ISSN 1392-4567

Ž u r n a l a s a p i e s a u g o s i r r i z i ko s v a l d y m o t e c h n o l o g i j a s

2 0 0 7 B A L A N D I S / N r. 1

Elektroninė sauga
Saugos tarnybos
Priešgaisrinė sauga
Mechaninė sauga
Automobilių sauga

Turinys
Naujienos

Saugos tarnybos

3 Įspūdžiai, naujienos
4 Patirtis svetur

25 Detektyvas – verslo cerberis
26 Asmens ir turto saugos įstatymo prieštaringumai

Priešgaisrinė sauga

29 Pavasario vėjai išjudino gaisrų prevencijos
reglamentavimą

32 Gaisrinė sauga gyvenamuosiuose pastatuose

8
10
12
15
18

Elektroninė sauga

Kodėl verta rinktis skaitmeninius IR judesio jutiklius?
Tinkama duomenų apsauga – kelias į verslo sėkmę
Dallmeier Electronic Cam_inPIX technologija
Jei norime išsaugoti komercinę paslaptį
Vaizdo stebėjimo sistema – kompleksinio nuotolinio
objekto saugojimo sistema Lietuvoje?
21 „iCLASS“ technologija
22 NOVUS: bankų apsauga

Mechaninė sauga

35 Pultu valdoma spyna – ne tik automobiliams

Automobilių sauga

37 Transporto priemonių valdymo ir kontrolės sistemos
sukuriamo ekonominio produkto „dalybos“

40 CAN: skaitmeninės magistralės – patikimesnei
automobilių apsaugai

42 AVG ir VĮ „Saugos ekspertizė“ rekomenduojamas
automobilių sergėjimo sistemų sąrašas (I, II ir III
apsaugos lygiai). 2007 m. II ketvirtis
2007 m. balandis, Nr. 1
ISSN 1392-4567

Laisvalaikis

42 Juodojo žemyno spalvos – tiems, kurie ištroškę

Žurnalą leidžia
A

S

AP

O

SAU

C

I

A

C

I

J

GOS VERSLO GRU

nepaprastų įspūdžių

A

P

Asociacija Apsaugos verslo grupė
Gedımıno pr. 26, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 262 8175, el. p. info@avg.lt  
www.avg.lt

Redakcijos skiltis

Redakcinė kolegija
Julius Adomaitis (UAB „Apsaugos komanda“)
Audrius Ališauskas (UAB „Jungtis“)
Edita Ragauskienė (asociacija Apsaugos verslo grupė)
Svajūnas Bernotas (UAB „Telekonta“)
Vytautas Šaikus (UAB FAC )
Romualdas Jonaitis (R.Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnyba )
Valdemaras Narkovičius (UAB „ Sareme”)
Saulius Pridotkas (UAB AKTKC)
Vytautas Rudaitis (UAB „ Fima”)
Danielius Barkauskas (UAB „Autokodas“)
Dizainas ir maketavimas

Sauga ir saugumas – dalykai, kurie žmonėms rūpėjo ir rūpės. Kylant gyvenimo gerovei, daugelis
nori kuo mažiau sau kvaršinti galvą rūpesčiais dėl savo turto išsaugojimo. Besivystančios technologijos leidžia

UAB  „Be ledo“
www.beledo.lt

kuo mažiau apkrauti smegenų pusrutulius, tačiau už tai reikia mokėti – kuo geresnis servisas, tuo kaina, aišku,

Stilistė

didesnė. Kas nori sutaupyti, gali taupyti – yra visokiausių saugumą užtikrinančių priemonių, tačiau nereikia

Audronė Jusevičienė
Spauda
Standartų spaustuvė
Tiražas 1 500 egz.
Cituojant būtina nuoroda į žurnalą  „Rizikos faktorius“.
Redakcija už reklamos turinį neatsako.

pamiršti, kad tie, kurie gali bandyti užvaldyti Jūsų turtą, – irgi neužsisėdi vietoje.  
Danielius Barkauskas
UAB „Autokodas“

2 0 0 7 / baland i s     R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1    



Įspūdžiai, naujienos

Edita Ragauskienė
Asociacijos Apsaugos verslo grupės
atsakingoji sekretorė, administracijos vadovė

Apsaugos verslo grupės nariai
susirinko aptarti veiklos
Š. m. vasario 2–15 d. įvyko asociacijos Apsaugos verslo grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. Jame dalyvavo 48 įmonių vadovai.
Asociacijos prezidentu 2007 metams išrinktas
Julius Adomaitis (UAB „Apsaugos komanda“).
Išrinkta nauja valdyba:
Audrius Ališauskas

Jungtis, UAB

Svajūnas Bernotas

Telekonta, UAB

Vytautas Šaikus

FAC, UAB

Romualdas Jonaitis

R.Jonaičio IĮ „Argus“ saugos
tarnyba

Valdemaras Narkovičius

Sareme, UAB

Saulius Pridotkas

AKTKC – Apsaugos centras,
UAB

Vytautas Rudaitis

Fima, UAB

Danielius
Barkauskas

Autokodas, UAB

Patvirtinta revizijos komisija:
Romualdas Žvirblis

Saugos technologijų grupė, UAB

Arvydas Stulpinas

Baltijos kontaktų grupė, UAB

Tadas Skrebutėnas

Baltijos tranzitas, UAB

Veiklos gairės 2007 m.
Pagrindiniai darbai ateinančiais metais – AVG
parengto dokumento – Objektų, statinių, pastatų ir
patalpų fizinių, elektroninių, techninių ir organizacinių saugos priemonių taikymo reikalavimų – įregistravimas Aplinkos ministerijoje, jo populiarinimas
bei pristatymas įmonėms, kurioms suklasifikuota
informacija šiais klausimais yra aktuali.
Numatoma tęsti pradėtas derybas su šakinėmis profsąjungomis dėl bendradarbiavimo, siekiant
pasirašyti kolektyvinę bendradarbiavimo sutartį.

Prie AVG ketinama įsteigti ekspertizių biurą, organizuoti ekspertų rengimo kursus bei suteikti galimybę asociacijos nariams įgyti eksperto kvalifikaciją.
Konstatuota, kad siekiant aktyvinti Elektroninės saugos komiteto veiklą, vertėtų suformuoti šio
komiteto valdybą (tokią pat kaip Automobilių saugos ar Mechaninės saugos komitetų), kuri Apsaugos verslo grupės posėdžiuose spręstų Elektroninės
saugos komitetui iškilusius aktualius klausimus.
Išsakyta nuomonė, kad aktyviau turėtų veikti ir Mechaninės saugos bei Saugos tarnybų komitetai.   l
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Naujienos
Rubrika

Naujienos
Rubrika

Patirtis svetur

Romualdas Žvirblis
UAB Saugos technologijų grupės
direktorius

Viešnagė šalyje, stebinančioje
savitumais
Autorius
Firma

Kaip ir kasmet, š. m. vasario 6–9 dienomis
Maskvoje saugos technologijų specialistus sukvietė paroda „Technologiji bezopasnosti“. UAB Saugos
technologijų grupė (STG) vasario 7 d. irgi susiruošė
aplankyti parodą. Skristi į Maskvą teko šių eilučių
autoriui ir įmonės IT skyriaus vadovui Vytautui Žičkui.
Kaip paprastai, kelionė negalėjo prasidėti be nuotykių. Atvykom į oro uostą vieni iš pirmųjų, o į lėktuvą
įsėdom paskutiniai: mes taip intensyviai aptarinėjom, į ką reikėtų atkreipti dėmesį parodoje ir su kuo
reikėtų susitikti, kad pražiopsojom laipinimo kvietimus. Bet viskas baigėsi gerai – išskristi spėjom. Būtų
buvę šaunu, jei dienos nuotykiai tuo būtų ir pasibaigę. Deja, tai buvo tik pradžia... Rusijos pasieniečiams
sukėlė įtarimų naujutėlaitis kolegos pasas: kodėl toks
naujas, kodėl jokių kitų įrašų jame nėra ir t. t. Dar pusvalandis, ir vargais negalais pasiekėme Šeremetjevo 1
keleivių atvykimo terminalą. Čia – įprastos saugumo
procedūros, introskopai ir metalo detektoriai...

Gerai, kad mus pasitiko kolega iš ITV kompanijos. Priešingu atveju iki parodos būtume kapstęsi
kelias valandas: Maskvos automobilių spūstys, neįprasta vairavimo maniera... Tačiau viskas sėkmingai baigėsi. Pagaliau – „Krokus“ parodų centras,
kvietimų registracija ir – į parodą.
Paroda, kaip ir praėjusiais metais, stebino savo
mastais, tačiau neišsiskyrė naujovėmis ar kokiais
nors nematytais produktais. Šių metų renginys
parodė, kad visi tobulina jau turimas sistemas, pristato naujus darbus.
Įspūdingai atrodė vienos žinomiausių Rusijos
firmų, dirbančių vaizdo stebėjimo srityje, pultas.
Tikrai vertėtų ir mums suprojektuoti tokio tipo
pultą.

Vėliau laukė susitikimai su senais partneriais
ir kolegomis. Buvo gera proga pristatyti naująją
STG ir paaiškinti, kurgi staiga dingo „Lidivos“ technologijos. Geri, draugiški santykiai daro savo: be
problemų ir ilgų įžangų gavome pasiūlymų toliau
tomis pačiomis sąlygomis tęsti pradėtus darbus.
Labai malonus ir šiltas susitikimas laukė su
perimetro apsaugos gamintojais – kompanija
„Nikiret“.

Gavom pasiūlymų atstovauti jiems Europos
Sąjungoje. Kas jau bandė, patvirtins, kad su Rusija
prekiauti ne taip jau paprasta, kaip atrodo iš pirmo
žvilgsnio. Pavasarį seminare bandysime pristatyti
jų gaminamą produkciją ir naujoves. Parodoje ši
įmonė demonstravo kelis naujus gaminius: radiobangų perimetro jutiklį, leidžiantį blokuoti trumpus perimetro ruožus, tvorų vidinius kampus, kur
susikerta kiti perimetro saugos prietaisai ir atsiranda „tamsios“ zonos. „Nikiret“ pristatė prietaisą,
signalizuojantį apie perlipimą per pjaunančios vielos ritinius, esančius ant tvoros, taip pat atnaujintą
gaminį, fiksuojantį bandymus kastis po tvorų ar
pastatų pamatais. Pastarasis sprendimas kiek nustebino: vaikštinėti tokiose vietose galima, o kasti
– neleidžiama...
Dar vieni gamintojai pradėjo gaminti iš žemės iškeliamus stulpelius automobilių stovėjimo
aikštėms rakinti. Toks mechanizmas nebijo šalčio,
veikti gali esant iki -550 C temperatūrai, o jo kaina
tris kartus mažesnė nei angliškų analogų.
Kitas stendas – senų gerų kolegų ITV.
Čia buvo pristatyta nauja „Video IQ7“ sistema.

Tai ankstesnio gaminio „Video7“ patobulinta versija, kurioje pagaliau įgyvendinti seni pažadai. Šioje
versijoje veikia judėjimo krypties, paliktų daiktų detektoriai, veidų aptikimo programa, vaizdo kameros
uždengimo ar apakinimo, fono pasikeitimo, vaizdo
kameros išsifokusavimo detektoriai. Sistemoje kelios
kameros gali būti sujungiamos į panoraminį vaizdą.
Galima matyti, kaip juda objektas, pavyzdžiui, dideliame geležinkelio stoties perone per vienos kameros stebėjimo lauką galima patekti į kitų kamerų
stebėjimo laukus. Įdomiausia tai, kad galima ir atkurti vaizdą tokiu pačiu režimu. Tokia funkcija labai
naudinga dideliuose prekybos centruose. Balandžio
mėnesį organizuosime šios sistemos pristatymą
Lietuvos rinkai.
Daugiau nieko itin naujo ar stulbinamai vertingo parodoje nepastebėjom. Jau įprasta, kad Rusijos gamintojai turi labai daug gerų gaminių, daug
gerų idėjų, bet 99 proc. jų pritaikyta vietos rinkai,
o apie sertifikavimą Europos Sąjungos rinkai jie kol
kas kalba nelabai noriai. Kam verstis per galvą? Juk
Rusijos rinka neaprėpiama – ten tik dirbk ir norėk,
be to, ir pinigų užsakovai savo saugumui negaili...

