir pan.), identifikavimas
visą parą;
• įvažiuojančių ir išvažiuojančių iš degalinės,
stovinčių, kai pilamas kuras, transporto priemonių
identifikavimas (automobilio numeriai, markė,
spalva) visą parą;
• duomenų apie kuro pylimą (litrai, kaina ir t.
t.) registravimas;
• personalo ir savitarnos vietų (stovėjimo aikštelė, plovykla ir t. t.) stebėjimas;
• suderinamumas su įeigos kontrolės sistemomis, apsaugos ir gaisro signalizacijomis, aptikimo
ir pranešimo sistemomis;
• vizualus kasos aparatų stebėjimas, kad būtų
išvengta klaidų ir sukčiavimų;
• bankomatų stebėjimas;
• monitoringo punktų projektavimas su programine įranga I-RAS, I-RAS+, IMAP ir darbas su
jais kaip su vaizdo įrašymo įrenginiu;
• automatinis apsaugos patrulių iškvietimas
iškilus kritinei situacijai;
• rankinis ir automatinis valdymas išoriniais
įrenginiais (šlagbaumai, apšvietimas, garso signalizacija);
• nuotolinio tiesioginio („on-line“ režimu)
stebėjimo galimybė, įrašų peržiūra ir individualių
konfigūracijų bei opcijų nustatymas.

Ieškantiesiems efektyvios stebėjimo sistemos
siūlome bet kokią problemą vaizdo stebėjimo srityje galinčią išspręsti NOVUS produkciją.
1. NVC-VH200/NVC-VH300 – antivandalinės kupolinės kameros (taip pat kameros
„diena–naktis“, spalvotos), kurias galima tvirtinti
prie lubų, su varifokaliniu objektyvu (f=4-9 mm)
ir autodiafragma.
2. NVC-825/860DN – stacionarios „dienanaktis“ tipo kameros, su reguliuojamu mechaniniu
IR filtru ir sulėtintos užsklandos funkcija, skirta
darbui esant blogam apšvietimui. Platus dinaminis diapazonas (WDR) padeda atpažinti automobilio įjungtomis šviesomis numerius. Objektyvai
IR, kurių fokusinis atstumas – nuo 3 iki 50 mm,
skirti darbui esant infraraudonųjų spindulių apšvietimui.
3. NVC-HC370HZL – spalvota kamera su 22
kartų optiniu priartinimu ir 11 kartų skaitmeniniu
ZOOM. Esant blogam apšvietimui, įsijungia sulėtintos užsklandos funkcija. Didelė galimybė stebėti
(automobilio numerius, veidus) iš maksimaliai
mažo atstumo. Kameros „motor-zoom“ kompaktinis korpusas gali būti šildomas, yra išorinio tvirtinimo detalės.
4. „Speed dome CAMA-1“ tipo kameros
yra techniškai tobuliausios šiame rinkos segmente, su galimybe automatizuoti stebėjimą: kameros
judėjimas pagal nustatytus taškus („presets“), automatinis patruliavimas, nestebimų zonų programavimas, „diena–naktis“ tipo kameros ir spalvoti
modeliai su 18, 22, 26 kartų padidinimo galimybe,
lokaliojo ir nuotolinio valdymo galimybė ir kontrolė
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iš stacionaraus vaizdo monitoringo punkto, galimybė priartinti ir apžiūrėti stebimą objektą.
5. NV-KBD60 – sisteminė klaviatūra nuotoliniam vaizdo įrašymo įrenginio ir „speed dome“
kamerų valdymui, su galimybe nustatyti konfigūracijas 9 skirtingiems operatoriams. Kameros valdomos naudojant NOVUS ir „Pelco-D“ protokolą.
6. NV-DVR5000 serijos vaizdo įrašymo
įrenginiai skirti integracijai į sudėtingas ir pa
skirstytąsias apsaugos sistemas, su patobulinta
savitikros funkcija ir nuotolinio aptarnavimo bei
valdymo galimybe. Kompresijos algoritmas –
MPEG4(4 lygio kokybė), įrašymo greitis – iki 200
k/s, galimybė prijungti papildomus standžiuosius
diskus su bendra atmintimi – iki 9 Tb ir automatiš-
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kas susisiekimas tinklu su monitoringo budėjimo
punktu esant didelei kritinės situacijos galimybei.
Visos aptarnaujančios peržiūros funkcijos gali
būti vykdomos ir vaizdo informacija perduodama
nuotoliniu būdu, naudojant programinę įrangą.
Galima sinchroniškai susijungti su daugybe pultų
skirtingose vietose.
Integruota NOVUS sistema užtikrina degalinių ir kasos aparatų stebėjimą, leisdama vartotojui kontroliuoti kelis veiksmus (procesus) ekrano
monitoriuje. Įvykus įsilaužimui arba užpuolimui,
kilus gaisro pavojui arba nesankcionuotai įsibrovus į įėjimo kontrolės zoną, sistema atpažįsta ir
atvaizduoja veiksmus monitoriaus ekrane, iškart
informuodama apsaugos budėjimo pultą.

Priėjimas prie konfigūravimo ir naudojimo
patikimai apsaugotas kodais ir slaptažodžiais. Atsižvelgiant į prioritetus ir apsaugos lygį, sistemą
prižiūrintys vartotojai gali turėti skirtingus priėjimo
prie funkcijų ir tinklo nustatymų lygius (stebėjimas
realiu laiku, įrašo peržiūra, kamerų valdymas, nustatymų keitimas).
Kompanija NOVUS jau keletą metų plėtoja
programinės įrangos I-RAS, I-RAS +, IMAP vaizdo monitoringo punktus, kurie išsiskiria funkcionalumu, dideliu efektyvumu, taip pat priežiūros
paprastumu. Atsižvelgiant į poreikius, juos galima
modifikuoti. Programinė įranga NOVUS skirta neribotam vaizdo stebėjimo įrenginių skaičiui.
Kompanija „NOVUS Security“ padės Jums
suprojektuoti sistemas ir sumontuoti įrenginius.
Mūsų klientai visada gali tikėtis kvalifikuotos pagalbos naudodami kompanijos produkciją. NOVUS
produkcija tiekiama per oficialius kompanijos atstovus daugumoje Europos šalių. Nuolat plėtojamas ir prekybos agentų tinklas. Visos kompanijos,
kurios yra mūsų atstovės, siūlo klientams vietos
rinkose techninę pagalbą ir priežiūrą, atitinkančią
aukščiausius reikalavimus.
l

Nauja DSC POWER serija
Dar kartą kilstelėta kartelė – taip galima pasakyti
apie ką tik pasirodžiusią naująją DSC POWER
seriją. Instaliuotojų visame pasaulyje mėgstama ir
vartotojų gerai pažįstama DSC kompanija šiemet vėl
pastūmėjo apsaugos rinką į priekį.
Išleidžiamos trys naujos POWER serijos cen
tralės bei 11 visiškai naujų klaviatūrų. Naujosios
centralės lenkia savo pirmtakes technologija, sa
vybėmis ir programavimo galimybėmis. Visiškai
pakeistas DSC „veidas“ – klaviatūra, kuri tapo
dar patogesnė vartotojui ir labiau deranti prie šių
dienų interjero. Nepaisant to, kad sistema visiškai
atnaujinta ir papildyta begale naujų privalumų, instaliuotojams nekils didelių rūpesčių, nes išlaikytas
tradicinis programavimas.

• Naujos centralės PC1616,
PC1832, PC1864.
• 11 naujo dizaino klaviatūrų.
• Lietuviškas PK5500 klaviatūros meniu.
• Suderinamumas su ankstesnės
serijos papildomais moduliais.
• Naudojami pažangesni
elektronikos komponentai.
• Daugiau nei 100 naujų savybių.
• Tradicinis programavimas.

Dėl papildomos informacijos apie naująją POWER seriją prašom kreiptis į oficialius DSC atstovus
Lietuvoje – UAB ASĮ.

Elektroninė sauga

Realaus laiko

„sargų kontrolės“

sistemos

UAB „Levoriškis“ pristato realaus laiko
„sargų kontrolės“ sistemą, kuri atlieka
keletą itin svarbių funkcijų.

Informacija perduodama
GPRS / GSM signalais
UAB „Levoriškis“
Kauno g. 34
LT-03202 Vilnius
Теl. 8 5 233 7675
Faks. 8 5 233 6218
El.p. levoriskis@tdd.lt
www.levoriskis.com

Sargų (patrulių) kontrolė – realiu laiku
Pirmiausia apsaugos tarnybos centriniame
stebėjimo pulto kompiuteryje, kuris gali būti bet
kuriame mieste (arba vienas visoje Lietuvoje ar net
visų Baltijos šalių teritorijoje), instaliuojama speciali licencijuota programa „Active Guard“. Kompiuteris prijungiamas prie interneto ir jam suteikiamas
IP adresas. Programa leidžia suprogramuoti sargų
patruliavimo maršrutų numerius, kontrolinius taškus maršrute, laiką, kada sargas (patrulis) tame
taške turi būti (pro jį praeiti).
Sargo (patrulio) maršruto kontroliniuose taškuose
įrengiami kontroleriai, turintys skirtingus kodus. Kontrolerį įrengti nesudėtinga – jis tėra 5 centų monetos
dydžio su skylute, jį galima prisukti ar priklijuoti prie
sienos, tvoros, stiklo ir t. t. Sargui (patruliui) įteikiamas
skaitytuvas-siųstuvas, kuris turi identifikacijos numerį, sutampantį su kompiuteryje suprogramuotu sargo
(patrulio) maršrutu. Sargas, patruliuodamas nustatytu maršrutu, kontroliniuose taškuose prideda skaitytuvą-siųstuvą prie kontrolerio ir nuskaito jo kodą.
Skaitytuvas-siųstuvas automatiškai siunčia nuskaitytą
kodą į centrinį stebėjimo pultą. Čia operatorė iš karto
mato, ar sargas laiku atėjo prie reikalingo maršruto
kontrolės taško, t. y. ar sargas (patrulis) atlieka savo
darbą – saugo jam patikėtą objektą.