Audrūnas Venskaitis
Asociacijos „EMMA Lietuva“
valdybos pirmininkas

Automobilis gali būti ne tik
susisiekimo priemonė
Europos mobiliosios medijos asociacijos (European Mobile Media Association – EMMA) gimimą
lėmė poreikis sukurti bendrą multimedijos (garso
ir vaizdo įrangos transporte) vertinimo sistemą. Tokią aparatūros populiarinimo idėją palankiai sutiko
garso aparatūros gamybos gigantai. 2004-aisiais
EMMA, padedama garso aparatūros gamintojų,
įžengė ir į Aziją bei Šiaurės Ameriką. Ypač stambi
atskira EMMA dalis yra Rusijoje. Savo mastu ji prilygsta Europos asociacijai. Taigi galima drąsiai teigti, kad EMMA jau tapo pasaulinė organizacija.
Asociacija„EMMA Lietuva“ – pelno nesiekianti
organizacija. Kaip ir svetur, Lietuvoje EMMA vienija
garso aistruolius, vertinančius jo kokybę ir daug keliaujančius. Asociaciją „EMMA Lietuva“ įkūrė penki
nariai, iš jų organizacijoje pasiliko keturi: alytiškiai
Romas Jurgelevičius, Deividas Pinkevičius bei kauniečiai Artūras Slaboševičius ir Audrūnas Venskaitis, asociacijos EMMA.lt prezidentas.
Garso aparatūros gamintojų yra labai daug.
Gamintojai tiekia įrangą rinkai atsižvelgdami į

2 0 0 7 / baland i s     R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1    



įvairiausią paklausą. Gaminama tiek paprasta, tiek
ypatingų savybių turinti garso ir vaizdo aparatūra.
Netradicinę garso aparatūrą ir jos derinius galima
pastebėti bemaž visose transporto priemonėse, ne
vien automobiliuose ir motocikluose. EMMA.lt valdybos narys A. Slaboševičius sako matęs net dviratį su ypatinga garso aparatūra. „Gerą garso bei
vaizdo sistemą galima įdėti į bet kokią transporto
priemonę“, – teigė pašnekovas.
Paprastai tokią garso ir vaizdo įrangą savo automobilių salonuose mėgsta įsirengti jaunimas,
tačiau yra buvę, kad net vyresnio amžiaus klientas
į savo 21-ojo modelio „Volgą“ įmontavo ypatingą
multimedijos sistemą. Visų šių melomanų, kurie
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turi automobilyje aparatūrą, prilygstančią namų
kinui, tikslas – klausytis gero garso.
Tokios įrangos kainos – labai įvairios. „Nuo kelių
šimtų litų iki„labai brangu“, – patikslina EMMA.lt prezidentas A. Venskaitis. Pasak jo, vieniems šios aparatūros reikia tik dėl gero garso, kitiems tai – dar ir hobis
bei sportas.
Gero garso mėgėjai savo automobiliuose ne
tik susimontuoja kokybišką aparatūrą – vidaus ir
išorės dizainą jie dažnai keičia pritaikydami netikėčiausias detales. Automobilių bagažinėse apstu
išradingai sutalpintos garso bei vaizdo technikos,
įdomiai apipavidalintos. Bagažinėje galima pamatyti net įrengtą baseiną, džiunglių imitaciją su vandens kriokliais, nepaprastą įspūdį palieka „mašinagyvatė“, marginta šio gyvūno odą primenančiais
raštais tiek viduje, tiek išorėje. Galima pamatyti
dar begalę kitokių, ne mažiau stebinančių dizaino
elementų. Automobiliai, kur kiekvienas keleivis
gali naudotis vien jo sėdimoje teritorijoje įrengta
garso ir vaizdo aparatūra, vairai su valdymo pultais
– jau nebe naujiena.
Lietuvoje jau 6 metus EMMA organizuoja
automobilių garso konkursus. Pirmasis toks konkursas vyko Vilniuje. Kasmetiniai konkursai vyksta
Alytuje, kiek rečiau – Kaune. Varžybos vyksta keliais etapais: iš pradžių specialia technika matuojamas garso slėgis (decibelų stiprumas), po to vyksta
multimedinių (garso bei vaizdo) sistemų rungtis,
garso kokybės rungtis, važiavimo varžybos bei
slalomas. Visos rungtys vertinamos atskirai, vėliau
rezultatai sumuojami ir išrenkamas nugalėtojas.
Garso kokybę nustatyti padeda kompetetinga komisija. „Nėra geresnio prietaiso už žmogaus
klausą, – teigia A. Slaboševičius. – Žinoma, išlieka
minimali žmogiškojo faktoriaus įtaka, bet jokia
aparatūra geriau nei žmogaus ausys nenustatys, ar
aparatūra švelniai, ar „aštriai“ groja.“
Gaila, kad lietuviai nebando rungtis automo-

Naujienos

bilių garso kokybės tarptautinėse varžybose. Vokietijoje vykusose varžybose supratome, kad lietuviai tikrai gali konkuruoti. Beje, jie nenusileistų nei
įranga, nei automobilių apipavidalinimu.
Gegužės 19 ir 20 dienomis Alytuje, aikštėje
prieš Sporto rūmus, vyks kasmetinės automobilių
garso įrangos varžybos. Dalyvių lauks tradicinės
garso kokybės, multimedijos, SPL rungtys ir EMMA
Racing – automobilių puošybos, dizaino, garso
kokybės bei slėgio rungčių ir slalomo derinys. Gegužės 19 dieną bus vertinama garso kokybė, taip
pat ir multimedijos kategorijų, o gegužės 20-ąją
vyks EMMA Racing ir SPL varžybos.
Kviečiame visus, ir dalyvius ir žiūrovus, linksmai
praleisti savaitgalį gražių ir įdomių automobilių,
galinčių parodyti neįtikėtinų dalykų, apsuptyje.

Ježi Lukaševič
UAB „Sareme“ technikos direktorius

Į Las Vegasą – ne tik pasinerti
į pramogų sūkurį
Kovo 28–30 d. Las Vegase (JAV) vyko paroda
ISC WEST. Tai viena didžiausių (kartu su ISC EAST)
apsaugos sistemų parodų JAV. Parodoje dalyvavo
daugiau kaip 1 000 kompanijų, tarp kurių – tokios
garsios kaip Honeywell Fire & Security, GE, Interlo-

gix, Bosch Security Systems, DSC, Pelco, Panasonic,
HID, Hirsch, ADT, Jonson Controls, NAPCО, Linear ir
kitos. Paroda apėmė beveik visas apsaugos sistemų
sritis – įeigos kontrolę, apsaugos sistemas ir stebėseną, biometrines sistemas, CCTV, priešgaisrines,
integruotas ir belaides sistemas. Nuolatinių tokių
parodų lankytojų dėmesį patraukė ir kai kurios
naujienos: visuomeninė apsauga, „intelektualus“
namas ir IP technologijų institutas, kuriame buvo
pristatytos naujausios IP technologijos, taikomos
integruotoms apsaugos sistemoms.
Šis renginys savo dydžiu yra panašus į IFSEC
parodą, vykstančią Birmingeme, tačiau Las Vegaso
paroda daugiau orientuota į JAV rinką. Čia dalyvavo
ne tik kompanijos iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, bet ir
Taivano, Korėjos bei Kinijos gamintojai. Pastarosios
kompanijos buvo grupuojamos į atskirus sektorius
pagal šalies pavadinimą. Jų eksponuojama produkcija užėmė apie 8–10 proc. parodos ploto.
Pagrindinės parodos tendencijos:
1) masinis IP technologijų taikymas apsaugos
sistemoms;
2) vaizdo stebėjimo sistemų plečiamoji įranga, sutelkta ties intelektualia vaizdo analize, kurios
pagrindinis tikslas – didelės vaizdinės informacijos apdorojimas, neįtraukiant į šį procesą žmogaus
(aukšto lygio automatizuotos vaizdo apdorojimo
sistemos);
3) biometrinės technologijos.                         l
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Elektroninė sauga

Elektroninė sauga

Vitalijus Kozlovskis



Skaitmeninis jutiklis

Kodėl verta rinktis
skaitmeninius IR
judesio jutiklius?
Jutikliai – tai viena pagrindinių apsaugos sistemos grandžių,
lemiančių jos veiksmingumą. Analizuojant jutiklių rinką, galima pastebėti, kad populiariausi yra IR pasyvieji jutikliai. Jie
reaguoja į judančio žmogaus skleidžiamą šilumą. Šių jutiklių
veikimo principas yra žmogaus ir kitų šaltinių skleidžiamos
IR spinduliuotės pasikeitimo laiko atžvilgiu fiksavimas. Šiuo
metu IR pasyvūs jutikliai yra populiariausi, jie sudaro neatskiriamą kiekvieno objekto apsaugos sistemos elementą.
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PIR elementas

Skaitmeninis stiprintuvas ir procesorius

Suveikimo relė

Analoginis jutiklis
PIR elementas

kliai, kuriuose signalą apdoroja mikroprocesorius.
Tai leidžia detaliai apdoroti signalo struktūrą ir
išskirti jį iš klaidingų signalų fono. Programiškai
valdomas skaitmeninis judesio jutiklis keičia, sustiprina ir apdoroja sensoriaus žemo lygio signalą
skaitmeninėje terpėje tam tikslui nenaudodamas
jokių analoginių grandžių (tai leidžia išvengti duomenų praradimo bei trikdžių). Ši unikali technologija yra gerokai tikslesnė ir patikimesnė, ją naudojant negresia klaidingi aliarmai.
Tikiuosi, kad straipsnyje pateikta informacija
padės geriau suprasti jutiklių veikimo principus ir leis
pasirinkti tinkamiausius konkrečiomis sąlygomis. l

Analoginis
stiprintuvas

Signalo
praradimas

Analoginė
grandinė

Suveikimo relė

Signalo
praradimas

Skaitmeninis
procesorius

Suveikimo relė

Kombinuotas jutiklis
PIR elementas

Analoginis
stiprintuvas

UAB „BSS prekyba“
pardavimo vadybininkas

Kiekvieną PIR jutiklį sudaro šie
pagrindiniai elementai:
 optinė sistema;
 PIR elementas;
 signalų apdorojimo blokas ir suveikimo relė.
Optinė sistema sufokusuoja IR spinduliavimą į
PIR elementą, kuris yra labai jautrus puslaidininkis
piroelektrinis keitiklis, galintis užregistruoti kelių
dešimtųjų laipsnių skirtumą tarp žmogaus ir foninės aplinkos temperatūrų. Sudėtingesniuose IR
jutikliuose paprastai naudojamas dvigubas (dual)
PIR elementas. Tai sumažina klaidingų suveikimų
tikimybę. Dar pažangesniuose jutikliuose naudojami du dvigubi PIR elementai (quad arba double
dual), kurie montuojami vienas virš kito. Jų stebėjimo spinduliai yra skirtingi, todėl klaidingas šilumos šaltinis matomas tik viename iš jų.
Šiame straipsnyje ir norėčiau plačiau apžvelgti
signalo apdorojimą jutikliuose.
Kiekvienas jutiklis turi atskirti signalą, kurį sukelia potencialiai pavojingas objektas nuo trukdžių
fono. Pagrindiniai klaidingą aliarmą galinčių sukelti IR jutiklių trukdžių tipai ir šaltiniai:

 šilumos šaltiniai, šildomieji ir šaldomieji
prietaisai;
 konvencinis oro judėjimas;
 saulės radiacija ir dirbtiniai šviesos šaltiniai;
 elektromagnetiniai ir radijo trikdžiai;
 vibracija;
 terminė lęšių įtampa;
 smulkūs gyvūnai ir vabzdžiai.

Norint atskirti naudingąjį signalą trukdžių
fone, reikia išanalizuoti jo parametrus ties PIR elemento išėjimu. Tokie parametrai gali būti signalo
stipris, jo forma ir trukmė. Signalas nuo žmogaus,
kertančio IR jutiklio spindulio veikimo zoną, yra
beveik simetrinis, jo trukmė priklauso nuo įsibrovėlio judėjimo greičio, atstumo iki jutiklio, spindulio pločio ir gali būti 0,02–10 s, kai jutiklio greičio
fiksavimo geba yra 0,1–7 m/s. Trukdžio signalai
dažniausiai yra nesimetriniai ir skiriasi nuo naudingųjų savo trukme.
Pagrindinis parametras, kurį analizuoja visi
jutikliai, yra signalo stipris. Paprasčiausiuose jutikliuose šis parametras yra vienintelis, jo analizavimas vyksta lyginant jį su riba, nusakančia jutiklio
jautrumą, kuri taip pat turi įtakos klaidingų suvei-

kimų dažniui. Norint padidinti jutiklio atsparumą
klaidingiems suveikimams, paprasčiausiuose jutikliuose taikomas impulsų skaičiavimo metodas:
suskaičiuojama, kiek kartų signalas buvo stipresnis
už nustatytą ribą (kitaip tariant, kiek kartų įsibrovėlis kirto spindulį arba kiek spindulių jis kirto). Jutiklis pereina į aliarmo būseną ne tada, kai signalas
vieną kartą viršija nustatytą ribą, o tik tada, jei per
tam tikrą laiką ši riba viršijama keletą kartų (dažniausiai nustatomi 2–4 kartai).
Sudėtingesniuose jutikliuose signalų apdorojimo blokas analizuoja signalo formos simetriją
iš diferencijuoto PIR elemento išėjimo. Pagal šį
principą signalas lyginamas ne su viena nustatyta
riba, o su dviem (teigiama ir neigiama), kai kuriais
atvejais lyginami skirtingų polių signalų dydis ir
trukmė.
Dar vienas signalų apdorojimo būdas, skirtas IR jutiklių savybėms pagerinti, – automatinė
temperatūros kompensacija. Šis būdas garantuoja pastovų jutiklio jautrumą esant labai skirtingai
temperatūrai.
Minėtas signalų apdorojimas gali vykti skaitmeniniu, analoginiu ar kombinuotu būdu. Šiuo
metu vis dažniau naudojami skaitmeniniai juti-

Bs-101

• pasirenkamas veikimo nuotolis
• skaitmeninis signalo apdirbimas
• Automatinis temperatūros
kompensavimas
• atsparus RF spinduliuotei

DviGuBas
pasyvus IR
jutiklis

GBD-100

• skaitmeninis signalo apdorojimas
• Dvigubo veikimo technologija
• atsparus RF spinduliuotei

stiklo
dūžio
jutiklis

UAB “BSS Prekyba”
P. Lukšio g. 7, Vilnius
Tel./Fax. 8 5 2773532
El.p. marius@bss.lt
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Tinkama duomenų apsauga –

kelias į verslo sėkmę
Nors praėjusiais metais beveik pusė Lietuvos įmonių (46 proc.) patyrė nemažai
žalos dėl tinklų ir informacijos saugumo
incidentų, smulkios ir vidutinės įmonės
vis dar nelinkusios rimčiau susirūpinti
informacinių technologijų sauga. Tačiau
tik užtikrinus tinkamą duomenų apsaugą galima tikėtis verslo sėkmės.

Autorius
Linas
Rukšėnas
TEO LT, AB Informacinių
Firma
technologijų verslo plėtros skyriaus
projektų vadovas

„Šiuo metu rinkoje pastebimas paradoksas:
visi kalba, kad informacinių technologijų (IT) sauga yra labai svarbi, to neneigia ir įmonių vadovai,
nes tai būtų nešiuolaikiška. Tačiau pakankamai
lėšų IT saugai skiria tik nedidelė dalis bendrovių,
o likusios nesiima jokių veiksmų“, – teigia Linas
Rukšėnas, TEO LT, AB Informacinių technologijų
verslo plėtros skyriaus projektų vadovas.
Menką Lietuvos įmonių suvokimą apie IT saugos
svarbą pagrindžia ir statistika: Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) atliktas tyrimas parodė, kad tik 30 proc.
šalies įmonių įgyvendina saugumo valdymo politiką.
L. Rukšėnas smulkioms ir vidutinėms įmonėms,
negalinčioms skirti daug lėšų saugumo valdymo
politikai kurti ir įgyvendinti, pataria samdyti specializuotą IT bendrovę, kuri ne tik numatytų politiką, bet ir
užtikrintų duomenų saugumą bei prižiūrėtų įrangą.
Specialisto nuomone, kiekviena įmonė pati
turėtų įvertinti, kokio lygio IT saugos jai reikia.
„Jei bendrovė maža, bet aptarnauja daug klientų ir turi brangią informacinę sistemą, jai būtina
užtikrinti aukštą saugumo lygį“, – sako L. Rukšėnas.

Virusų atakos – rimta grėsmė
Kaip didžiausią grėsmę duomenų saugumui
dauguma Lietuvos įmonių (86 proc.) įvardija kom-

piuterinius virusus. Praeitais metais, palyginti su
2005-aisiais, įmonėse kompiuterinių virusų sukeliamų incidentų skaičius padidėjo 7 proc. (RRT
duomenys). TEO atstovas įspėja, kad virusai plinta
ir į mobiliuosius įrenginius – delninius kompiuterius bei mobiliuosius telefonus.
Kompiuterinių virusų atakos darosi vis pavojingesnės ir paprastų priemonių duomenims
apsaugoti jau nebepakanka, todėl specialistas pataria įmonėms rinktis pažangesnes antivirusines
programas, turinčias euristinės analizės funkciją:
„Vis daugiau antivirusinių programų turi euristinę sistemą, atliekančią prevencinį darbą. Programa
pati plėtojasi, analizuoja gaunamus duomenis, atpažįsta naujus virusus ir gali sukurti antivirusą, kurio
reikia, bet nėra duomenų bazėje“, – aiškina jis.
Užtikrinti aukštesnį duomenų saugumo lygį
įmonėms padės ir Lietuvos rinkoje ką tik pasirodžiusi nuotolinė automatinio duomenų įrašymo
paslauga. Šiuo metu ji sparčiai populiarėja pasaulyje, nes leidžia įmonėms išsisaugoti svarbiausius
duomenis, gauti juos internetu bet kuriuo metu, o
darbuotojams nereikia rūpinti laikmenomis, nuolat prisiminti būtinybę įsirašyti duomenis.
L. Rukšėnas atkreipia dėmesį į tai, kad įmonės
savo duomenų saugumą turėtų užtikrinti įvairiais

būdais, ne vien diegdamos antivirusines programas: „Įmonės interneto tinklas gali būti gerai
apsaugotas nuo virusų, šnipinėjimo, duomenis vagiančių programų, bet jei bus visiškai neapsaugota
patalpa su kompiuteriais, kas nori gali įeiti ir pasiimti duomenis. Kartais netgi būtina kompiuterį su
labai slaptais duomenimis laikyti neprijungtą prie
jokio tinklo, juo labiau prie interneto, arba jį reikėtų
nuolat rakinti serverių patalpoje.“
Pagrindinės grėsmės:
• virusai, šnipinėjimo programos;
• duomenų vagystė („phishing“, falsifikuoti
tinklalapiai);
• žmogiškasis veiksnys (netyčiniai sugadinimai);
• elektros tinklo trikdžiai;
• fizinės grėsmės – kompiuterių ir duomenų
vagystės ar sugadinimai.

Kiekvienoje įmonėje turėtų būti taikomos šios saugos priemonės:
• personalo sauga – būtina mokyti darbuotojus
tinkamai naudotis informacinėmis sistemomis, nurodyti, kur skambinti sugedus įrangai ar iškilus nesklandumų, įspėti, ko negalima skelbti, platinti kitiems ir
kokios bausmės gresia už šių taisyklių pažeidimus;
• fizinė sauga – įeigos kontrolės sistema, kiti
priėjimo prie kompiuterių apribojimai (svečiai po
įmonės patalpas visada turi vaikščioti su įmonės
atstovų palyda);

Tinklų ir informacijos saugumo incidentai (%), su kuriais susiduria įmonės ir interneto paslaugų teikėjai
Kompiuteriniai virusai

86,2 98

Nepageidaujami e. pašto laiškai (SPAM)

94,4 98

Duomenų vagystės

2 11

Įsilaužimai į įmonės kompiuterius

Kaip apsaugoti duomenis?
Norint tinkamai pasirinkti saugos priemones, pirmiausia reikėtų nustatyti, kurie duomenys
vertingiausi: esamų ar potencialių klientų sąrašai,
planuojamos investicijos, akcijos, tiekėjai, kainų
politika, finansiniai rodikliai, darbuotojų asmens
duomenys ar įvairios technologinės paslaptys ir kt.

• slaptažodžiai – juos privalo turėti visi kompiuteriai;
• atsarginės dokumentų kopijos.
• rezervinis maitinimo šaltinis (staiga dingus
elektrai, jis padėtų išsaugoti duomenis);
• internetinio tinklo apsauga – antivirusinė
programa, ugniasienė, internetu perduodamų duo
menų kodavimas (rekomenduojama informacinę
sistemą įdiegti taip, kad įvykus incidentui būtų
matomi gedimo ar įsiveržimo pėdsakai), taip pat
administratoriaus veiksmų suvestinė;
• antivirusinės programos su euristine funkcija.

4,2 9

Atsisakymo aptarnauti atakos (DoS)
Įmonės darbuotojų piktavališki
veiksmai vietiniame tinkle
Neteko susidurti

Įmonės
4 45

11

Interneto paslaugų teikėjas

2,8

Pastaba. Šio tyrimo metu anketinėje apklausoje tiesioginio interviu būdu dalyvavo 500 Lietuvos įmonių atstovų, atsakingų už
IT administravimą įmonėse, ir 31 interneto paslaugų teikėjas (IPT). Jie atsakė į iš anksto parengtus klausimynus. Tyrimu buvo
siekiama išsiaiškinti tinklų ir informacijos saugumo valdymo politikos naudojimo įmonėse ir IPT mastą, kiek ir su kokiais tinklų ir
informacijos saugumo incidentais susiduriama, kaip dažnai naudojamos įvairios apsaugos nuo šių incidentų priemonės ir kokia žala
dėl šių incidentų yra patiriama.
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„Dallmeier Electronic“

Cam_inPIX

®

technologija

kameras, visada galima pasirinkti norimą matymo
kampą arba optimalią vaizdo kameros išdėstymo
vietą, nepaisant apšvietimo sąlygų: kameros užtikrina dinaminį diapazoną iki 1:200 000 ir kadre
vienodai gerai matomi tiek ryškūs, tiek ir tamsūs
objektai vienu metu. Signalo apdorojimo algorit
mai užtikrina optimalų kiekvieno vaizdo matricos
pikselio jautrumą ir tolygų kontrastą visame vaizde bet kurioje konkrečioje aplikacijoje. Piešinyje
atkreipkite dėmesį į pažymėtas sritis.

DF2000, DF300 kamerų serijomis, pagrįstomis
Cam_inPIX® technologija, Dallmeier Electronic
nustato naujus standartus apsauginių kamerų
taikymo srityje.

meniu ir bet kurioje kabelio vietoje, pavyzdžiui,
aparatinėje, įterpiant UTC Remote BOX bloką. Tuo
atveju, kai kameros prijungiamos prie skaitmeninio Dallmeier Electronic vaizdo įrašymo įrenginio,
tokio kaip DMS III arba DMS 240/Leonardo, kurie
jau turi UTC protokolo palaikymą, nereikalinga
jokia papildoma įranga – kameros parametrus
galima nustatyti ir keisti tiesiai iš vaizdo įrašymo
įrenginio meniu lokaliai arba nutolusiu būdu iš
Pview darbo stoties.
• Gamintojų iš anksto parengti nustatymų
rinkiniai leidžia lengvai ir greitai pritaikyti kamerų
techninius parametrus ir vaizdo apdorojimo algoritmo režimus prie beveik bet kurios konkrečios
aplikacijos (veidų, numerių, paliktų daiktų atpažinimas ir kt.). Vartotojas gali pats modifikuoti parametrų rinkinius, kad ateityje galėtų greitai juos
perjungti. Tą prireikus gali daryti ir operatorius,
panaudodamas UTC protokolą.

Dallmeier Cam_inPIX® šiandien

Laimonas Nikolajevas

www.dallmeier-electronic.com

UAB „Telekonta“
projektų vadovas

Dallmeier Cam_inPIX® istorija
Vokiečių kompanija Dallmeier Electronic, pasaulyje gerai žinoma profesionalios vaizdo įrašymo įrangos gamintoja, nuo 2005 m. gegužės mėn.
pradėjo vaizdo kamerų gamybą ir pristatė naujieną
– vienintelę pasaulyje apsauginę vaizdo kamerą
DF2000A su 17 bitų signalo procesoriumi.
Dallmeier Electronic technologiją pavadino
Cam_inPIX® („kamera kiekviename pikselyje“).Tech
nologija kaip pagrindą naudojo kompanijos Pixim
Inc. antrosios kartos vaizdo jutiklį D2500. Bendrovės
Dallmeier Electronic ir Pixim Inc. yra strateginės partnerės, abi kartu kuria bei tobulina Cam_inPIX®.
Kitaip nei kamerose su standartinėmis matricomis, Cam_inPIX® kamerose tarp signalo procesoriaus ir matricos dideliu greičiu vyksta abipusiai
duomenų mainai. Tai leidžia valdyti kiekvieno atskiro jautraus matricos elemento darbo parametrus
ir gauti itin gryną vaizdą.
Cam_inPIX® vaizdo kameros išsiskiria universalumu ir gali būti sėkmingai panaudotos įvairiose,
o ypač – pačiose sudėtingiausiose situacijose.

Cam_inPIX® technologijos privalumus
lemiantys parametrai

• Dallmeier Cam_inPIX® panaudota tik progre-

syvaus skleidimo technologija (beje, ši technologija prieinama ir aukštos klasės CCD kameroms), kuri
suformuoja itin ryškų ir stabilų vaizdą įvairiomis
sąlygomis. Nepastebima vaizdo maišymosi (angl.
interlacing) efekto, todėl gaunami ryškūs judančių
objektų kadrai (be „grotelių“) ir neprarandamas
bendras ryškumas, kai kamera yra veikiama vibracijos (pvz., vėjo). Šis parametras tampa kritinis, kai
vaizdas įrašomas su horizontaliąja skiriamąja geba
(rezoliucija), daugiau nei 288 eilučų. Piešinyje
pavaizduotas progresyvia ir įprastine (interlaced)
technologija užfiksuotas pilnas kadras, kuriame
judančios mašinos greitis – 20 km/h.