Sargo (patrulio) turimas skaitytuvas-siųstuvas
signalus apie jo darbą į centrinį pultą siunčia GPRS
/ GSM signalais. Siunčiama automatiškai – sargui
(patruliui) nereikia spaudyti jokių mygtukų. Skaitytuve-siųstuve įmontuotas mobilusis telefonas.
Vartotojui (saugos tarnybai) belieka pasirinkti šiuo
metu Lietuvoje veikiantį mobiliojo ryšio operatorių
ir į minėtą įrenginį įdėti to operatoriaus mobiliojo
ryšio kortelę. Kortelėje turi būti aktyvuota GPRS arba
GSM duomenų perdavimo funkcija. Kadangi šiuo
metu veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai praktiškai apima visą Lietuvos teritoriją, tai saugos tarnyba
iš vieno pulto (taško) gali kontroliuoti savo sargus
(patrulius) visoje Lietuvos teritorijoje. Jai neprireiks
investuoti jokių lėšų į ryšio sistemos sukūrimą.
Prireikus sargų (patrulių) skaitytuvų-siųstuvų
signalus galima priimti iš visos Europos teritorijos
arba iš viso pasaulio. Tam reikia pasirinkti ryšio
operatorių ir aktyvuoti „Eurozonos“ ryšio funkciją,
aišku, prieš tai reikiamose Europos šalių vietose
instaliavus sargų (patrulių) kodinius kontrolerius.

Į sargų skaitytuvą-siųstuvą
galima paskambinti
Pulto operatorius bet kuriuo metu gali paskambinęs pasikalbėti su sargu (patruliu). Tai ypač
svarbu, jei, pavyzdžiui, sargas laiku nepasirodė nustatyto maršruto kontroliniame taške, kitaip tariant,
nustatytu (su protinga paklaida) laiku nepriėjo prie
maršrute įrengto kontrolerio ir skaitytuvu-siųstuvu
nenuskaitė jo kodo. Toks operatoriaus skambutis gali
paprasčiausiai pažadinti objektą saugantį asmenį ir
priminti jam, kad jis darbe turi dirbti, o ne miegoti.

Pavojaus signalo perdavimas
Sargų skaitytuvas-siųstuvas turi integruotą
pavojaus mygtuką, kurį paspaudus pavojaus (užpuolimo) signalas automatiškai siunčiamas į saugos
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tarnybos centrinį stebėjimo pultą. Monitoriaus ekrane operatorius realiu laiku mato, kokiame maršrute ir
kurioje vietoje (dviejų maršruto kontrolerių atstumo
tikslumu) sargui kažkas atsitiko. Tai žinodama, ji gali
trumpiausiu keliu ir per kuo trumpesnį laiką į tą vietą
nusiųsti pagalbą: papildomą ekipažą, kitą sargą ar kt.
Tai gali padėti išvengti didelių nuostolių saugomame
objekte, padėti sulaikyti vagį arba net išgelbėti saugos tarnybos darbuotojo gyvybę.

Skambinti galima tyliai
Dar viena funkcija – tylus skambutis į sargo
(patrulio) turimą skaitytuvą-siųstuvą. Ši funkcija
aktyvuojama už papildomą mokestį. Ji gali būti
naudojama tiek operatyviniais tikslais, tiek ir darbo
drausmei bei darbuotojų darbo kokybei kontroliuoti. Kontroliuojantis asmuo (būtų gerai, kad tai
nebūtų saugos tarnybos operatorius) iš savo mobiliojo telefono surenka norimo pasiklausyti sargo
skaitytuvo-siųstuvo telefono numerį ir specialų
kodą. Kai susijungiama su sargo (patrulio) skaitytuvu-siųstuvu, skambinančiojo telefone girdėti tai,
kas vyksta per 2–4 m nuo skaitytuvo-siųstuvo.

Technologijų pažanga
Skaitytuvas (siųstuvas) pagamintas naudojant
naujausius telekomunikacijų ir radioelektronikos
pasiekimus, todėl jis nebijo šalčio, karščio, drėgmės, vibracijos. Jo eksploatavimas nesudėtingas
ir nereikalauja jokių papildomų žinių.

„Sargų kontrolės“
sistema tinka daug kur
Šią sistemą galima naudoti ne tik sargų (patrulių) kontrolei. Tai labai puiki priemonė kontroliuoti ir
tikrinti, kaip dirba aptarnaujančiojo personalo darbuotojai. Naudojant „Active Guard“ sistemą, tereikės
vieno žmogaus, kuris galėtų kontroliuoti ir stebėti
visų darbuotojų buvimo vietą ir tai fiksuoti. Pavyzdžiui, firma pagal sutartis teikia įvairias aptarnavimo
paslaugas. Iš tikrųjų nėra garantijos, kad aptarnaujantys darbuotojai tikrai nustatytu laiku vykdo jiems
paskirtas užduotis. Galbūt jie tik trumpam užsuka į
objektą ir pasižymi aptarnavimo žurnale, o„sutaupytą“ laiką skiria savo asmeniniams reikalams. Tereikia
įrengti „Active Guard“ – ir Jūs tiksliai žinosite, kada
atvyko, kiek laiko dirbdamas užtruko ir kada išvyko
aptarnaujantis darbuotojas. Visą kontrolę galima bus
patikėti vienam kompiuteriui arba vienam operatoriui. Mes įsitikinę, kad šią sistemą galima panaudoti
ir daugeliu kitų atvejų...
„Active Guard“ – tai naujos kartos realaus
laiko kontrolės sistema, kuri leidžia labai greitai
susigrąžinti investuotus pinigus.


Saugos tarnybos
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Kova su vagystėmis
ir veiklos procesų sauga,
arba kaip įmonei tapti veiksmingesnei,
efektyvesnei ir ekonomiškesnei
Spaudoje ne kartą teko skaityti apie tai,
kaip iš alkoholio gamyklų darbuotojai
išneša ar net išveža stipriuosius gėrimus,
paslėptus guminėse pūslėse, buteliuose ar kitose talpose, mėsos kombinato
darbuotojai vagia pieniškas dešreles,
išsinešdami apsivynioję jas aplink savo
kūną, nesąžiningi lengvosios pramonės
įmonių darbuotojai taip pat grobsto
produkciją, ypač drabužius, nes juos itin
nesudėtinga išsinešti tiesiog jais apsirengus
ar kaip nors apsimuturiavus. Ir dabar dar
miestų turgavietėse ar tiesiog gatvėse klesti
prekyba verpalais, audiniais, kojinėmis,
kosmetika, įvairios paskirties popieriumi,
įvairiais leidiniais ar kitokiomis prekėmis,
įsigytomis neteisėtais būdais.

Vytautas Šaikus
UAB Fizinės apsaugos
centro direktorius

Kišeninės vagystės gana populiarios konditeri
jos fabrikuose. Ne tik saldainiai išnešami kišenėse –
nieko nebestebina į kitas įstaigas iš ten atnešami
kilogramai nefasuoto šokolado.
Vienos mediena prekiaujančios įmonės va
dovai nustebo sužinoję, kad iš jų įmonės pavogta
medienos ruošinių už daugiau kaip milijoną litų,
baldus gaminančios įmonės susirūpinusios, kad jų
gaminiais nelegaliai prekiauja privatūs asmenys.
Spaustuvėse kovojama su darbuotojais, išnešan
čiais draudžiamus leidinius, ypač didesnį jų kiekį.
Nenorima suprasti, kad tai tik labai nežymi dalis
nuostolių, kuriuos patiria įmonės, toleruojančios
vidinę netvarką.
Intelektualioms vagystėms priskirčiau apgavys
tes, kai, pavyzdžiui, vadybininkui atsiskaičius už
perkamas žaliavas grynaisiais, įmonė patiria nuos
tolių. Savininkams mokama viena kaina, sutartyje
nurodyta kita, o skirtumas lieka vadybininkui.
Kitas pavyzdys: audinių gamybos įmonėje, nau
dojant atvežtinę žaliavą, vietoj pigesnės balinimo
procedūros buvo pasirinktas marginimas, o dėl to
susidaręs skirtumas, priklausęs nuo perdirbamos