   • Bet kurios tradicinės kameros vaizdo kadras
atvaizduoja tik apie 1 tūkstantį spalvų (8–10 bitų).
Dėl to ne tik gerokai nukenčia spalvų natūralumas,
bet ir smarkiai sumažėja kontrastiškumas, pradingsta smulkios detalės, kurios visada aktualios,
tiriant įvykius. 17 bitų technologija Cam_inPIX®
leidžia gauti vaizdo kadrą, atvaizduojantį daugiau
negu 130 tūkstančių atspalvių.

• Cam_inPIX® technologijai nėra būdingas
dėmių (angl. smear) efektas – neatsiranda vertikalių šviesių juostų nuo ryškaus taško, atvaizduojamo tamsiame kadre.
• Naujoji technologija atspari pliūpsnio (angl.
bloom) efektui, kai ryškūs objektai kadre atrodo
gerokai didesni nei iš tikrųjų (kuo objektai ryškesni, tuo didesni jie atrodo).

• Cam_inPIX® užtikrina platų dinaminį dia-

pazoną. Skirtumas tarp šviesiausio ir tamsiausio
taškų CCD vaizdo kamerose tesudaro 1:200. Vadinasi, norint gauti kokybišką vaizdą, būtinas tolygus
apšvietimas, priešingu atveju kadro dalys liks baltos arba juodos. Dažnai montuotojui tenka ieškoti
kompromiso tarp įrengimo vietos, stebimo objekto
išdėstymo ir kameros galimybių. Tipinėje situacijoje
dažniausiai būna nepageidaujamų šviesos šaltinių
(saulė, automobilių žibintai, patalpų komutuojamas apšvietimas), kurie sukelia didelių problemų
įprastinėms vaizdo kameroms. Net jei pavyksta
pastatyti kamerą taip, kad būtų minimizuota tiesioginė šių šaltinių įtaka, tai kitų veiksnių – nuo
poliruoto metalo, stiklo,  vandens balų po lietaus,
automobilių blizgančių kėbulų atspindėtos šviesos
ir pan. – dažniausiai nepavyksta išvengti. Tokiu
atveju įprastinių kamerų vaizdas praranda kokybę
arba šią kokybę pradeda veikti paros ar metų laikas ir kiti veiksniai. Naudojant Cam_inPIX® vaizdo

Dallmeier Cam_inPIX® kameras itin
patogu įrengti

• Visos vaizdo kameros (taip pat ir IP) turi papildomą mini bendraašę (koaksialinę) jungtį, kuri
leidžia prijungti kilnojamąjį monitorių pradiniam
objektyvo kampo ir fokuso nustatymui. Jungtis išdėstyta taip, kad būtų lengvai prieinama neišmontavus kameros arba aplinkinių konstrukcijų (pvz.,
pakabinamųjų lubų mini-dome tipo kameros). Be
to, nereikia atjunginėti pagrindinės bendraašės
jungties analoginių kamerų atveju.
• Kamera palaiko unikalų duomenų perdavimo bendraašiu kabeliu protokolą Dallmeier UTC.
Tai reiškia, kad užtenka pastatyti vaizdo kameras
ir sureguliuoti pageidaujamą vaizdo kampą bei
objektyvo fokusą. Tolesni bet kurių parametrų
nustatymai galimi panaudojant kameros grafinį

Per 2 metus, praėjusius nuo DF2000A kamerų
serijos pristatymo, jos buvo sumontuotos daugelyje skirtingų aplikacijų. Čia jos parodė pačias geriausias savybes ir pelnė galybę kokybės apdovanojimų. Būtent todėl šiandien Pixim Inc. antrosios
kartos jutiklius naudoja daugelis vaizdo kamerų
gamintojų. Ši technologija dažnai dar vadinama
CMOS – jutiklio technologija, arba DPS (digital
pixel system).
Nors kiti gamintojai taip pat naudoja Pixim Inc
antrosios kartos jutiklius, tačiau tik Dallmeier Electronic, būdama technologinė Pixim Inc partnerė,
turi išskirtinę teisę naudoti specialią jutiklių versiją,
neprieinamą kitiems gamintojams.
Nepaisant akivaizdžių antrosios kartos Pixim
Inc. jutiklių privalumų, jie vis dėlto turėjo ir vieną
trūkumą – mažą jautrumą šviesai (apie 0,8 Lux).
Nors daugumai aplikacijų (pvz., bankomatai,
kazino, pastatų vidus, apšviestos gatvės bei teritorijos) didelis jautrumas ir nėra reikalingas, bet
technologijos oponentai (t. y. bet kuri kompanija,
tebegaminanti CCD kameras) nepraleido progos šį
trūkumą paviešinti ir tokiu būdu laimėti šiek tiek
laiko modernizuoti savoms gamybos linijoms ir
produktų asortimentui.
2007 metų pradžioje Dallmeier Electronic
džiaugiasi galėdama pristatyti dar vieną premjerą
– vaizdo kamerų seriją DF3000 su trečiosios kartos
Pixim Inc. jutikliais.  
Palyginti su antrosios kartos produktais, net
keliasdešimt kartų padidėjo jautrumas (iki 0,025
Lux) – dabar jis prilyginamas įprastinių CCD kamerų jautrumui. Tokiu būdu panaikintas paskutinis
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technologijos oponentų argumentas. Patobulėjo ir
programinė bei aparatinė įranga – įvestas dienos
ir nakties režimas su IR filtro komutacija, nuo 480
iki 540 TVL padidėjo kamerų skiriamoji geba.
Naują produktų liniją sudaro analoginės ir IP kameros; standartinių, mini objektyvų ir objektyvų su
IR filtrais opcijos; integruojamosios kameros, lubinės
mini-dome tipo kameros; kameros, maitinamos 220
V tinklo kintama įtampa arba pastovia 12 V įtampa.
Cam_inPIX® Ethernet tinklo realaus laiko IP
kameros (beje, dar vadinamos Cam_inNET®) šiuo
metu neturi konkurentų, galinčių pasigirti analogiškais parametrais
IP kameros suderinamos su naujausiais Dallmeier vaizdo įrašymo įrenginiais (DMS 240 / Leonardo) protokoliniu lygmeniu saugant ir pažymint
perduodamą srautą taip, kad jo nebūtų galima
suklastoti. Dallmeier – viena iš labai nedidelio
būrio kompanijų, kurios produkcija patvirtinama
Kalagate sertifikatais. Kalagate sertifikavimas leidžia pripažinti filmuotą medžiagą kaip patikimą
ir nepakeistą, todėl tinkamą naudoti kaip įrodymą
teisminiuose procesuose.

Cam_inPIX® perspektyvos
CCD technologija per keliasdešimt savo gyvavimo metų padarė milžinišką pažangą, kol tapo
tokia, kokia yra šiandien. Deja, kiekviena technologija turi savo ribą peržengti ar nustumti, o tai laikui
bėgant darosi tik sunkiau, todėl pažangos procesas
pamažu lėtėja. Cam_inPIX® technologija šia prasme turi nepaprastai didelį potencialą ir geriausias
to pavyzdys – tokio esminio parametro kaip kameros jautrumas pagerinimas kelias dešimtis kartų per 2 metų laikotarpį. Kaip tik todėl labai tikėtina, jog per keletą ateinančių metų technologinis
Cam_inPIX®  pranašumas prieš CCD tik padidės.
Be abejo, mes visi nekantriai lauksime vis naujų produktų su vis gerėjančiais parametrais ir mažėjančia kaina, tačiau kol kas Dalmeier Electronic
– vieninteliai gamintojai, galintys pasiūlyti Cam_
inPIX® su trečiosios kartos Pixim jutikliu jau dabar,
o kompanija „Telekonta“ – išskirtiniai Dalmeier
Electronic atstovai Lietuvoje, maloniai siūlantys
išbandyti  rytojaus technologijas jau šiandien.    l

www.telekonta.lt
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UAB „AREVITA IR KO“ kviečia į seminarą

„Paradox Security Systems 2007 m.
naujų produktų pristatymas“
Seminarai vyks:
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Jei norime išsaugoti
komercinę paslaptį

Gegužės 16 d. viešbutyje Daugirdas, T. Daugirdo g. 4, Kaune;
Gegužės 17 d. viešbutyje Best Western Naujasis Vilnius, Konstitucijos pr. 14, Vilniuje.

Viena iš svarbiausių komercinės paslapties apsaugos krypčių – akustinės informacijos (kalbos) apsauga. Didžiausia
klaida, daroma siekiant tinkamai
organizuoti akustinės informacijos
apsaugą, – beatodairiškas pasitikėjimas
įvairiomis techninėmis priemonėmis,
neva stebuklingai užtikrinančiomis
pokalbių saugumą.

Numatomos seminaro pranešimų temos:
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Naujoji „Spectra“ SP centralių serija.
Bevielės sistemos „Magellan“ naujieji moduliai.
TCP/IP ir GSM moduliai.
Naujieji judesio jutikliai.
Patentuoto saugojimo režimo „Stay D“ pristatymas.
Naujos „Paradox“ namų automatikos sistemos „MAMA“ pristatymas.

Seminaro vedėjas – Racicot Stephane
„Paradox Security Systems“ technikos direktorius (Kanada).
Akustinės informacijos apsaugos
organizavimas

Seminaro darbotvarkė
09.30 dalyvių registracija
10.00 seminaro pradžia
12.30-13.00 pietų pertrauka
13.00 seminaro tęsinys, klausimai, diskusijos
15.00 pabaiga

Prašome pasirinkti Jums tinkamą seminaro vietą ir registruotis Jums patogiu būdu:
Vilniuje – el. paštu vilnius@arevita.lt arba telefonu (8 5) 213 3896, Kaune – el. paštu
rimantas@arevita.lt arba telefonu (8 37) 33 1620. Apie save prašom pranešti šiuos duomenis:
VARDAS ..............................................................................................................................................................................
PAVARDĖ .............................................................................................................................................................................
PAREIGOS ...............................................................................................................................................................................
ORGANIZACIJA ....................................................................................................................................................................
TELEFONAS .........................................................................................................................................................................
FAKSAS ...............................................................................................................................................................................
EL. PAŠTAS ..........................................................................................................................................................................
ADRESAS ................................................................................................................................................................................

Iki susitikimo Paradox Security Systems seminare!

Narūnas Savickas
UAB „Eksinta“
direktorius

Bandymai organizuoti akustinės informacijos
apsaugą atsitiktinėmis priemonėmis paprastai
rezultatų neduoda. Dažniausiai tokios priemonės
tėra madingų verslo aksesuarų įsigijimas. Reikėtų
pabrėžti, kad tik kompleksiškai naudojant įvairias
apsaugos priemones galima užtikrinti nors kiek
efektyvesnę (bet ne absoliučią!) akustinės informacijos apsaugą.
Norint tinkamai organizuoti akustinės informacijos (AI) apsaugą, visų pirma reikėtų iškelti
klausimą, kokio AI apsaugos efektyvumo lygio
siekiama. AI apsaugos organizavimo pirminiame
etape reikia atsakyti į klausimus, nuo kurių tiesiogiai priklausys AI apsaugos užtikrinimo mastai ir
pagrindinės kryptys.

Nuo kokių techninių priemonių bus
siekiama apsisaugoti?
A. Vidinio naudojimo techninės priemonės AI
kaupia jos atsiradimo vietose. Paprastai tai būna
įvairūs AI įrašymo įrenginiai – diktofonai, magnetofonai, mobiliojo ryšio telefonų aparatai ir kitos
techninės priemonės, kurios padedamos tiesiogiai

AI atsiradimo ir veikimo zonoje. Norint panaudoti
tokias priemones, būtina fizinė prieiga prie AI atsiradimo vietos.  
B. Išorinio naudojimo techninės priemonės
analizuoja ir identifikuoja AI per antrines jos sklidimo aplinkas. Tokiomis techninėmis priemonėmis
analizuojama vibracija, sukeliama AI ir sklindanti
per įvairias konstrukcijas. Iš tokių techninių priemonių galima paminėti stetoskopus.
C. Mišraus naudojimo techninės priemonės
renkamą ar sukauptą informaciją perduoda įvairiais ryšio kanalais ar pagalbinėmis priemonėmis.
Tokių priemonių pavyzdys – radijo mikrofonai.

Kokias apsaugos zonas
reikėtų išskirti?
Atsižvelgiant į tai, kad techninių priemonių, nuo
kurių siekiama apsisaugoti planuojant įmonės AI apsaugą, yra gana daug, reikėtų atkreipti dėmesį į tai,
kad šios priemonės gali būti įrengiamos ar padedamos patalpose tiek pašalinių asmenų, tiek dirbančiųjų įmonėje. Todėl AI apsauga negalima neišskyrus
apsaugos zonų (teritorijų), į kurias įėjimas kontroliuojamas ir ribojamas. Planuojant apsaugos zonas,
jos turi būti skiriamos ir AI apsaugos požiūriu.
u
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A. Ypatingos svarbos zona. Šiai grupei priskiriamos patalpos, į kurias pirmiausia nukreipiamas
piktadarių dėmesys, – aukščiausio rango vadovų kabinetai, pasitarimų patalpos. Didžiausia klaida daroma, kai pasitarimų patalpos įmonėse naudojamos ir
svečiams ar lankytojams priimti. Jeigu jau išskiriame
patalpas, kurias norime apsaugoti AI požiūriu, pašaliniams asmenims jos turėtų būti nepasiekiamos.
B. Didesnės rizikos zona. Šiai grupei priskiriamos patalpos, kurios tiesiogiai susijusios su A
zonos patalpomis, taip pat kitos įmonės patalpos,
kurios galėtų būti pažeidžiamos AI atžvilgiu.
C. Tarnybinė zona. Šiai grupei priskiriamos patalpos, kurios tiesiogiai susijusios su B tipo patalpomis, taip pat patalpos, kuriose yra technologinė
įranga, turinti sąsajų su A ir B zonos patalpomis,
pavyzdžiui, ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų
išėjimo angos, linijos ir t. t.
Šis patalpų suskirstymas grynai santykinis,
atsižvelgiant į personalo ar / ir pašalinių asmenų
nekontroliuojamo buvimo jose rizikos laipsnį. Kiekvieno konkretaus objekto AI apsaugos organizavimo požiūriu patalpos skirstomos remiantis objekto
struktūra ir infrastruktūra. Pagrindinis tikslas, kurio
turėtų būti siekiama, – lankytojų ir personalo judėjimo srautų atskyrimas. Būtina ir lankytojų bei darbuotojų kontrolė visose didesnės rizikos patalpose.
Suskirsčius patalpas, planuojamos organizacinės ir
techninės priemonės pagrindiniam tikslui pasiekti.

Kaip nustatyti apsaugos lygį?
Skamba paradoksaliai, bet praktiškai neįmanoma užtikrinti AI apsaugos. Kodėl? Tai susiję su pačios
AI specifika. AI gimsta pokalbio metu. Būtina, kad
kalba perduodamą informaciją jos gavėjas (pašnekovas) sugebėtų suprasti. Tai, ką turi išgirsti pašnekovai, gali būti perduota techninėmis priemonėmis.
Apsaugos techninės priemonės nukreipiamos į
informacijos, perduodamos techninėmis priemonėmis, kokybės žeminimą. Pagal perduotos akustinės
informacijos kokybę galime išskirti kelis jos lygius.
A. Perduotas AI paketas turi pakankamai teisingai identifikuojamų žodžių, kad teisingai, iki
galo ir tiksliai galima būtų atkurti perimtos informacijos turinį ir prasmę.
B. Perduotas AI paketas turi pakankamai teisingai identifikuojamų žodžių, kad būtų įmanoma
gana teisingai atkurti perimtos informacijos temą
ir bendrą prasmę.
C. Perduotas AI paketas turi teisingai identifikuojamų žodžių, kurie gali padėti atkurti perimtos
informacijos temą.
D. Analizuojant perimtą AI paketą, galima nu-
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statyti AI jame, tačiau neįmanoma jos suprasti.
Apsaugos lygio nustatymas tiesiogiai lemia
techninių apsaugos priemonių naudojimo mastą.
Praktika rodo, kad A lygio informacijai gauti užtenka teisingai identifikuoti 60–70 proc. žodžių nuo
bendro kalbos kiekio, B lygio – 40–50 proc., C lygio – 20–30 proc., D – mažiau kaip 10 proc.

Kokių apsaugos priemonių imtis?
Įvairios elektroninės įrangos techniniuose parametruose dažnai galima rasti vieną parametrą,
nusakantį aparatūros veikimo efektyvumą, – tai
signalo / triukšmo santykis. Pasinaudojus analogija ir pritaikius technines priemones, kuriomis siekiama efektyvinti AI apsaugą, matyti, kad norint
užtikrinti perimtos informacijos kokybės kritimą
galima veikti dviem kryptimis:
1) mažinti signalo lygį. AI signalo lygio mažinimas atliekamas didinant saugomų patalpų
garso izoliaciją. Pagal savo esmę tai yra pasyvios
apsaugos priemonės. Atkreiptinas dėmesys į tai,
kad silpniausios garso izoliacijos požiūriu vietos
– įvairios nišos ar skylės technologinėms linijoms
tiesti bei patalpos durys. Dauguma pasyvių apsaugos priemonių yra įrengiamos statant ar rekonstruojant patalpas;
2) didinti tiukšmo lygį. Tai galima daryti įvairiomis aktyviomis priemonėmis, sukeliančiomis

akustinius ar vibroakustinius triukšmus. Galima
išskirti tokias priemones kaip „baltojo triukšmo“
generatorius, „rožinio triukšmo“ generatorius, kalbos generatoriai. Visos šios priemonės gana efektyviai mažina perduotos informacijos kokybės lygį,
tačiau dažnai atsisakoma jas naudoti AI apsaugoje
dėl tam tikrų pasekmių – gali būti viršytas leistinas (nepavojingas sveikatai) triukšmo lygis, jas
naudoti paprastai nėra patogu.
Visos kitos techninės ar administracinės prie
monės yra nukreipiamos į patalpų apsaugos užtikrinimą ir tiesiogiai AI apsaugos neužtikrina.
Apskritai šios priemonės turi užtikrinti, kad būtų
tinkamai apsaugotos apsaugos zonos. Iš specifinių
apsaugos priemonių galima būtų paminėti atskirų technologinių mazgų ar patalpų plombavimą,
greitą pašalinių daiktų, patekusių į patalpas kartu
su lankytojais ar darbuotojais, identifikavimą ir t. t.
Taigi, išsaugoti komercinę paslaptį galima tik
deramai pasirūpinus akustinės informacijos apsauga, o tai gali užtikrinti šie pagrindiniai metodai:
1) lankytojų ir personalo judėjimo srautų atskyrimas, klasifikavimas ir kontrolė;
2) tinkamas pasyviųjų techninių priemonių
naudojimas;
3) tinkamas aktyviųjų techninių priemonių
naudojimas;
4) priemonių kompleksiškumas.                    l
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Vaizdo stebėjimo sistema –

kompleksinio nuotolinio objekto
saugojimo sistema Lietuvoje?
Gana seniai visi suvokė, kad geriausia
apsauga – kelių apsaugos priemonių
kompleksas. Jau įprasta integruoti
apsaugos sistemas su įeigos kontrolės
ir perimetro apsaugos sistemomis.
Šiuolaikinė vaizdo stebėjimo sistema,
nors ir skaitmenizuota vienokiu ar
kitokiu būdu, dažniausiai naudojama
kaip papildoma nepriklausoma (arba iš
dalies nepriklausoma) priemonė.

Dainius Kaminskas
UAB „Actis IS“ direktorius

Įvairūs gamintojai siūlo nuotolinio vaizdo stebėjimo programinę įrangą, galinčią priimti vaizdus
iš kelių ar kelių tūkstančių objektų ir sujungti juos
į vientisą sistemą. Gamintojų manymu, ši įranga
skirta fizinės saugos kompanijoms ir galėtų būti
jų veiklą palengvinanti priemonė, kuri papildytų
centrinio stebėjimo pulto įrangos kompleksą. Tačiau tik nedaugelis saugos tarnybų naudoja tokio
pobūdžio įrangą. Be to, jos tokiu būdu papildomai
stebi tik mažą dalį visų saugomų objektų. Žinant
tai, kyla klausimas, kodėl technologiškai pažangioje Lietuvos saugos rinkoje susiklostė tokia situacija?
Pagrindinė to priežastis – dabar naudojamų
skaitmeninio vaizdo įrašymo įrenginių įvairovė,
vadinasi, ir programinės įrangos įvairovė. IP pagrindu veikiančios vaizdo stebėjimo sistemos,
įrašančios vaizdus lokaliame ar nuotoliniame
objekte, leidžia šią problemą eliminuoti, tačiau
jos labai menkai tepaplitusios. Be to, jų atžvilgiu
yra daugiau skeptikų, kurių nuomonė niekuo nepagrįsta, nei šalininkų. Kita priežastis – siekdamos
sukurti tokio pobūdžio paslaugą, saugos tarnybos
turėtų naudoti tik tam tikro gamintojo įrangą. Dėl
to atsirastų gana didelių pradinių investicijų porei-

kis. Tokį strateginį žingsnį žengti gali sau leisti tik
ilgalaikes strategijas kuriančios ir tolimesnes perspektyvas nuolat nagrinėjančios saugos tarnybos,
kurios nuolat kuria naujus produktus, papildančius
turimus paslaugų rinkinius. Taigi aiškėja, kodėl ši
paslauga nėra plėtojama mūsų šalies saugos rinkoje – investicija neatsiperka iš karto, o saugoti
objektus galima ir be to. Tad kam to reikia?
Labiausiai tokios paslaugos poreikį ir trūkumą jaučia sistemas įrengiančios kompanijos bei
saugos tarnybų paslaugų pardavimo padalinių
atstovai. Šiandienos užsakovai – tai novatoriškos
įmonės, savo įmonės valdymui pritaikančios šiuolaikines technologijas, leidžiančias centralizuoti ir
optimizuoti veiklą, sumažinti žmoniškųjų resursų
poreikį, o kartu – ir galimos klaidos tikimybę. To
paties jie tikisi ir iš techninės saugos paslaugas teikiančių bendrovių.
Šiuo atveju mes kalbame ne tik apie didelius,
bet ir apie vidutinio dydžio objektus, kurių maksimalų saugumą galima užtikrinti neįrengiant
lokalaus saugos posto, skirto tik šiam konkrečiam
objektui. Taip yra todėl, kad esant tokiai gausai
šiuolaikinių techninės saugos priemonių, niekas
nenori apmokėti tiesioginių saugos tarnybų išlaidų

personalui, aptarnaujančiam vieną ar kitą objektą,
išlaikyti. Taigi, peršasi išvada, kad vienintelis būdas
mažinti saugai skirtas išlaidas – mažinti saugos
darbuotojų skaičių, t. y. didinti vieno saugos darbuotojo aptarnaujamų objektų skaičių.
Kaip bebūtų paradoksalu, bet ištobulėjusios
techninės saugos priemonės dažniausiai išnaudojamos tik minimaliai. Taip yra ne todėl, kad
sistemas įrengiančioms kompanijoms trūksta
kvalifikacijos įdiegtą sistemą išnaudoti maksimaliai.  Priežastis kita – ne visada yra kam perduoti
eksploatuoti tokias sistemas. Minėtos kompanijos
galėtų pateikti aibes pavyzdžių, patvirtinančių šį
teiginį.
Geras pavyzdys – situacija didesniuose objektuose, kai savo sistemas, be saugos tarnybų, papildomai eksploatuoja patys galutiniai vartotojai.
Šiuo atveju saugos tarnybos yra priverstos kuo
maksimaliau išnaudoti vaizdo stebėjimo sistemas (kaip ir kitas apsaugos sistemas). Vadinasi, ir
vidutiniams objektams gali būti skirtos panašios
paslaugos, kurios netrukus turėtų patobulėti. Katalizatoriaus vaidmenį šiuo atveju atliks konkurencija
rinkoje ir technologijų tobulėjimas.                       l
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„iCLASS“ technologija
Tomas Vyštartas
UAB „ASĮ“ vadybininkas

HID – tai didelė, tarptautinį pripažinimą pelniusi kompanija, užimanti pirmaujančias pozicijas
skaitytuvų bei kortelių, taikomų praėjimo kontrolės
sistemoms, rinkoje. Dėl itin siauros specializacijos
ši kompanija gamina bei parduoda labai aukštos
kokybės ir nepriekaištingai savo funkcijas atliekančius produktus. Be Proximity, Wiegand ir kitomis
technologijomis pagrįstos įrangos, HID jau siūlo
savo klientams produkciją, veikiančią pagal visiškai
naują  „iCLASS“ technologiją. Jos dėka buvo patobulinta įeigos kontrolė – ji tapo gerokai funkciona-

lesnė, patvaresnė ir, svarbiausia, saugesnė.
Įranga veikia 13,56 MHz dažniu ir nereikalauja
jokio fizinio kontakto. Ją lengva integruoti į turimas
sistemas ir taikyti su kita technologija (Proximity,
Wiegand, kontaktine mikroschema, magnetine
juostele) pagrįstais elementais. Sudėtingas kriptografinio kodavimo algoritmas, abipusis įrangos
komponentų identifikavimas bei kintamas 64
bitų patvirtinimo kodas leidžia pasiekti itin aukštą
apsaugos lygį. Skaitytuvai sugeba skaityti ne tik
„iCLASS“, bet ir Mifare korteles (pvz., naujos kartos
Lietuvos Respublikos pasas). „iCLASS“ užtikrina iki
32 000 bitų laisvos atminties kortelėje, o skaitytuvai sugeba dideliu greičiu (iki 847 Kb/s) ne tik
skaityti, bet ir įrašyti informaciją. Dėl to atsiranda
didžiulės sprendimų galimybės: tai ir biometrinių
duomenų talpinimas, ir elektroninių pinigų įvedi-

mas bei atsiskaitymas jais, ir taikymas automobilių aikštelių sistemoje, ir kt. Geru kainos ir kokybės
santykiu bei funkcionalumu „iCLASS“ neprilygsta
jokia kita RFID technologija.                                                        

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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NOVUS:
bankų apsauga
Banko paslaugas teikiančių įmonių ir apsaugos sistemų gamintojų pagrindinis
tikslas – šių sistemų naudotojų abipusis pasitikėjimas. Tik kruopštus, sunkus,
atsakingas ir ilgalaikis bendradarbiavimas bei aukšto lygio, patikimi technologiniai
sprendimai leidžia tikėtis reikiamų rezultatų. Ilgametė NOVUS kompanijos patirtis
kuriant integruotąsias apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemas yra aukščiausio profesionalumo garantija.