žaliavos kiekio, sudarė dešimtis tūkstančių litų.
Kitoje bendrovėje leidybos darbų kalkuliacijoje,
pateiktoje buhalterijai, buvo nurodomi tik knygri
šyklos darbai – bigavimas ar susegimas, nors šis
leidinys toje įmonėje buvo ir išspausdintas. Aišku,
nei finansinis auditas, nei buhalterė negali žinoti
šių dalykų. Statistika byloja, kad 10 proc. žmonių
vagia, 10 proc. yra labai sąžiningi, o 80 proc. vogs
esant galimybei. Dauguma įmonių savininkų, aukš
čiausio lygio vadovų turėtų suprasti, kad teigiami
įmonės gamybos efektyvumo rodikliai gali būti
laikini.
Prisiminkime, kaip skaudžiai nukentėjo vals
tybės įmonės, kurias nemokšiškai valdė paskir
ti vadovai, nesuinteresuoti išsaugoti valstybės,
t. y. „niekieno“, turtą. Apie tai jau seniai kalbama
spaudos puslapiuose. Šiuo pavyzdžiu noriu pa
rodyti, kad paskirti vykdomieji direktoriai, net ir
turėdami nedidelę dalį akcijų, nesuinteresuoti arba
negali užtikrinti veiklos kontrolės. Statistikos de
partamentas kiekvienais metais informuoja, kiek
tūkstančių įmonių kasmet nutraukia savo veiklą
dėl bankroto. Iš daugelio mano audituojamų įmo
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nių buvo atleisti darbuotojai, nustačius grobimo
faktus, o jų padaryti nuostoliai sudarė nuo kelių
šimtų iki milijonų litų.
Be dažnų smulkaus grobstymo faktų, jau atsi
rado ir kitos, intelektualiosios, vagystės, apgavys
tės, kurių neįmanoma atlikti be viduriniosios gran
dies vadovų pritarimo. Jos vykdomos per pirkimo
procesus, perkant brangesnes, tačiau prastesnės
kokybės prekes, paslaugas, įrenginius ar žaliavas,
gamyboje klastojant apskaitos dokumentus, ne
teisingai nustačius gamybos normas, leidžiant
planinius gamybinius nuostolius, apskaitoje nu
rodžius didesnę išeigą ir t. t. Sutaupytą žaliavą ar
prekes, gaminius galima pavogti, išvežus parduoti.
Šios tendencijos pastebimos nagrinėjant daugelį
mano audituotų įmonių.
Daugelis akcininkų, būdami užsiėmę savo vers
lo plėtra ir pasitikėdami paskirtais vykdomaisiais
direktoriais, nesuka galvos iki to laiko, kol gamy
biniai rodikliai suprastėja ir įmonės veiklos nuos
mukio ar žlugimo fakto paslėpti nebeįmanoma.
Tačiau šį laiką įmonių vadovai atitolina, spekuliuo
dami ataskaitų duomenimis, rodydami aukštes
nius gamybinius rodiklius, dangstydami tai įvai
riomis priežastimis. Aišku, būčiau neteisus, kaltę
dėl suprastėjusių gamybinių rodiklių priskirdamas
tik vagystėms. Yra daug sąžiningų vadovų, kurie
nori išlikti geri savo darbuotojams, todėl toleruoja
neūkiškumą savo įmonėse.
Tai kokios gi priežastys? Gausėjant vykdomo
sios valdžios ir jai pavaldžių įstaigų išleidžiamų
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nutarimų, įsakymų, reglamentų, taisyklių, meto
dikų, reglamentuojančių įmonių veiklą, srautui,
plečiantis įmonėms, didėjant gamybos apimtims
ir daugėjant darbuotojų, nebelieka laiko kontro
liuoti gamybos ar veiklos procesų, nenustatyta
darbuotojų atsakomybė, neapibrėžta jų veikla,
suprastėja valdymo efektyvumas. Retas vadovas
ar finansininkas įsigilina ir nagrinėja visus gamy
bos procesus – dažniau tai paliekama padalinių
vadovams. Aišku, įmonės reorganizavimas ar kiti
pokyčiai diegiant naujoves apskaitoje ar kokybės
vadybos sistemoje išgyvenami labai „skausmin
gai“. Daugelis džiaugiasi įdiegę ar diegiantys au
tomatizuotas apskaitos formas, tačiau nesupranta
ar nenori suprasti, kad duomenys į jas įtraukiami iš
pirminių apskaitos dokumentų, kuriuose gali būti
pakeltos ar sumažintos pirkimo, pardavimo kainos,
pridaroma klaidų dėl nemokšiškumo ar noro ap
gauti, klastojant apskaitos dokumentus, suvestinius
duomenis, siekiant parodyti „ekonominių rezultatų
gerėjimą“. Atsiradusius juntamus gamybinius ar
kitus nuostolius dangstoma planiniais nuostoliais,
didele išeiga ar gausiomis atliekomis, nepateisina
momis išlaidomis gamybos priežiūrai bei kitomis
priežastimis. Man patiko vieno šalyje žinomo vers
lininko žodžiai, pasakyti savo valdomos įmonės
vadovui: „Negalvok, kaip išleisti, o galvok, kaip už
dirbti.“ Lietuvoje vieno iš efektyviausiai dirbančių
knygų leidėjų dėka išverstos užsienyje populiarios
įvairių autorių knygos: „Tikslas“, „Pinigų mašina“,
„Būdas jūsų gamybai išlikti“, leidžiama japonų

autoriaus knyga „Sinchroninė gamybos sistema“
skatina efektyviau dirbti ir valdyti gamybą. Tačiau
viena iš priežaščių, kodėl nediegiamos naujovės,
– tai bloga procesų kontrolė, procesų apskaitos
dokumentai neparengti taip, kad galima būtų
fiksuoti gavinių perdavimą iš vieno proceso į kitą,
procesuose naudojami gavinių apskaitos doku
mentai nesuteikia norimos informacijos, nustatant
išeigas. Be to, trūksta darbo drausmės, darbuotojų
atsakomybės, prastas personalo pasirinkimas ir
silpna jų kontrolė. Daugelyje įmonių gamybinėse
patalpose nėra elementarios tvarkos, technologi
nių schemų, gamybininkai nežino, kur sandėliuo
jami gaviniai ar gamybos procesuose naudojamos
prekės, nesutvarkomi likučiai, gaminama sandėliui
arba išmetamas didesnis negu užsakyme nuro
dytas kiekis į atliekas, laiku nevykdoma įrenginių,
priemonių profilaktika ir priežiūra, darbo priemo
nės, įrenginiai nesaugomi. Gal todėl neretai po to
išgirstame, kad sudegė medienos gamybos įmonė,
kombainai, sugriuvo statiniai...
Užsienio šalių tyrimų duomenimis, 25 proc.
bankrotų priežastis yra darbuotojų nesąžingumas,
neatsakingumas, tai, kad jie nesijaučia kolektyvo
dalimi, jų nedomina gamybos rezultatai, įmonės
pelningumas ar gresiantis nuosmukis, kadangi jie
gauna fiksuotą atlyginimą. Vienos įmonės vadovas
papasakojo, kad anksčiau jis darbuotojams mokėjo
iki 1 500 Lt per mėnesį ir darbuotojai dirbo gerai,
pradėjus mokėti 2 000 Lt ir daugiau, darbų tempai
sulėtėjo. Darbuotojai stengiasi savo asmeninius
reikalus atlikti darbo metu, vėliau ateina ar pirma
nustatyto laiko palieka darbovietę, nepagrįstai pa
siima nedarbingumo lapelius, puikūs specialistai
užsiima papildoma veikla, o darbai akivaizdžiai
sulėtėja, kai įmonės vadovas išvyksta į komandi
ruotę ar atostogauti.
Šiandien apgavysčių prevencija, jų nustatymas
gula ant įmonių finansininkų, buhalterių, vidinės
kontrolės ir vidaus audito darbuotojų pečių, tačiau,
mano supratimu, jie gauna ne visą informaciją
apie gamyboje vykstančius procesus, užkraunami
papildomais darbais, per vargus išsireikalauja aps
kaitai ar mokėjimui būtinus pateisinti dokumen
tus, nenorėdami konfliktuoti su savo kolegomis,
numoja ranka į trūkumus. Nustebau, kad vienos
įmonės vyr. buhalterė ruošė įsakymus personalo
klausimais. Manyčiau, kad šie klausimai ne mažiau
turėtų rūpėti savininkams ir visų lygių vadovams.
Reikia suprasti, kad finansinė apskaita pirmiausia
skirta įmonių akcininkams, vadovams, ji turi su
teikti informaciją apie įmonės veiklos sėkmę, tos
veiklos perspektyvas arba nuosmukius, tačiau ji
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paprasčiausiai nepritaikyta įvertinti veiklos efektyvumą. Savininkai, pasitelkę aukščiausio lygio specialistus, vidaus ir išorės veiklos ir saugos auditorius, buhalterius, gali įvertinti gamybos ir paslaugų
veiklos procesus, naudojamą pirminę apskaitą ir
jos tikslumą, jos trūkumus ir privalumus, būdus
kontroliuoti procesus. Tik sutvarkyta apskaita procesuose padės nustatyti tikslias užsakymo datas,
tikslingą užsakytų ir naudojamų prekių, žaliavų
pirkimą laiku, įmonei ekonomiškai naudingą jų
panaudojimą, gaunamą broką, prastovas ir pagamintų gaminių kiekius bei jų kokybę. Griežta,
racionaliai sutvarkyta vidinių procesų apskaitos ir
kontrolės sistema svarbi ir diegiant kokybės vadybos sistemą ISO 9001.
Jei įmonė tampa apgaulės ar vagystės auka, jos
reputacija nukenčia. Labai svarbi tampa vidaus audito funkcija, jos nauda visai valdymo sistemai, nes
gerai sutvarkyta procesų ir jų metu gaunamų gavinių, gaminių, panaudojamų žaliavų, įrenginių, priemonių kontrolė svarbi įmonės valdymui. Tvarkant
finansinę apskaitą, skirtingai nuo vidinės apskaitos,
tvarkoma tik labai apibendrinta išlaidų bei sąnaudų
apskaita, daugiausia orientuota į mokesčių apskai-

čiavimą, o ne į įmonės valdymo poreikius.
Vienos įmonės vyr. buhalterė, susipažinusi su
ataskaita, pasakė: „Žinote, jūsų veiklos auditas yra
efektyvesnis už finansinį.“ Nenoriu įžeisti finansinių
auditorių, tačiau veiklos audito problema įmonėse
egzistuoja. Mano sukaupta patirtis leidžia teigti, kad įmonėje turėtų būti parengta tokia vidinė
apskaita, kuri susietų visus procesus, nepalikdama
„skylių“. Svarbią vietą veiklos procesų kontrolės
srityje užima ir apsaugos priemonės, kuriomis
kontroliuojami kritiniai veiklos procesų momentai,
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prekių priėmimas ir sandėliavimas, krovimas ir kt.
Šios išlaidos – tai naudinga investicija, leidžianti
tikėtis, kad apskaitos ir saugos sistema po kruopštaus ir kvalifikuoto darbo apims visus gamybos ar
veiklos procesus, jų kritinius ir svarbius taškus. Visa
tai periodiškai turi būti prižiūrima ir peržiūrima,
negailint laiko, diegiant etikos verslo normas darbuotojams. Darbuotojai turi suprasti, kad jie gali
klysti ar apgaudinėti, tačiau tai priklausys nuo konkrečių aplinkybių, o šie atvejai neliks nepastebėti ir
niekas nebus pamalonintas.
l

Priešgaisrinė sauga
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Ar tikrai

atsparus ugniai?

Jau beveik 3 metus Lietuvoje galioja ir praktiškai taikoma nauja atsparumo
ugniai klasifikacija. Atsparumas ugniai nėra naujas rodiklis, apibūdinantis
priešgaisrinės saugos priemonių savybes, tačiau nauja klasifikavimo sistema bei
praktinis jos naudojimas kelia ne vieną klausimą šių gaminių gamintojams,
tiekėjams, montuotojams, vartotojams bei priežiūros įstaigoms.

Kęstutis Lukošius
Gaisrinių tyrimų centro
Gaisrinių bandymų, cheminių ir
radiacinių tyrimų skyriaus viršininkas

Kaip daugeliui žinoma, atsparumas ugniai –
laikas, per kurį konstrukcija atlieka jai numatytas
funkcijas gaisro sąlygomis. Lentelėje pateikti žymenų apibūdinimai leidžia suprasti, kad gaminyje, kuris pažymėtas klase REI 30, per 30 minučių
laikotarpį įmanomos visos trys šiomis raidėmis
pažymėtos funkcijos.
Formaliu požiūriu nesvarbu, iš ko ir kaip pagamintas gaminys, – svarbiausia, kad jis tenkintų keliamus reikalavimus, o tai įrodo atlikti bandymai ir
pagal jų rezultatus nustatyta atsparumo ugniai klasė. Šis požiūris iš esmės skiriasi nuo ankstesnių principų, kai norminiuose dokumentuose buvo nurodoma, kaip turi būti pagamintas atitinkamo atsparumo
ugniai gaminys. Todėl, bandant vadovautis anksčiau
galiojusiomis nuostatomis, iškyla nesusipratimų.

Kadangi gaminio savybės įvertinamos bandymais, atsiranda keblumų norint išbandyti tokią konstrukciją, kuri bus iš tikrųjų sumontuota
statinyje, arba, kitaip sakant, praktiškai išbandyti
daugybę gaminio panaudojimo galimybių. Todėl
gaminio naudojimui apibrėžti taikomi apribojimai,
kurių iš tikrųjų dažniausiai nepaisoma.
Kaip pavyzdį galima paminėti gaminio matmenis. Dažniausiai bandymų metu tiriamas tik
vieno dydžio gaminys, o bandymo duomenų taikymas apribojamas, nes neaišku, kas atsitiks gaminiui
kintant kai kurioms jo savybėms. Akivaizdu, kad
gaminys, kuris yra didesnis nei išbandytasis, gali
labiau deformuotis, atsirasti didesnis šilumos srautas bei papildomi įtempimai. Mažesni gaminiai taip
pat gali būti mažesnės atsparumo ugniai klasės dėl
galimo didesnio šilumos laidumo, palyginti didelio
konstrukcijų elementų skerspjūvio ir pan.
Svarbios ir papildomos detalės ar medžiagos,
kurios buvo naudotos bandymo metu. Daugelis
mano, kad naudojant „nedegią“ medžiagą išsprendžiamos visos „problemos“, tačiau tai yra klaidinga
nuomonė. Pakeitus nors vieną sudedamąją dalį, atsparumo ugniai klasė gali smarkiai sumažėti, todėl
gaminio galimybės liks maksimaliai neišnaudotos.
Tikslinga būtų pateikti keletą patarimų tiems,
kurie renkasi bet kokias priešgaisrines saugos priemones. Visų pirma būtina tiksliai žinoti, kokios

Žymuo

Funkcijos apibūdinimas

R

geba išlaikyti apkrovas, iš esmės skirtas laikančiosioms pastato konstrukcijoms

E

vientisumas (sandarumas), apibūdinantis elemento gebą atitverti gaisro plitimą

I

izoliacinės savybės, apibūdinančios gaminio gebą izoliuoti gaisro šilumos srautą

W

spinduliavimo, kai statybos produkto izoliacinės savybės priklauso nuo spinduliavimu perduodamos šilumos

M

atsparumo mechaniniam poveikiui, kai gaisro metu gaminiui gali būti sukeltas
papildomas mechaninis poveikis (smūgis)

S

apribotas dūmų plitimas, skirtas elementams, numatytiems riboti dūmų plitimą statinyje.

atsparumo ugniai klasės norima. Dažnai ieškoma
„atsparaus ugniai“, „nedegaus“ ar panašaus gaminio, kuris „nesudegs“ per 60 minučių. Reikėtų
žinoti konkrečią atsparumo ugniai klasę (jas aptarėme anksčiau).
Taip pat svarbu turėti deklaraciją, kurioje aiškiai parašytas gaminio pavadinimas ir jo atsparumo ugniai klasė pagal Lietuvoje galiojančius
norminius dokumentus. Šiuo metu pagrindinis
priešgaisrinės saugos priemonių atsparumas
ugniai vertinamas pagal standarto LST EN 135012 reikalavimus. Dažnai neteisingai tapatinamos
Europos Sąjungos nacionalinės ir Europos Sąjungos atsparumo ugniai klasės (pvz., EI30 pagal EN
13501-2 nėra lygi F30 pagal DIN 4102-2). Taip pat
svarbu, kad deklaracijoje ar pridedamame atitikties įvertinimo dokumente būtų aiškiai nurodyti
atsparumo ugniai klasės apribojimai.
Manau, vadovaujantis šiais paprastais patarimais, daugelio klausimų nebekiltų ir kai kurios
problemos išsispręstų savaime.
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Rubrika sauga
Mechaninė

Kaip ir ką pasirinkti,
kad miegotume ramiai?
Šiame straipsnyje trumpai
apžvelgsime atestuotų ir sertifikuotų
seifų bei užraktų specifiką, jų saugumo reikalavimų atitiktį.

Irmantas Bankauskas
UAB „Hansab“
projektų vadovas

Atestuoti ir sertifikuoti seifai – tai visapusišką
apsaugą gaisro bei įsilaužimo atvejais užtikrinantys seifai. Europoje tokio tipo seifai yra labiausiai
paplitę ir turi didžiausią paklausą, nes jų saugumo
kokybę garantuoja tarptautiniai sertifikatai, t. y.
priešgaisrinis VDMA 24991, atitinkamai EN 10471/NT017 Fire, o prieš įsilaužimą – EN 1143-1 testai. Šie testai yra atliekami vadovaujantis griežta
tvarka, bandant atkartoti gyvenimišką situaciją
(dažniausiai ji būna netgi sudėtingesnė), todėl
gauti rezultatai atitinka realias seifų saugumo charakteristikas.

Priešgaisrinis testas atliekamas įdedant seifą
į aukštakrosnę, kur temperatūra siekia 1000–
1500ºC. Atsižvelgiant į užsibrėžtus testo tikslus,
seifas yra deginamas nuo 60 iki 120 minučių. Seifo
viduje, skirtingose vietose, yra įmontuoti temperatūros davikliai, pagal kuriuos nustatoma vidinė
seifo temperatūra imituojamo gaisro metu. Norint,
kad išliktų nepažeisti spausdinti dokumentai ar pinigai, seifo vidinė temperatūra neturi viršyti 175ºC,
nes tai yra kritinė popieriaus atsparumo ugniai
temperatūra, o norint apsaugoti informaciją, kuri
yra laikoma diskuose bei diskeliuose, seifo vidinė
temperatūra neturi viršyti 50ºC, tuo tarpu išorinė

CENT TC 263

Seifai ir saugyklos

Atsparūs gaisrui produktai

Aukšto saugumo
lygio užraktai

EN 1143-1

EN 1047

EN 1300

Mechaninė sauga

jo temperatūra gali siekti net iki 1500ºC! Jei seifas
perėjęs tokius testus, jie turėtų būti žymimi taip: 60
minučių testas popieriui – S60P, 60 minučių testas
magnetinėms laikmenoms – S60DIS, analogiškai
120 minučių testas S120P ir S120DIS.
Prieš įsilaužimą seifus tikrina nepriklausomi ekspertai, turintys pačią naujausią techniką,
kuria galima būtų pasiekti seifo vidų. Tokie seifai
yra suskirstyti į lygius nuo 0 iki 6. Kuo aukštesnis
saugumo lygis, tuo sudėtingiau įsilaužti į seifą.
Prieš pradėdami testą ekspertai apžiūri patį seifą ir
pasižymi silpniausias jo vietas. Tikrovėje įsilaužėlis
tokių galimybių neturi. Tai suteikia šiam sertifikatui
dar didesnes saugumo garantijas. Seifo saugumo
lygis priklauso nuo laiko, per kurį ekspertai, naudodami specialią įrangą, sugebėjo šį seifą išlaužti.
Šiame straipsnyje smulkiau panagrinėsime
atestuotus ir sertifikuotus seifus prieš įsilaužimą.
Vienas iš sudėtingiausių klausimų –
kaip pamatuoti ir iš ko nuspręsti, kokio saugumo lygį atitinka seifas. Kuo pasitikėti?
Į antrąjį klausimą atsakyti paprasta – tai sertifikatas!