Ježi Lukaševič                   
UAB „Sareme“
technikos direktorius

Remdamasi savo tyrimų rezultatais ir naujausiais techniniais laimėjimais, kompanija įvykdė apsaugos ir vaizdo stebėjimų sistemų projektavimą,
skirtą finansinėms organizacijoms bei bankams. Ši
kompanija sukaupė didelę patirtį, projektuodama
bei diegdama sudėtingas integruotąsias sistemas,
kurias gali sudaryti net keli šimtai komponentų.
Kiekviena organizacija, atsižvelgdama į darbo
specifiką, objektų ir stebėjimo punktų išsidėstymą,
pateikia savo reikalavimus saugos sistemų projektavimui bei jų funkcionalumui. NOVUS kompanija
kruopščiai kontroliuoja įrenginių, komponentų ir
programinės įrangos tyrimus ir visada pasiruošusi
padėti savo partneriams padaryti reikiamus pakeitimus ir pritaikyti sistemą prie kiekvieno objekto
specifikos. Projektuojant tokias sistemas, labai
svarbu centralizuoti valdymą ir kontrolę. Skaitmeninių technologijų ir IT infrastruktūros plėtra leidžia stebėti reikiamus objektus per internetą arba
per vietinį kompiuterinį tinklą ir operatyviai gauti
informaciją apie nestandartines ar kritines situacijas. Apgalvotas stebėjimo sistemos projektavimas
– vienas svarbiausių veiksnių.
Vaizdo įrašymo įrenginys NV-DVR5000 numato nuotolinę įrenginio priežiūrą per tinklą, konfi-

gūracijų pakeitimą, priėjimą prie sistemos įvykių
registro ir įvykių archyvo. Naudojant programinę
įrangą IRAS, galima įrašinėti atvaizduojamų kamerų vaizdą į kompiuterį „minibank“ formatu. Šiame formate yra paslėpta ir vaizdo peržiūros programa, kuri leidžia atvaizduoti įrašytą informaciją
norimo ekrano sudalijimo režimu. Kiekvienas failas
gali būti apsaugotas slaptažodžiu, saugančiu nuo
nesankcionuoto įrašo peržiūrėjimo.
Vaizdo įrašymo įrenginys turi funkciją, kuri
nuolat kontroliuoja sistemos, aliarminių įėjimų,
įrašymo ir standžiųjų diskų būklę. Atsiradus gedimų, informaciją apie tai gauna centralizuotas
stebėjimo punktas arba užregistruoti vartotojai,
esantys kompiuteriniame tinkle. Ši informacija gali
būti perduodama ir el. paštu.
Svarbus aspektas yra vaizdo stebėjimo sistemos integravimas su įeigos kontrolės, apsaugos ir
gaisro signalizacijos bei aptikimo sistemomis. NVDVR5000 įrenginiai turi 16 aliarminių įėjimų, skirtų
apsaugos ir gaisro jutikliams prijungti. Suveikus pavojaus signalui, įrenginys gali įrašinėti vaizdą (prieš
aliarmą – iki 30 minučių kiekvienai kamerai) iš bet
kurios kameros ar kamerų grupės, suaktyvinti progarmuojamus išėjimus, įvykdyti greitaeigės kameros
užprogramuotą veiksmą, perduoti norimos kameros
vaizdą į pagrindinį ir / ar papildomą monitorių, informuoti apie įvykį centrinį stebėjimo pultą.
Į vaizdo įrašymo įrenginį galima sujungti iki
10 kitų išorinių įrenginių ir iš jų gauti informaciją.
Pavyzdžiui, prijungus įeigos kontrolės sistemą, įrenginys gali rašyti kamerų vaizdą kartu su tekstiniais
duomenimis, gautais iš įeigos sistemos (vardas, pavardė, skaitytuvo pavadinimas, kortelė numeris ir t.
t.). Tai leidžia apsisaugoti nuo nesankcionuoto įėjimo arba nuo naudojimosi pavogta įeigos kortele.
Taip pat nuodugniai reikia aptarti ir bankomatų, esančių bankų skyriuose, apsaugą. Būtent jie

labiausiai nukenčia nuo vandalų. Todėl jų, išskyrus
įmontuotas vaizdo kameras, kurias galima lengvai
sugadinti, apsaugai būtinas platesnis vaizdo stebėjimas, norint laiku identifikuoti potencialų plėšiką.
Kadangi stebima visą parą ir skirtingomis
apšvietimo sąlygomis, naudojamos kameros
turi turėti objektyvus su keičiamu židinio nuotoliu, mechaniniu IR filtru ir IR apšvietimu (NVC_
HDN3xx/IR).
Ypatingas reikalavimas apsaugos ir vaizdo
stebėjimo sistemai – įrašytą medžiagą būtina archyvuoti ir kaupti nurodytu laikotarpiu. Įrašymo
įrenginyje galima sumontuoti iki 3 standžiųjų diskų, kurių kiekvieno talpa – iki 400 GB, o prireikus
galima prijungti išorinius įrenginius, kurių talpa
– iki 9 TB. Tokiu atveju galima archyvuoti įrašus,
kurie buvo padaryti 6–8 mėnesių laikotarpiu.
Norint identifikuoti išmokas iš bankomatų,
kameros vaizdo fone galima atvaizduoti tekstinę
informaciją apie vykdomas transakcijas. Vaizdo įrašymo įrenginys NV-DVR5000 turi paieškos ir tekstinės informacijos atpažinimo funkciją (kreditinių
kortelių numeriai, mokėjimo numeriai, vartotojų
duomenys ir t. t.). Kad būtų užtikrintas įrašomų
duomenų išsaugojimas, vaizdo įrašymo įrenginys
turi rezervinių kopijų sukūrimo funkciją. Tai ypač
svarbu, jeigu standusis diskas pažeistas.
Patobulinta vaizdo signalo analizės funkcija leidžia identifikuoti vaizdo signalo praradimą
(pvz., uždengus objektyvą) ir prireikus išsiųsti pavojaus pranešimą operatoriui.
Klientų, personalo ir pinigų saugumas priklauso nuo tinkamai pasirinkto, patikimo partnerio ir jo
siūlomų sprendimų. NOVUS kompanija, patikima ir
patikrinta partnerė, sukaupė solidžią patirtį gamindama, projektuodama ir diegdama vaizdo stebėjimo sistemas. Mes siūlome sisteminius sprendimus ir
kvalifikuotą pagalbą, atitinkančią aukščiausią lygį.l

Saugos tarnybos

2 0 0 7 / baland i s     R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1    

25

Detektyvas –

verslo cerberis

…Privatus detektyvas – tai į pilką lietpaltį įsisupęs, akis po tamsiais
akiniais paslėpęs beveidis tipelis, kurį maitina greitos kojos ir pastabus
žvilgsnis. Na, be abejo, ir mini fotoaparatas bei mikrofonas po skvernu.

Kastytis Braziulis                   
UAB „Asmens sargybinis“
generalinis direktorius

Detektyvas dieną naktį stebi, ar tikrai vedęs vyras išvykęs į komandiruotę užsienin, o ne intymioje
aplinkoje leidžia laiką kaimo turizmo sodyboje, ar
turtingo verslininko žmona vakarais veržte veržiasi
į sporto klubą, o ne į kito glėbį. Jis žino, iš kur paauglys sūnus gauna kvaišalų ir kas tarsi burtų lazdele
pakeitė tą anksčiau nuolankią nepilnametę dukrą,
su kuria dabar susikalbėti nebeįmanoma…
Toks yra susiformavęs privataus detektyvo stereotipas, toli gražu ne visada atitinkantis realybę.

Detektyvų veikla nereglamentuota
Reikia pripažinti, šiuo metu didelė ir tokių,
aukščiau minėtų, paslaugų paklausa. Jas dažniausiai teikia pavieniai savamoksliai entuziastai
arba, geriausiu atveju, buvę operatyvinių tarnybų
darbuotojai.
Kiek žinoma, yra parengtas privačių detektyvų veiklą reglamentuojančio įstatymo projektas,
tačiau jis dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir liko
tik projektas. Todėl pavieniai asmenys ar bendrovės, užsiimančios tokia ar panašia veikla, vos ne
kasdien jaučia Damoklo kardą – nerimą, ar neims
valdžios institucijos įstatymuose ar kituose norminiuose aktuose neaptartą veiklą vertinti kaip

neteisėtą. Tad kaip patenkinti klientų poreikius nepažeidžiant įstatymų, reglamentuojančių asmenų
teisę į privatų gyvenimą?
Taigi, Lietuvoje susikloste gana keista situacija, kokia neįmanoma net kaimyninėje Latvijoje,
kurioje privačių detektyvų sąvoka yra teisiškai
apibrėžta. Kas gali apginti Lietuvos Respublikos
piliečio interesus, jeigu jis tik jaučia pasikėsinimą
į jo asmens orumą, ekonominį saugumą ar gerovę, kuris dar neperžengė įstatymų nustatytų ribų?
Policija ar prokuratūra tokiam atsakys, jog nėra
pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nėra nusikalstamos veikos požymių. Geriausiu atveju bus
pasiūlyta kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka, t. y. pačiam pateikti atsakovo kaltės įrodymus.
Ar kiekvienas žmogus yra pajėgus tai padaryti? Ar
visuomet piliečio norai nustatyti grėsmę jo verslui,
taikomas pramoninio šnipinėjimo priemones, pagaliau noras išsiaiškinti, kas daro neigiamą poveikį
šeimos nariams, turi būtinai baigtis kaltinamuoju
aktu ar teismo nuosprendžiu? Drįsčiau teigti, tikrai
ne visada.

Svarbiausia – duomenų apsauga
Būtent dėl šios priežasties rinkoje atsiranda
ir sėkmingai veiklą plėtoja tokios bendrovės kaip
„Asmens sargybinis“, kurioje dirba didelę patirtį turintys buvę slaptųjų tarnybų darbuotojai,
kiekvienai konkrečiai problemai spręsti galintys
pasitelkti autoritetingus ekspertus, analitikus ar
informacinių technologijų specialistus.
Viena tokių pastaruoju metu itin populiarėjančių veiklos sričių – komercinių paslapčių apsaugos, informacinių technologijų saugumo organizavimas. Tik iš pirmo žvilgsnio ši investicija gali
pasirodyti perteklinė – esą, kam gali būti įdomūs
mano verslo ketinimai, esami ar potencialūs klientai, juk aš ir taip taikau visas įmanomas tradicines
duomenų apsaugos priemones.
Tačiau faktas yra tai, kad šiuolaikiniame spar-

čiai besivystančiame pasaulyje bendrovės, organizacijos ar privatūs asmenys neretai dėl žinių stokos
arba dėl neefektyvios duomenų apsaugos patiria
didelių nuostolių arba net bankrutuoja dėl to, kad
neskiria reikiamo dėmesio intelektualinio ir materialinio turto apsaugai, konkurentų veiklai, verslo
aplinkai.
Reikia pripažinti, kad įmonių vadovai ar savininkai šiai problemai pradeda skirti vis daugiau
dėmesio ir į duomenų saugumą bei informacijos
gavimą investuoja vis daugiau lėšų. Kiekvienas į
tai įdėtas litas ilgainiui atsiperka dešimteriopai ar
dar daugiau.
Bendrovė „Asmens sargybinis“ siūlo visą kompleksą priemonių, kurios verslininkams padėtų
išvengti žmogiškųjų ar finansinių resursų praradimo. Tai – informacinių sistemų auditas (įsibrovimo
testas, aptiktų pažeidžiamų vietų pašalinimas),
žmogiškojo faktoriaus įvertinimas (sąmoningi ar
nesąmoningi personalo veiksmai, keliantys grėsmę
duomenų saugumui), įmonės dokumentų patikra
(konsultacijos, vertinimas, pažeidžiamumo pašalinimas), fizinės apsaugos patikrinimas ir pan.
Bendrovė, kaip informacinių paslaugų įmonė,
kaupia žinias apie viską, kas gali turėti bent mažiausios įtakos verslui, – nuo oficialių norminių
aktų iki kriminalinių struktūrų veiklos.
Keičiasi ir klientų poreikiai. Iki šiol jie buvo
gana kuklūs ir apsiribodavo dažniausiai užsakymais patikrinti firmos patikimumą, kreditingumą,
mokumą ir pan. Dabar jau juntamas akivaizdus
sudėtingesnės, analitinės informacijos poreikis.
Jau nestebina klientai, besidomintys verslo mikroaplinkos analize, krizių numatymo galimybėmis,
informacijos valdymo bei informacinių sistemų
kūrimo įmonėse problemomis ir t. t. Vis labiau
populiarėja ir abonementinis aptarnavimas, kai
užsakovui pageidaujamu periodiškumu pateikiamos apžvalgos, analitinės pažymos apie juos
dominančius procesus.                                            l
                                                           

26

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1    2 0 0 7 / B A L A N D I S

Saugos tarnybos

Saugos tarnybos

Asmens ir turto
saugos įstatymo
prieštaringumai
2004 m. liepos 8 d. priimtas Asmens ir
turto saugos įstatymas, kuris įsigaliojo
2005 m. sausio 1 d., yra neabejotinai
teigiamas žingsnis reglamentuojant asmens bei turto saugos santykius. Tačiau
šis įstatymas paliko aktualių spragų,
pastebėta tam tikrų prieštaravimų.
Apie tai ir norėtume pakalbėti šiame
straipsnyje.

Kęstutis Kačiušis
UAB „Grifs AG“
teisės ir personalo skyriaus vadovas

Asmens bei turto saugos įstatyme (toliau
tekste – įstatymas) nustačius reikalavimus priimamam į darbą apsaugos darbuotojui, nenumatyta
jokių pereinamųjų laikotarpių kursams, egzaminams, patikrinimams ir kt. Įstatymo pagrindiniai
reikalavimai suderinti su Europos Sąjungos teise,
tačiau kitose ES valstybėse yra tam tikrų skirtumų. Pavyzdžiui, kartu į Europos Sąjungą įstojusios
Estija, Latvija nustatė 6 mėn. terminą, per kurį
darbdavys turi išmokyti darbuotoją ir gauti visus
reikiamus leidimus bei pažymėjimus. Šiuos santykius Lietuvoje reglamentuojančiame įstatyme
toks terminas iš viso neapibrėžiamas. Generalinio
komisaro pavaduotojas teritoriniams policijos skyriams išsiuntinėjo vidinį („slaptą“) išaiškinimą dėl
terminų ir stažuotojų, kuris lyg ir patvirtina pereinamuosius terminus, tačiau vienas atvejis, apie
kurį toliau šiame straipsnyje papasakosime, rodo,
kad policijos įstaigos ne visada laikosi šio įsakymo.
Taigi Lietuvoje, norint priimti asmenį į apsaugos
darbuotojo pareigas, jis jau turi turėti apsaugos
darbuotojo pažymėjimą.
Atsižvelgdami į dabartinę praktiką, pabandėme nustatyti, kiek trunka tokio pažymėjimo gavimo procedūra:

•  kursai po darbo sutarties sudarymo, vykstantys pagal skirtingus grafikus, skirtingose vietose (ribotos mokymo įstaigų galimybės vesti
vientisus kursus dėl dėstytojų problemos, leidimų
mokymams gavimo, grupių dydžio ir pan.), egzaminų perlaikymai – vidutiniškai 30–60 d.
• egzaminas policijoje po kursų baigimo
(įskaitant perlaikymus, atidėjimus dėl darbo, ligos,
neišlaikymo ir pan.) – nuo 7 iki 30 d.;
• visos bylos atidavimas ir patikrinimai – nuo
40 iki 70 d.;
• pažymėjimų išdavimas (mokestis, paėmimas, įteikimas ir kt.) – nuo 5 iki 10 d.
Vadinasi, ši procedūra daugiausia gali
užtrukti iki 170 dienų (5–6 mėn.), panašiai
kaip ir kitose Europos šalyse. Manome, kad
terminas pažymėjimams gauti turi būti panašus.
Dabartinė neapibrėžta situacija privedė iki absurdo – bendradarbiaujančių subjektų (policijos
licencijavimo skyrių ir saugos tarnybų) tarpusavio teismų. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
leidžia ūkio subjektams nustatyti savo įmonės
pareigybes, kuriose dirbančių asmenų funkcijos,
pareigos ir teisės nustatomos įmonės parengtuo-

se pareiginiuose nuostatuose. Mes pabandėme
pasinaudoti šia galimybe priimdami kandidatus
į apsaugos darbuotojus, t. y. darbuotojus, kurių
pareigos, teisės ir darbo funkcijos objekte nėra
nustatytos Asmens ir turto saugos įstatyme (nebent bendrosios teisės ir pareigos). Tačiau 2006
m. gruodžio mėnesį Elektrėnų PK surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą ir nubaudė
mane 700 Lt bauda už Asmens ir turto saugos
įstatymo 12 str. 1 dalies reikalavimų nesilaikymą
– už tai, kad kandidatas į apsaugos darbuotojus
neturėjo apsaugos darbuotojo pažymėjimo. Kreipėmės į Vilniaus apygardos administracinį teismą
dėl nuobaudos panaikinimo. Vilniaus apygardos
administracinio teismo nutartimi mūsų skundas
dėl nutarimo skirti baudą panaikinimo visiškai patenkintas, o administracinės teisės pažeidimo byla
nutraukta. Minėta teismo nutartis jau įsiteisėjo.
Pateikiame keletą ištraukų iš šios teismo nutarties
motyvacinės dalies:
„(...) Taigi, iš šių normų matyti, jog išties licencijuotos saugos įmonės, preliminariai patikrinusios
kandidato atitikimą pareigoms, mažiausiai 40
dienų jų negali priimti į darbą, tad akivaizdu, kad,
norėdamos užtikrinti ritmingą personalo atranką,
priverstos šiuos būsimus darbuotojus samdyti
kitais pagrindais, mokėti atlyginimą, reiškia – ir
užtikrinti užduotis. K. K. teisme teigė, kas V. S. tinkamumas pareigoms yra nepatikrintas iki šiol.“
„(...) Asmens ir turto saugos įstatymo 12 str.
1 d. aiškinant sistemiškai („Asmeniui, priimtam
dirbti apsaugos darbuotoju, išduodamas apsaugos
darbuotojo pažymėjimas. Vykdant asmens ir turto
saugą, privaloma šį pažymėjimą nešiotis“), matyti, kad šios teisės normos (t. y. elgesio taisyklės)
nepaisymas, sukeliantis šiuo atveju administracinę
atsakomybę, yra apsaugos darbuotojo (1 elementas), priimto į darbą (2 elementas) ir vykdančio asmens ir turto saugą, nesinešiojimas (nesegėjimas)
apsaugos darbuotojo pažymėjimo (3 elementas).
Gi V. S. pažeidimo nustatymo metu nebuvo priimta dirbti apsaugos darbuotoja, todėl pagal jau
cituotus aktus iš viso negalėjo turėti apsaugos darbuotojo pažymėjimo, taigi – ir jį nešiotis (segėti).
Įvertinus, teismas daro išvadą, kad V. S. tokios
veikos, už kurią numatyta atsakomybė nepadarė,
taigi, ir K. K. nubausti pagal ATPK 172 str. 1 dalį
pagrindo nebuvo.“
„(...)Šioje situacijoje gali kilti abejonių, ar pareiškėjas tuo pačiu teisiniu pagrindu galėjo būti
nubaustas už tai, kad jam pavaldi darbuotoja be
saugos darbuotojo tarnybinio pažymėjimo (o iš
esmės – nebūdama saugos darbuotoja) vykdė

asmens ir (ar) turto saugą. Dėl to pasakytina, kad
1) kaip minėta, institucija iš viso neatskleidė, kokias, jos nuomone, V. S. atliko specifines saugos
funkcijas, tai, kad ji dėvėjo saugos firmos uniformą
su tam tikromis regalijomis ir prisegtu darbuotojo
(tiksliau – kandidato) ženklu, jos buvimą objekte
sutapatinti su saugos funkcijų atlikimu neduoda
jokio pagrindo; 2) teismo nuomone, atliekamų
funkcijų atskleidimas šiuo atveju turi didelę reikšmę, nes paprasčiausias prekybos salės priežiūros,
stebėjimo funkcijas gali atlikti bet kuris uniformuotas ar neuniformuotas prekybos parduotuvės
(centro ar pan.) darbuotojas, kuriam tai yra pavesta; 3) bet kokiu atveju, jei institucija mano, kad už
tokią veiklą (asmeniui, nepriimtam dirbti saugos
darbuotoju ir todėl neturinčiam saugos darbuotojo
tarnybinio pažymėjimo, pavedimas vykdyti asmens
ir (ar) turto saugą) K. K. turėtų atsakyti administracine atsakomybe, jam turėtų būti keliama nauja
ATP byla kitu teisiniu ir faktiniu pagrindu. (...)“
Kaip matyti, teismas šioje situacijoje įvertino
visas aplinkybes ir priėmė teisingą sprendimą.
Tačiau būtų daug maloniau, jei nereikėtų gaišti
brangaus laiko teismuose, o institucijos, kurios
kontroliuoja, kaip taikomas Asmens ir turto saugos įstatymas, įvertintų realią situaciją ir padėtų
saugos tarnyboms laikytis įstatymų ir spręsti susidariusias problemas.
Dar vienas aktualus klausimas – apsaugos
darbuotojų pažymėjimų išdavimo tvarka. Pagal iki
šiol galiojančią tvarką apsaugos darbuotojų pažymėjimų išdavimas prilyginamas leidimo nešiotis
ginklą išdavimui. Išduodant apsaugos darbuotojo
pažymėjimą nurodoma saugos tarnyba, kuri pa-
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prašė išduoti pažymėjimą savo įmonės darbuotojui. Jam išeinant iš darbo, pažymėjimo galiojimas
panaikinamas ir kitoje saugos tarnyboje reikia tokį
pažymėjimą gauti iš naujo. Visiškai neaiškūs tokios
tvarkos motyvai. Būtų akivaizdus panašios situacijos
absurdiškumas, jei pabaigę mokymus, išlaikę egzaminus policijoje ir turėdami vairuotojo profesionalo
teises vairuotojai, pereidami iš vienos darbovietės į
kitą, turėtų pasikeisti vairuotojo pažymėjimą arba
medžiotojai, pereidami iš vieno medžiotojų klubo
į kitą, turėtų keisti medžiotojo bilietą. Apsaugos
darbuotojo pažymėjimas, asmeniui išklausius kursus ir išlaikius visus egzaminus, turi
būti išduodamas jam asmeniškai. Juk tai ne
darbo pažymėjimas, kur tik nurodomas darbdavys
ir darbovietė. Tai pažymėjimas, patvirtinantis,
kad asmuo atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugos tarnybos juk ir taip įpareigotos
pateikti dirbančių apsaugos darbuotojų duomenis,
todėl užtektų turėti duomenų bazę, kuri būtų papildoma, atsižvelgiant į saugos tarnybų pranešimus
policijai apie darbuotojus, priimtus į darbą su apsaugos darbuotojo pažymėjimais, ar darbuotojus,
kuriems išduotas naujas toks pažymėjimas. Tokiu
būdu galima būtų išvengti nereikalingos biurokratijos ir visų laiko gaišimo.
Manome, kad būtinai reikia inicijuoti
Asmens ir turto saugos įstatymo pakeitimus. Vidaus reikalų ministerijos bei jai pavaldžių institucijų palaikymo nesulaukiame, todėl kviečiame visas saugos tarnybas
prisidėti prie visiems aktualių pakeitimų
parengimo ir siekti, kad jie būtų pateikti
Lietuvos Respublikos Seimui.                        l
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Pavasario vėjai

išjudino gaisrų
prevencijos
reglamentavimą

Edgaras Geda
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
prie VRM
Vyriausiosios valstybinės
priešgaisrinės priežiūros
inspekcijos Normavimo
skyriaus viršininkas