Kaip pamatuoti?
Kaip jau minėjome, kiekvienas seifas, visos jo
sudedamosios dalys testuojama laboratorijose.
Kokie testai atliekami?
Ataka!
•
Blogiausi atvejai:
–
laisvas metodo ir įrankių pasirinkimas;
–
geras išmanymas;
–
optimalios sąlygos;
–
galimybė apgalvoti ir pailsėti.
•
Sukuriama prieiga:
–
dalinė (PA – partial access) - 125 cm²;
visiška (FA – full access):
–
atidarytos durys arba anga:
•
350 mm skersmens;
•
315 x 315 mm;
•
300 x 330 mm
(iš viso apie 1 000 cm2).
Svarbiausias veiksnys, lemiantis
įsilaužimo laiką, – įrankiai.
•
–
•
–
•
–

Ataka „lengvais“ įrankiais:
ilgas pasipriešinimo laikas.
Ataka „sunkiais“ įrankiais:
trumpas pasipriešinimo laikas.
Įrankių klasių nustatymas:
pagal sukeliamą triukšmą, dūmus,
garus ir kitus veiksnius;
–
pagal Įrankių katalogą.
•
Pasipriešinimo vienetų skaičiavimas
(RU – resistant units):
RU = laikas x koeficientas + Σ pagrindinė
reikšmė.
Žemiau yra pateikiama RU lentelė.
Taigi, kaip matyti, šie testai yra labai griežti ir
reikalauja didelių gamintojo investicijų, todėl seifai
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visiškai nepriekaištingai atlieka savo vienintelę, bet
labai svarbią funkciją – saugo Jūsų turtą bei informaciją. Todėl netgi draudimo kompanijos mielai
draudžia tokių seifų turinį, nes gyvenimas parodė,
kad tai patikima.
Kad būtų aiškiau matyti, koks skirtumas yra
tarp vieno ar kito saugumo lygio seifų, pateiksime
lentelę, kurioje pasipriešinimo vienetai (RU) rodo
įsilaužimo į seifą sudėtingumą:
Sertifikuotų seifų saugumo
lygis (Grade)

Pasipriešinimo vienetas
RU

0

30

I

50

II

80

III

120

IV

180

V

270

VI

400

ATESTUOTI IR SERTIFIKUOTI UŽRAKTAI
Užraktų saugumo klasės yra: A(1) – žemiausio
lygio, D(4) – aukščiausio lygio ir sertifikuoti pagal
ENV 1300 standartą (skliausteliuose nurodyta kla
sė pagal anksčiau galiojusį VdS standartą).
Užraktai:
mechaniniai (raktiniai);
mechaniniai-kodiniai; 		
elektroniai-kodiniai.
Mechaniniai užraktai
Mechaniniai (raktiniai) užraktai gali būti nuo
A iki C saugumo klasės ir yra sertifikuoti pagal EN
1300 standartą. Šie užraktai gali būti perrašomi, t.
y. tam pačiam užraktui priskiriami kiti raktai. Kliento patogumui kai kurių raktų galvutės yra nusukamos.

RU koeficientas naudojant atitinkamus įrankius
Įrankio koeficientas

Pagr. reikšmė

Plaktukas, 1,5 kg svorio ir 750 mm ilgio

5

5

Plaktukas, 3 kg svorio ir 1000 mm ilgio

7,5

7

Laužtuvas, 1,5 m ilgio

7,5

7

800 W įprastas elektroninis įrankis

7,5

11

1 350 W įprastas elektroninis įrankis

10

25

2 300 W įprastas šlifavimo įrankis

15

25

2 300 W deimantinis grąžtas, 450 mm ilgio

15

49

11kW deimantinis grąžtas, 1 000 mm ilgio

35

300

Kiti
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Mechaniniai-kodiniai
Mechaniniai-kodiniai užraktai gali turėti trijų
ar keturių dviskiemenių kodų (skaičių) kombinacijas. Užraktai gali būti nuo A iki C saugumo klasės ir
yra sertifikuoti pagal EN 1300 standartą. Kodą lengva pakeisti. Jis keičiamas pagal saugumo ar kliento poreikius. Galimos įvairios kodų kombinacijos.
Elektroniniai-kodiniai užraktai
Elektroninių-kodinių užraktų kodas dažniausiai
būna 6 skaitmenų. Elektroniniai kodiniai užraktai
gali būti nuo B iki D saugumo klasės ir yra sertiSeifo saugumo
lygis (grade)

0

fikuoti pagal EN 1300 standartą. Paprasčiausi modeliai gali turėti vieną atidarymo kodą, bet gali būti
ir aukštesnio saugumo lygio ir siekti iki 99 vartotojų
kodų, t. y. kiekvienas vartotojas gali turėti savo atskirą kodą. Ankstesnio kodo pakeitimas nauju yra
paprastas ir nereikalaujantis daug laiko.
Kai kurie elektroninių-kodinių užraktų modeliai turi įvairių papildomų funkcijų. Tai gali būti:
laiko užlaikymo (time delay) funkcija;
„keturių akių“ atidarymo funkcija;
tylus signalas (silent alarm);
auditas ir kt.


CEN/vds klasifikacija

Rekomenduojama klasifikacija

Užraktų skaičius

Užraktų saugumo
klasė pagal ENV 1300

Užraktų skaičius

Užraktų saugumo
klasė pagal ENV 1300

1

A

1

A

I

1

A

1

A

II

1

A

1

B

III

1

B

2

B

IV

2

B

2

B

V

2

B

1+1

B+C

VI

2

C

2

C

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

–

inžinerinis

–

organizacinis –

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

UAB „LANTANA”, R.Kalantos g. 52, 52488 Kaunas, tel.(37) 37 07 06, faks. (37) 45 71 81, el.paštas lantana@lantana.lt, www.lantana.lt
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Seifai:

saugo plienas

Tikriausiai kiekvienoje įmonėje
ateina metas, kai atsiranda poreikis
įsigyti seifą pinigų, dokumentų
arba informacijos laikmenoms (CD,
DVD) saugoti. Be to, seifai vis
dažniau perkami privačių asmenų
ir statomi namuose ar butuose
– pinigų, juvelyrinių dirbinių,
ginklų apsaugai. Įsigyti ginklų seifą
privaloma netgi tam tikrų teisės
aktų nustatyta tvarka.

Aleksandras Gubanovas
UAB „Eltona“ projektuotojas

Renkantis seifą, visų pirma svarstoma, kas
jame bus saugoma. Paprastai visi seifai skirstomi
į atsparius gaisrui ir atsparius išlaužimui. Reikia
pažymėti, kad abi šias funkcijas (atsparumas tiek
gaisrui, tiek išlaužimui) apimančio seifo kaina ge
rokai išauga. Šiandien daugumai seifų, kaip ir ki
toms apsaugos priemonėms, taikoma sertifikacija.
Pasaulyje yra aibė įvairiausių seifų sertifikavimo
standartų, tačiau mūsų šalyje aktualiausi yra šie:
EN 11411, VDMA, VdS ir DIN. Seifo sertifikavimo
procedūra yra specifinė, laboratoriniai bandymai
susideda iš įvairių testavimo procedūrų – tai dau
žymas, pjovimas, seifo durelių išlaužimas, spynos
išlaužimas. Bandomojoje laboratorijoje skaičiuoja
ma, per kiek laiko konkretaus modelio seifas išlau
žiamas ir kokiomis priemonėmis. Pavyzdžiui, pa
gal JAV standartą UL seifo klasė TL 30 reiškia, kad
žmogus, turėdamas tik kūjį, kirstuką, perforatorių
ir diskinį pjūklą, užtruks 30 minučių išlauždamas
seifą (laikas skaičiuojamas tik įrankių kontakto su
seifo metu). Taigi, bandymo metu seifą pjaunant,
daužant, metant iš didelio aukščio, skaičiuojami
jo „atsparumo taškai“, kurie vadinami RU (angl.
„resisting units“), lietuviškai tai skambėtų kaip
„pasipriešinimo vienetai“. RU suprantamas kaip

darbas bandant išlaužti seifą sąlyginiu instru
mentu (įvairūs instrumentai turi skirtingą „taškų“
skaičių), kurio koeficientas yra 1 per 1 minutę. Čia
pateikiama palyginimų lentelė, kurioje parodyta,
kiek RU atitinka konkrečią apsaugos klasę (pagal
EN 11431):
EN 1143-1

RU (resisting units)

0

30/30*

I

30/50

II

50/80

III

80/120

IV

120/180

V

180/270

VI

270/400

VII

400/600

Pavyzdžiui, dujinės pjaustyklės koeficientas
yra 15.
Pažvelgus į RU stulpelį, susidaro įspūdis,
kad seifą galima atidaryti gana greitai. Tačiau ne
pamirškime vagių tikslo – juos domina nesugadin
tas seifo turinys. Be to, į RU neįskaičiuotas įsilauži
mas į patalpas, įrankių gabenimas, įrankių keitimas
įsilaužimo metu.

Pastaba: * pirmas skaičius reiškia dalinį seifo išlaužimą, antras – visišką išlaužimą (laisvą priėjimą prie seifo turinio).

Mechaninė apsauga
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Seifų apsaugai nuo išlaužimo užtikrinti ga
mintojai imasi įvairiausių priemonių – storinami
sienelių plieno lakštai, seifo sienelėse įtaisomos
nuožulnios metalinės plokštelės, kurios apsunkina
gręžimą. Tarp sienelių įdedama fibrobetono.
Saugant nuo pjovimo ugnimi, naudojami
atsparūs metalo lydiniai, tarp sienelių įdedama
temperatūrai atsparios keramikos. Seifą, kuris
sveria mažiau negų 1 toną, rekomenduojama tvir
tinti prie grindų ar sienų ankeriniais varžtais. Tokiu
būdu įtvirtintas seifas turi atlaikyti 5 tonų apkrovą
bandant atplėšti.
Seifų spynos paprastai yra 4 tipų:
Mechaninė spyna (rakinama raktu)

Elektroninėkodinė spyna

Mechaninėkodinė spyna (susukamas kodas)

Mechaninė kodinė spyna
(svirtinis kodo surinkimo mechanizmas)

Elektroninėkodinė spyna vartotojui yra pa
togiausia. Be to, ji turi keletą privalumų, lygi
nant su kitų tipų spynomis, pavyzdžiui, 3 kartus
neteisingai surinkus kodą, seifas 2 ar 5 minutes
(tai priklauso nuo gamintojų) nereaguoja į jokių
mygtukų paspaudimą (užsiblokuoja). Be to, jei
jums kilo įtarimų, kad kažkas pamatė jūsų ren
kamą kodą, jūs galite lengvai jį pakeisti – ir tai
trunka tik 15–30 sek.
Ugniai atsparūs seifai skirti dokumentams
ir informacijos laikmenoms saugoti. Prie infor
macijos laikmenų priskiriamos magnetinės juos
tos, 3,5‘‘ diskeliai, CD, DVD ir kt. Šios rūšies seifai
skirstomi pagal klases: 60 arba 120, „P“ arba „DIS“.

60 bei 120 (pagal VDMA/RALRG 626/7) reiškia
laiko tarpą, per kurį garantuojamas seifo turinio
saugumas gaisro metu. „P“ reiškia popierių (angl.
„paper“), o DIS – įvairias informacijos laikmenas.
Reikia pažymėti, kad magnetiniai informacijos
kaupikliai ir CD, DVD gali prarasti informaciją jau
esant aukštesnei nei 60°C temperatūrai, o popie
rius ima degti paveiktas 170°C temperatūros. Seifo
atsparumas aukštai temperatūrai gaisro metu pa
siekiamas tarp sienelių įdedant temperatūrai at
sparios keramikos, paviršius padengiamas ugniai
atsparių dažų sluoksniu.
Seifo kaina labai priklauso nuo apsaugos kla
sės ir gerokai priklauso nuo spynos tipo. Seifas
renkamas lyginant jo kainą su norimo jame sau
goti turto kaina. Optimaliausias santykis yra 1:10.
Kokybiškai pagaminti seifai tarnauja keliasdešimt
metų. I, II ir III apsaugos klasės seifus patariama
įrengti namuose, butuose. Kasose ir įmonių biu
ruose turėtų būti III–IV klasės seifai, VVI klasės
seifai tinka juvelyrikos verslui, o VI ir VII klasės
seifai saugo vertybes bankų saugyklose. Seifų
kainų spektras yra didžiulis – nuo 50 iki 50 tūkst.
eurų. Sumažinti išlaidas galima įsirengiant patal
pose elektronines apsaugos sistemas (apsauginę
ir gaisro signalizaciją, įeigos kontrolę, vaizdo ste
bėjimo sistemą).
Daugiau informacijos galite gauti kreipęsi į
žurnalo redakcija.
l
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„Karališkojo rakto“
sistema –
ekonomija, saugumas ir patogumas

Jaroslav Chont
TŪB „Dijosa“
bendrijos narys

Lietuvoje dažnai galima išgirsti apie „kara
liškojo (Master) rakto“ sistemą. Ši sistema – tai
keletas spynų, kurios yra specialiai surinktos pagal
kliento reikalavimus, o pagal surinktas spynas pa
gaminti raktai, kurie leidžia vienu raktu atrakinti
bet kokią naudojamą spyną. Tai patogu todėl, kad
nereikia nešiotis daug visokių raktų, daryti visų
raktų kopijas, o prireikus – keisti visas spynas ir iš

naujo gaminti raktų dublikatus.
Į vieną tokią sistemą galima sujungti kelias
dešimtis spynų taip, kaip to reikalauja situacija.
Pagrindinis, būtent „karališkasis“, raktas rakina vi
sas pastato duris. Pavyzdžiui, įmonės savininkas ar
vadovas šiuo raktu rakina visas duris, o darbuotojai
– tik savo kabinetus ir bendrojo naudojimo patal
pas. Tokia sistema leidžia ne tik apsaugoti patalpas,
bet ir padeda greitai išspręsti problemas.
Turime užsakovų, kurie pageidauja, kad į ben
drą sistemą būtų sujungtos nuosavo namo (buto)
bei garažo spynos. Tokiais atvejais mes ieškome
kompromiso, kad pavyktų maksimaliai išnaudoti
jau sumontuotas spynas ir keisti tik spynų cilin
drus, surinktus pagal „karališkojo rakto“ sistemą.

Įsigyjantiesiems šią sistemą išduodama identi
fikavimo kortelė. Raktų dublikatus pasigaminti
galės tik rakto savininkas. Tai papildoma apsauga,
kad niekas negalėtų nesankcionuotai įsigyti raktų
dublikato.
„Karališkojo rakto“ sistema nėra brangi. Jos
kaina priklauso nuo to, kokios spynos jau yra ten,
kur bus naudojama sistema.
Vakaruose tokios sistemos paplitusios visur. Ten
žmonės jau net neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip.
Kasdienis įmonės „Dijosa“, kuri pradėjo plėtoti
savo verslą 1996 metais, darbas yra raktų gamyba,
avarinis durų atrakinimas, spynos montavimas.
Daugiau apie mūsų paslaugas galima sužinoti ap
silankius interneto svetainėje www.dijosa.com. l
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Transporto priemonių
valdymo ir kontrolės sprendimų
taikymas ekonominiu aspektu
„Rizikos faktoriuje“ (Nr. 22)
buvo publikuotas straipsnis
„Transporto priemonių saugos ir
valdymo sprendimų apžvalga“.
Šis straipsnis yra minėtojo tęsinys,
kuriame apžvelgiamas transporto priemonių (TP) valdymo
ir kontrolės sprendimų taikymas
ekonominiu aspektu.

Primename, kad sprendimas susideda iš:
vietos nustatymo ir komunikacinės aparatinės įrangos, montuojamos TP, susidedančios iš
GPS imtuvo (TP vietos nustatymas), GSM komunikacinio įrenginio (užtikrinančio ryšį tarp TP ir IS)
ir šių įrenginių tarpusavio sąveiką bei sąveiką su TP
elekros įranga užtikrinančio valdiklio;
sprendimų priėmimo paramos (SPS) programinės aplikacinės informacinės sistemos (IS)
(serveris-klientas, interneto serveris), užtikrinančios per komunikacinius (ryšių) kanalus surinktų
duomenų (pranešimų) iš TP surinkimą į duomenų
bazę (DB), jų apdorojimą (daugiapjūvį išdėstymą
duomenų lentelėse) bei surinktų duomenų atvaizdavimą taikomosiose programose ataskaitų, GIS
bei grafiniu pavidalu.
Minėtame straipsnyje buvo apžvelgtas minėtų sistemų taikymas TP saugos srityje. Lietuvai
įstojus į ES, labai didelį poveikį turi ES šalių narių
ekonominiai skirtumai ir atsivėrusi nauja darbo
rinka ir dėl globalizacijos nuolat brangstantys
degalai. Kaip galima valdyti turimus ekonominius išteklius (darbą, kapitalą) ir didinti darbo
našumą? Dažnai verslo sėkmė priklauso ne tik nuo
sugebėjimo smarkiai padidinti įmonės apyvartą,

•

Saulius Pridotkas
UAB AKTKC direktorius

•

bet ir ekonomiškai valdyti fiksuotus bei kintamus
verslo kaštus. Kasdien vis didėjant konkurencijai
įvairiuose segmentuose, verslininkai ieško sprendimų, leidžiančių suteikti konkurencinį pranašumą
jų verslo segmente. Vis daugiau dėmesio skiriama
žinių ekonomikos sukuriamiems produktams, prie
kurių priskiriama ir SPS IS. Lėšos, skiriamos SPS
IS diegti, vis dažniau suvokiamos ne kaip išlaidos
ar tiesioginės verslo sąnaudos, o kaip investicija į
įmonės konkurencinį pranašumą veiklos srityje bei
ateities pridėtinės vertės kūrimo priemones. Šiandien vis didesnę paklausą įgyja minėtų sprendimų
taikymas kasdienėje ekonominėje verslo subjektų
veikloje.
2006 metais Lietuvos GSM ryšio operatoriai
pasiūlė ypatingus paketinio duomenų perdavimo
GSM tinklais (GPRS, EDGE) tarifus. Tai leido itin
palankiomis sąlygomis užtikrinti nuolatinį ryšį su
TP ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. GPRS paslaugų
kaina užsienyje sudaro 35–99 Lt per mėnesį (tai
priklauso nuo iš TP siunčiamų duomenų periodiškumo ir apimties). Dažnai GSM operatorių balso ir
GPRS / EDGE ryšio tinklų padengimas skiriasi, todėl
kartais, esant balsiniam GSM ryšiui, nebūna GPRS
/ EDGE ryšio, ir atvirkščiai. Tokiu atveju nuolatinis
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ryšys su TP kuriam laikui sutrinka. TP atvykus į patikimo ryšio vietą, informacija iš TP vietos nustatymo ir komunikacinės įrangos „nukraunama“ ir
pavėlavusi informacija atkuriama.
Iš žiniasklaidos nuolat girdime: „Šiandien
ryte degalinėse pakilo degalų kainos iki 3,50
Lt, t. y. keliolika centų, palyginti su praeitos savaitės kainomis. Energetinių išteklių kainos dėl
N priežasčių nuolat kyla ir tiesiogiai veikia kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų kainas.“ Taigi
degalų kainos nuolat paliečia kiekvieno iš mūsų
piniginę tiesiogiai ir yra labiausiai matoma ekonominių sąnaudų sudedamoji dalis. Posovietinis
palikimas daugelį išmokė sukčiauti, pavyzdžiui,
neteisėtu (nusikalstamu) būdu „prisidurti“ prie
atlyginimo grobstant degalus. Šiandieniniai TP
valdymo ir kontrolės sprendimai leidžia kontroliuoti degalų įpylimą, nupylimą ar nepakankamą
įpylimą į TP ir / ar apskaičiuoti degalų sąnaudas. Rinkoje egzistuojantys sprendimai leidžia
pamatuoti degalų lygį kuro bake ir / ar degalų
suvartojimą kuro skaitikliais. Idealu būtų taikyti abu metodus, tačiau tai padidina aparatinės
kontrolės įrangos diegimo sąnaudas. Kuro lygio
ir sąnaudų kontrolė turi būti susiejama su TP judėjimo režimu (išjungtas variklis, TP sustojusi, TP
juda): kada, kur ir kiek buvo įpilta, nepripilta ar
nupilta degalų, koks buvo nuvažiuotas atstumas,
koks TP variklio veikimo laikas ir pan.
Šiame straipsnyje panagrinėsime ekonominį
investicijų į TP montuojamą aparatinę kontrolės
įrangą atsiperkamumą. Pateikiame realų tipinį degalų grobstymo pavyzdį iš VW LT (TP duomenys
konfidencialumo tikslu pakeisti) grafine (1 paveikslas) bei jos aiškinamąja analitine (1 lentelė)
išraiška ir išvestinių duomenų, gautų tiriant TP, kai
buvo grobstomi degalai (2 lentelė) ir kai TP buvo
eksploatuojama (3 lentelė) normaliu režimu, „kelionės lapo“ analitinį pavyzdį.

90
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Kuras

60
50
40
30
20
10
0
Laiko ašis: 2006 09 08 00:38:24
važiuoja

Nr.
laiko
ašyje

Įrašo DB
laikas

Pokyčio
atstumas
ir trukmė

Kuras
(litrais)

1

2006-09-08
15:52:23

15 val. 13 min.
57,76 km.

2

2006-09-11
18:39:16

3

2006 09 18 21:41:03

stovi įjungtu varikliu

Kuro
lygio
pokytis
(litrais)

Vieta

7.84

68.3

KAUNAS 2.77,
Jonavos g.

3 d. 2 val. 46
min. 373,49 km.

32.47

-16.1

KAUNAS 5.76,
Josvainių g.

2006-09-12
10:16:36

15 val. 37 min.
81,33 km.

6.19

67.5

KAUNAS 2.80

4

2006-09-14
16:41:06

2 d. 6 val. 24
min. 220,22 km.

43.32

-17.2

KAUNAS 5.57,
Josvainių g.

5

2006-09-15
16:54:46

1 d. 0 val. 13
min. 119,62 km.

12.73

53.4

KAUNAS 2.85,
Jonavos g.

stovi

Sąnaudos
(litrai/100
km) / nuva-
žiuotas
atstumas

14 / 454

13 / 339

Perkelti
į žemė
lapį.
Pažymėti

Grafinė medžiaga
Pateiktoje vaizdinėje medžiagoje (1 pa
veikslas) akivaizdžiai matyti grafinis teigiamas
ir neigiamas degalų lygio pokytis. Analitinėje
aiškinamojoje 1 lentelėje pateikta grafinės me
džiagos skaitinė santrauka, patvirtinanti degalų
įpylimo ar nupylimo laiką, kiekius bei vietas.
Kaip matyti, degalų įsipilama toje pačioje vietoje
(degalinėje ar bazėje), o nupilami kitoje nuolatinėje
vietoje. Atitinkamai pasirinkus skirtingus TP
eksploatavimo periodus, išvestinių duomenų
lentelėse matyti užfiksuoti kuro sąnaudų grobstant
degalus (14,97 l) ir TP naudojant normaliu režimu
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(12,02 l) skirtumai. Tai sudaro 2,95 l, arba beveik
20 proc.! Kuro lygio matavimas taip pat turi tam
tikras paklaidas (iki 9 proc.), tačiau kuro sąnaudos
dirbant normaliu režimu atitinka gamintojo
pateiktus duomenis: 11,7-12,2 l. Nesunkiai ga
lime apskaičiuoti tiesioginę ekonominę degalų
grobstymo išraišką. Kaip matyti iš pateiktos
medžiagos, minėta TP per 10 dienų laikotarpį
nuvažiuoja apie 1 250 km, arba 3 700 km/mėn.
Nuo 100 km pagrobiama 2,95 l degalų, arba
110 l/mėn., skaičiuojant dabartinėmis dyzelinio
kuro kainomis – po 3,3 Lt, tai sudaro daugiau
nei 360 Lt/mėn. Aparatinės kontrolės įrangos su
montavimo darbais kaina sudaro apie 2 tūkst.
Lt. Taigi laukti, kol investicija į aparatinę įrangą
atsipirks, reikės ne ilgiau kaip 6 mėn. Jeigu būtų
atliekamas panašus sunkiojo transporto tyrimas,
šie skaičiai būtų kur kas įspūdingesni, o investicijos
atsipirktų per 2–4 mėn.
Atsižvelgiant į atskirų verslo segmentų
veiklos specifiką, TP valdymo ir kontrolės įranga
leidžia valdyti ir kontroliuoti daugiau tiesioginių ir
netiesioginių ekonominių verčių, kurias numatoma
apžvelgti tolesniuose „Rizikos faktoriaus“ nume
riuose.                                                                          l
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LLL 123 Pasirinktas laikotarpis – nuo 2006-09-14 17:00:00 iki 2006-09-18 23:59:59
Nuvažiuotas atstumas

521,64 km

Sunaudotas bendras degalų kiekis

62,71 litro

Sunaudotas kuro kiekis 100 kilometrų

12,02 litro

Sunaudotas kuro kiekis per valandą

4,59 litro

Įpiltas kuro kiekis

53,4 litro (1 kartais)

Nupiltas kuro kiekis

0 litrų (0 kartų)

Kuro kiekis laikotarpio pradžioje

26,04 litro

Kuro kiekis laikotarpio pabaigoje

16,73 litro

Važiavimo laikas

13 h 39 min. 39 s

Stovėjimo laikas

3 d 14 h 38 min. 2 s
LLL 123 Pasirinktas laikotarpis – nuo 2006-09-08 00:00:00 iki 2006-09-18 23:59:59

Nuvažiuotas atstumas

1 246,18 km

Sunaudotas bendras degalų kiekis

186,5 litro

Sunaudotas kuro kiekis 100 kilometrų

14,97 litro

Sunaudotas kuro kiekis per valandą

5,48 litro

Užpiltas kuro kiekis

189,2 litro (3 kartai)

Nupiltas kuro kiekis

-33,3 litro (2 kartai)

Kuro kiekis laikotarpio pradžioje

14,03 litro

Kuro kiekis laikotarpio pabaigoje

16,73 litro

Važiavimo laikas

1 d. 10 h 1 min. 41 s

Stovėjimo laikas

9 d. 11 h 15 min. 7 s
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technologijų standartų sąrašas

Papildomos nuorodos
Elektrotechnikos ir elektronikos
inžinierių institutas (JAV)
(IEEE - Institute of Electrical and
Electronic Engineers)
Amerikos inžinierių mechanikų draugija
(ASME - American Society for Mechanical
Engineers)
Nacionalinis standartų ir technologijos
institutas (JAV)
(NIST - National Institute of Standards
and Technology)
Vokietijos elektrotechnikų sąjunga
(VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker)
Vokietijos inžinierių sąjunga
(VDI - Verband Deutscher Ingenieure)
Šių organizacijų tinklalapius galite aplankyti
darydami šiuos žingsnius:
www.lsd.lt /Nuorodos/ Papildomos nuorodos.
Lietuvos standartizacijos departamentas prie LR
aplinkos ministerijos kas mėnesį gauna atnaujintą
informaciją apie ES valstybių narių rengiamus ori
ginaliųjų standartų projektus, pateiktą CEN leidinyje
„Monthly Notifications Register”. Su šia informacija
galite susipažinti departamento bibliotekoje.

Nuorodinis žymuo

Standarto pavadinimas

1.

LST EN 12209 /
2005 m. birželis

Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės spynos ir jų užraktų plokštelės.
Reikalavimai ir bandymo metodai

2.

LST EN 1303 / 2000 m.

Statybiniai apkaustai. Spynų šerdys. Reikalavimai ir bandymo metodai

3.

LST EN 1047-1 /
1997 m.

PATIKIMO SAUGOJIMO ĮRENGINIAI. Atsparumo ugniai klasifikacija
ir bandymo metodai. 1-oji dalis. Laikmenų saugojimo spintos

4.

LST EN 1143-1 /
1997 m.

PATIKIMO SAUGOJIMO ĮRENGINIAI. Reikalavimai, kasifikacija ir atsparumo įsilaužimui
bandymo metodai. 1-oji dalis. Seifai, saugyklų durys ir saugyklos

5.

LST EN 1143-2 /
2003 m.

Patikimo saugojimo įrenginiai. Reikalavimai, klasifikacija ir atsparumo įsilaužimui
bandymo metodai. 2 dalis. Sauginių laikymo sistemos

6.

LST EN 50102+A1 /
1998 m.

Elektros įrangos atitvarų apsaugos nuo išorinio mechaninio poveikio laipsniai (IK kodas)

7.

LST EN 50130-4 /
1998 m.

Pavojaus signalizavimo sistemos. 4-oji dalis. Elektromagnetinis suderinamumas.
Gaminių šeimos standartas: atsparumo reikalavimai gaisro, įsibrovimo
ir socialinės pagalbos signalizavimo sistemoms

8.

LST EN 50130-4/A1 /
KEITINYS A1 / 2005 m.
kovas

Pavojaus signalizavimo sistemos. 4 dalis. Elektromagnetinis suderinamumas.
Gaminių šeimos standartas. Atsparumo reikalavimai, keliami gaisro, įsibrovimo
ir socialinės pagalbos signalizavimo sistemoms

9.

LST EN 50130-4/A2+AC
/ KEITINYS A2 / 2005 m.
kovas

Pavojaus signalizavimo sistemos. 4 dalis. Elektromagnetinis suderinamumas.
Gaminių šeimos standartas. Atsparumo reikalavimai, keliami gaisro, įsibrovimo
ir socialinės pagalbos signalizavimo sistemoms

10.

LST EN 50131-6 /
1998 m.

Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos. 1-oji dalis.
Maitinimo šaltiniai

11.

LST EN 50131-6+AC /
1998 m.

Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos. 6-oji dalis.
Maitinimo šaltiniai

12.

LST EN 50132-2-1 /
2000 m.

Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios TV stebėjimo sistemos.  
2-1 dalis. Nespalvoto vaizdo kameros

13.

LST EN 50133-1+AC

Pavojaus signalizavimo sistemos. Pateikimo valdymo sistemos saugumui laiduoti. 1 dalis.
Sistemai keliami reikalavimai

14.

LST EN 60068-1 /
1998 m.

Aplinkos tyrimas. 1-oji dalis. Bendrieji nuostatai, vadovas
(IEC 68-1:1998+1998 pataisa+A1:1992)

15.

LST N 60068-1 /
2002 m.

Aplinkos poveikio bandymai. 1 dalis. Bendrieji dalykai ir nurodymai
(IEC 60068-1:1988+pataisa 1988+A1:1992)

16.

LST EN 60073 / 1998 m.

Parodymų įrangos ir junginių kodavimas spalvomis ir papildomomis priemonėmis (IEC 73:1991)

17.

LST EN 60086-1+A1 /
1998 m.

Pirminės baterijos. 1-oji dalis.  Bendrieji reikalavimai

18.

LST EN 60086-2 /
1998 m.

Pirminės baterijos. 2-oji dalis. Techninės sąlygos

19.

LST EN 1143-2

Patikimo saugojimo įrenginiai. Reikalavimai, klasifikacija ir atsparumo įsilaužimui bandymo metodai.
2 dalis. Sauginių laikymo sistemos

20.

LST EN 1143-1/A1
KEITINYS A1 / 2004 m.
birželis

Patikimo saugojimo įrenginiai. Reikalavimai, klasifikacija ir atsparumo įsilaužimui bandymo metodai.
1 dalis. Seifai, saugyklų durys ir saugyklos

21.

LST EN 1143-1/A2
KEITINYS A2 / 2004 m.
birželis

Patikimo saugojimo įrenginiai. Reikalavimai, klasifikacija ir atsparumo įsilaužimui bandymo metodai.
1 dalis. Seifai, saugyklų durys ir saugyklos

22.

LST 0-1 /
1999 m. vasaris

Standartizacija. 1 dalis. Bendrosios nuostatos

23.

LST 0-3-1 /
1999 m. vasaris

Standartizacija. 3 dalis. Lietuvos standartų turinys ir įforminimas. 1 dalis.
Bendrosios nuostatos

24.

LST 0-3-3 /
1999 m. vasaris

Standartizacija. 3 dalis. Lietuvos standartų turinys ir įforminimas. 3 dalis.
Atitikties įvertinimo aspektai

25.

LST 0-5 /
1999 m. vasaris

Standartizacija. 5 dalis. Tarptautinių standartizacijos organizacijų leidinių perėmimas
Lietuvos standartais

26.

LST 0-6 /
1999 m. vasaris

Standartizacija. 6 dalis. Europos standartizacijos organizacijų leidinių perėmimas
Lietuvos standartais
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Kelionė laiku:

nepaprastos linksmybės
restorane „Ponas Tadas“
Šventė suburia draugus, kolegas,
bendraminčius. Tam, kad šventinė
nuotaika būtų puiki, svarbu ne tik
gera kompanija, bet ir tinkama
vieta bei įdomi šventės tema.

Neseniai restorane „Ponas Tadas“ viena firma
originaliai atšventė savo gimtadienį. Svečiai buvo
pakviesti į nuotaikingą, nostalgišką, sovietinius lai
kus menantį vakarėlį. Minėtame restorane vietos
pakanka maždaug 70 žmonių kompanijai. Kadan
gi erdvė nesuskirstyta į mažesnes, patogu suburti
visus svečius bendram šokiui, žaidimui, dainai.
Nors restorano „Ponas Tadas“ interjeras klasi
kinis, panaudojus sovietmečio atributiką, pasisekė
sukurti to meto restoranų, užeigų, valgyklų nuo
taiką. „Triacetatinės“ staltiesės, aliuminiai indai,
grafinai, „stoparikai“, krištolinės vazos su ryškiai
raudonais gvazdikais...Vaišės irgi „tarybinės“ – sil
kė su stambiai pjaustytais svogūnais, duona su
česnaku, „daktariška“ dešra, „naminės“, burokėlių
salotos, bulvės su lupynėm, „kvasas“, limonadas
„Buratinas“... Atskiras stalas skirtas kuklesnėms
vaišėms – tiesiog ant laikraščio „serviruoti“ laši
niai, svogūnai, duona, degtinė, saulėgrąžos.
Šventinio vakaro interjere dominavo raudona
spalva: akį rėžiantis kilimas driekėsi nuo lauko durų
iki restorano, nuo sienos iš tolo šia spalva „rėkė“
plakatai su komunistinę ateitį garbinančiais užra
šais, plevėsavo raudonos vėliavos, „pionieriškus“
kaklaraiščius ryšėjo svečiai.

Padavėjos, kaip ir dera, pasirišusios baltas pri
juostėles, plaukuose – krakmolytos karūnėlės.
Šventė prasideda. Skambant armonikai, svečiai
šauniai žygiuoja raudonu kilimu restorano „Ponas
Tadas“ link. Tik, jų nuostabai, šalia uždarytų durų,
prie užrašo „Mest net“, stovi padavėja abejingu vei
du ir gliaudo „siemkes“. Kas gerai prisimena tuos
laikus, žino, ką daryti, kad tų vietų atsirastų, o jau
nimėliui šią „problemą“ spręsti kiek sudėtingiau.
Viduje svečių laukia įdomus, įvairius soviet
mečio laikotarpius menantis restoranas. Kol viską
apžiūri, pamuši pionierišką būgną, „pasigroži“ did
žiojo vado portretais, pasidomi vėliavų, plakatų
užrašais, pasirodo ir vakaro šeimininkė – „mama
Rock‘n‘Roll“. Jos stotas, temperamentas, šmaikš
tus žodis labai tinka vakarėlio nuotaikai. Žodis su
teikiamas gimtadienį švenčiančios firmos genera

liniam direktoriui. Jis, pasiremdamas „TSKP CK
nutarimais“, praneša, kad nuo šiol bus pereita prie
septynių dienų darbo savaitės, vyrai, o paskui juos
– ir žmonos privalės vykti dirbti ten, kur „tėvynė
pašauks“. Už gerą darbą kokybės ženklu apdovano
jami „uoliausi“ firmos darbuotojai. Visa generalinio
direktoriaus kalba – tik apie laimėjimus ir šviesią
ateitį. Salėje ilgai netyla audringi plojimai...
Svečiai greitai užsikrečia žaisminga vakaro
nuotaika. Prasideda žaidimai, primenantys vaikys
tės laikus pionierių stovyklose, skamba smagios,
nostalgija dvelkiančios dainos, liejasi eilės...Vakarė
lis įsisiūbuoja. Smagu tiems, kas gerai mena tuos
laikus, įdomu ir tiems, kas apie juos tik girdėjęs.
Vakaro nuotaiką padėjo kurti ne tik interjeras,
vedėjai, svečiai, bet ir restorano šeimininkai. Maloniai
nustebimo visi„Pono Tado“ padavėjai, barmenai, vir
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tuvės šefas, net direktorė, nestokoję žaismingumo,
teatrališkumo... Tai leido sėkmingai sukurti sovietinių
laikų maitinimo įstaigos atmosferą.
Taigi, nusprendus atšvęsti svarbesnę įmonės,
įstaigos ar kitokią sukaktį, Naujuosius metus ar šiaip
nutarus smagiai praleisti laiką draugų kompanijoje,
vertėtų pasirinkti įdomią, originalią temą ir tinkamą
vietą. Restoranas„Ponas Tadas“ visada Jums pasiūlys
originalių idėjų, gerą virtuvę ir puikią nuotaiką. 
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