Nuo šių metų kovo 1 d. įsigaliojo Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66
„Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 25-953) patvirtintos
taisyklės, pakeitusios iki tol galiojusias Statybos
ir urbanistikos ministerijos patvirtintas statybos
normas:
1. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
2. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
3. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
4. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
Šios taisyklės priskiriamos A kategorijos tech
ninėms specifikacijoms. Jos nustato esminio statinio priešgaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimo
būdą. Išties mes bene vieninteliai Europos Sąjungoje galime pasigirti, jog valstybinė priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba pelnė pagarbą ir pasitikėjimą ne
tik gesindama gaisrus ir gelbėdama žmones – ją

reikėtų vertinti ir už statybos priešgaisrinės saugos
reglamentavimą.
Nueitas ilgas kelias, kol buvo patvirtintos
minėtos taisyklės. Iš tikrųjų tvirtinti tokius teisės
aktus departamentas buvo įgaliotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 1565701). Taisyklių perėmimą lėmė aplinkos ministro
2006 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-326, kuriuo
buvo paskelbtos netekusiomis galios respublikinės statybos normos „RSN 137-92 Pastatų vidaus
priešgaisrinis vandentiekis“, „RSN 136-92 Vandens
tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai
reikalavimai“ ir „RSN 138-92* Pastatų ir statinių
priešgaisrinė automatika“. Departamento patvirtintos taisyklės atkartoja respublikinių statybos
normų nuostatas, o esminės naujovės, kurias padiktavo naujos rinkos sąlygos, – nustatytas statybos produktų panaudojimas pagal jų savybes,
reglamentuojamas galiojančiose darniosiose ir
nacionalinėse techninėse specifikacijose.
Šiek tiek pakomentuosiu gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo
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taisyklių naujoves. Verta akcentuoti 1 punkto nuostatą, kad taisyklės nustato esminio statinio priešgaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimo būdą,
todėl jo reikalavimų nuostatos tolygios Aplinkos
ministerijos tvirtinamiems statybos techniniams
reglamentams. Taisyklėse pateikiama nuoroda (žr.
3, 8 p.) į statybos produkto įmonės gamintojo nustatomus instaliavimo ir naudojimo reikalavimus,
instrukcijas, nes neretai šiuose dokumentuose
pateikiama informacija prieštaraudavo įrangos
naudojimo būdui. Bene įdomiausia pateikta nuoroda į Lietuvos standartą LST CEN/TS 54-14:2004
„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo
eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros
rekomendacijos“. Jų taikymas galėtų būti suprantamas kaip metodinė pagalba tiek projektuotojui,
tiek ir ekspertui, vertinančiam gaisro aptikimo
sistemos efektyvumą ir teisės aktų reikalavimų
atitiktį.
Nebereikės valstybinės priešgaisrinės prie
žiūros pareigūno parašo ant gaisro aptikimo sistemų bandymo aktų, kurie rengiami pagal statybos
techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių
pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 3 priedo
reikalavimus. Taisyklių 9 punktas nustato, kad
bandymuose dalyvauja statytojas (užsakovas),
atitinkamos specializuotos įmonės, turinčios licenciją atlikti gaisro aptikimo sistemų techninę
priežiūrą, specialistas ir rangovas. Taigi įmonė, kuri
techniškai prižiūrės statinio gaisro aptikimo sistemas, prisiima atsakomybę dėl gaisro aptikimo sistemos norminės kokybės ir veiksmingumo, todėl
šios įmonės specialistams sudaromos sąlygos prieš
darbų pradžią išsireikalauti iš rangovo, kad šis atliktų galutinius statybos ir sistemos derinimo darbus, būtinus tinkamam sistemos eksploatavimui.
Kalbant apie gaisro aptikimo sistemos būtinumą pastatuose, paminėtinas taisyklių 14 punktas.
Jis nustato atvejus, kai gaisro aptikimo sistemos
įrengimą gali lemti, neatsižvelgiant į taisyklių
priedo reikalavimus, aktyviųjų sistemų įrengimas
pastate ar konkrečioje patalpoje. Šis reikalavimas
gali būti taikomas, kai pastate įrengiamos aktyviosios gaisro stabdymo sistemos, pavyzdžiui,
priešdūminio vėdinimo sistemos gyvenamajame
pastate, tačiau joms valdyti nėra privaloma projektuoti gaisro aptikimo sistemas, kurios ir formuoja
valdymo signalus.
Projektuojant gaisro aptikimo sistemas patalpose su pakabinamomis lubomis, projektuotojams
dažnai kyla klausimų, ar reikia virš pakabinamų
lubų įrengti gaisro detektorius. Taisyklių 19 punkte
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nustatyti du išimties atvejais, kai gaisro detektorių
virš pakabinamų lubų leidžiama neįrengti:
1) jei erdvė tarp pakabinamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m;
2) jei erdvėje naudojami statybos produktai,
kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B–s1, d0, ne
žemesnės kaip BL degumo klasės vamzdynų šilumos izoliacijos ir nedegūs elektros kabeliai.
Čia reikėtų pakomentuoti, kad erdvėje tarp
pakabinamų lubų ir perdangos ar denginio, mažesnėje kaip 0,4 m, nepaisant šioje erdvėje naudojamų statybos produktų degumo charakteristikų,
gaisro detektorius įrengti nebūtina, t. y. taikoma
1-oji išimtis. Atitinkamai erdvėje, kuri didesnė kaip
0,4 m, būtina numatyti gaisro detektorius, išskyrus
atvejį, kai šioje erdvėje naudojami statybos produktai atitinka 2-ojoje išimtyje nurodytas degumo
charakteristikas. Verta prisiminti, kad 19 punkto
nuostatos taikomos ir erdvėms tarp paaukštintų
grindų ir perdangos.
Kita aktuali naujovė yra tai, kad taisyklių 15
punktas numato galimybę atsisakyti detektorių
dubliavimo, projektuojant adresines ar adresines-analogines gaisro aptikimo sistemas. Dėl šios
nuostatos ilgą laiką buvo diskutuojama su projektuotojais, o praktiškai neretai susidarydavo situacijų, kai konvencinių sistemų, kurių techninis pritaikymas yra gerokai siauresnis, naudojimo sąlygos
buvo prilyginamos adresinių sistemų naudojimui.
Žinoma, ši nuostata skatina pastatuose ir patalpose naudoti adresines sistemas, tačiau ypatingais
atvejais detektorių dubliavimo klausimas turi būti
svarstomas su pastato savininku, atsižvelgiant į galimą melagingo ar pavėluoto pranešimo apie gaisrą įtaką pastato ir jame esančių žmonių saugai.
Anksčiau neretai kildavo klausimų, kaip apsaugoti patalpas, kurių aukštis viršija 12 m. Dabar
taisyklėse numatyta galimybė patalpose, kurių

aukštis – iki 24 m, instaliuoti linijinius detektorius
dviem lygiais.
Šiandien aktualus autonominių gaisro detektorių įrengimo klausimas. Tokių detektorių privalomus įrengimo atvejus reglamentuoja tiek taisyklių 26 punktas, tiek kiti normatyviniai statybos
techniniai dokumentai. Gyvenamųjų butų ir namų
priešgaisrine sauga rūpinasi gyventojai. Praktiškai
gyvenamųjų patalpų priešgaisrinės būklės netikrina jokia valstybės institucija, galbūt dėl to žmonės nejaučia pareigos saugoti save, artimuosius ir
savo turtą. Daug beprasmiškų ir skaudžių nelaimių
buvo galima išvengti būtent patalpose instaliavus
autonominius gaisro detektorius.
Pagrindinis dalykas, kurį norėtųsi pasakyti
gaisro aptikimo sistemų užsakovams, projektuotojams, rangovams ir kitiems specialistams, yra tai,
kad gaisro aptikimo sistemų tikslas – aptikti gresiantį pavojų ir įspėti apie jį žmones. Šios sistemos
skirtos apsaugoti žmones ir turtą, tačiau tai nėra
skydas, saugantis nuo valstybinės priešgaisrinės
priežiūros pareigūno rūsčios kritikos ar persekiojimo. Šiandien mūsų šalyje dar gana dažnas toks
požiūris, kad reikia ieškoti pigiausio sprendimo, kuris beveik visada nėra efektyviausias. Taigi projektuotojai, matyt, turėtų pradėti ne nuo argumentų,
kodėl reikia gaisro aptikimo sistemos ir kokios jos
reikia, paieškų aptartųjų taisyklių punktuose, o
nuo gaisrinės saugos inžinerijos žinių, kurios padėtų įrodyti gaisro aptikimo sistemų reikalingumą
ir svarbą, kaupimo.
Kviečiu visus geros valios specialistus peržiūrėti šiame straipsnyje minėtas taisykles ir teikti pastabas bei pasiūlymus, kurie padėtų tiek statybos
srityje dirbantiems specialistams, tiek valstybės
institucijų darbuotojams geriau suprasti ir taikyti
šiuos norminius dokumentus dėl visiems svarbaus
bendro tikslo – saugios aplinkos.                   l
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Gaisrinė sauga
gyvenamuosiuose
pastatuose
Kasmet šalyje kyla tūkstančiai gaisrų.
Pernai Lietuvoje jų užfiksuota
24 032. Palyginti su 2005 m., jų
skaičius išaugo net 59,43 proc. 2006
m. gaisruose žuvo 305 žmonės. Pernai
87 žmonių žūties priežastis buvo
neatsargus rūkymas, 63 mirė dėl neatsargaus elgesio su ugnimi, 23 – dėl
krosnių įrengimų ir eksploatavimo
taisyklių pažeidimų ir kt. Pastebėtina,
kad dauguma žmonių žūva kilus gaisrams gyvenamajame sektoriuje.

Mindaugas Kanapickas
PAGD departamento prie VRM
Vyriausiosios valstybinės
priešgaisrinės priežiūros
inspekcijos Prevencinės veiklos
skyriaus viršininkas

Kaip matyti iš šių skaičių, siekiant užkirsti
kelią gaisrams, žmonių sąmoningumas – vienas
svarbiausių dalykų. Be abejo, niekas nelaukia nekviestos viešnios – ugnies, tačiau daugelis piliečių
visiškai nesistengia, kad nelaimė aplenktų jų namus ar kitą turtą. Piliečiai turi įsisąmoninti, kad jie
patys turi būti suinteresuoti savo saugumu, žinoti
saugaus elgesio su ugnimi taisykles, kviestis priešgaisrinės apsaugos darbuotojus, kad patikrintų, ar
jų namai yra pakankamai apsaugoti nuo gaisrų.
Priešgaisrinės apsaugos darbuotojai gyventojams
paaiškina, kokių priešgaisrinių elgesio taisyklių
privalu laikytis, kaip elgtis kilus gaisrui, saugiai
elgtis su pirotechnika ir t. t., tačiau žmonėms vis
dar trūksta noro nuodugniau susipažinti su įvairiomis saugos taisyklėmis.
Bene skaudžiausias gaisras per pastarąjį laikotarpį kilo š. m. kovo 11 d. devynaukščiame daugiabučiame gyvenamajame name Žirmūnuose,
kur net šeši žmonės žuvo ir dvidešimt du buvo
traumuoti. Gaisras pastebėtas ir apie jį buvo pranešta ankstyvą sekmadienio rytą. Atvykusiems
į gaisravietę pirmiesiems ugniagesių ekipažams
iškilo problemų privažiuoti prie degančio namo,

tinkamai išdėstyti gaisro gesinimo ir gelbėjimo
techniką. Privažiavimai prie namo, net namo prieigos buvo užstatytos gyventojų automobiliais, o
manevruoti gaisriniu automobiliu, kuris yra keletą
kartų didesnis už lengvąjį, nėra taip paprasta. Jau
atvykus ugniagesiams į gaisro vietą, aiškiai matėsi, kad gaisras yra išplitęs, atvira liepsna degė
evakuacinė laiptinė ir keli butai šeštame aukšte.
Dėl aukštos temperatūros ir stipraus uždūmijimo
vykdyti žmonių gelbėjimo ir gaisro gesinimo darbus buvo labai sunku. Net dėvintiems apsauginius
drabužius ir kvėpavimo organų apsaugos priemones ugniagesiams dėl didžiulės temperatūros pasiekti gaisro židinį buvo neįmanoma. Galima buvo
pasiekti tik šeštojo aukšto bendrojo naudojimosi
koridorių, kur nuo sienų ir lubų dėl aukštos temperatūros byrėjo tinkas. Žmonių gelbėjimą ir gaisro
gesinimą apsunkino tai, kad evakuacinės namo
laiptinės buvo užkrautos gyventojų sukauptais rakandais, dauguma praėjimų buvo užrakinti ar net
juose įrengtos savotiškos sandėliavimo patalpos.
Evakuacine laiptine gaisras plito į kitus pastato
aukštus, užkirsdamas kelią gyventojų evakuacijai.
Žmonių gelbėjimas ir gaisro gesinimas tęsėsi ke-

letą valandų, per gaisrą 26 namo gyventojai buvo
išgelbėti, 70 evakuota.
Minėtas daugiabutis gyvenamasis namas
statytas 1967 m. Jame jokių priešgaisrinių sistemų nebuvo įrengta. Neabejojama, kad jei pastate
būtų buvę sumontuoti bent autonominiai dūmų
detektoriai, tai gaisras būtų identifikuotas ir apie jį
būtų įspėta jau pirminėje stadijoje. Gaisrui dar nespėjus per daug išplisti ir uždūminti patalpas, visi
namo gyventojai būtų galėję saugiai evakuotis ir
iškviesti pagalbą. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų
iškvietimas laiku ir sudarytos pakankamos sąlygos
ugniagesiams dirbti gaisravietėje yra pagrindinis
veiksnys, lemiantis efektyvų gaisro gesinimą ir
padarinių šalinimą. Esu įsitikinęs, kad jei pirminėje stadijoje būtų pastebėtas gaisras, neužrakintos
evakuacinių išėjimų durys, išėjimai būtų neužkrauti, gyventojai žinotų, kaip elgtis kilus gaisrui, tai gal
ir gaisro padariniai būtų ne tokie skaudūs.
Tikimės, kad netolimoje ateityje bus pažadinta
žmonių savimonė ir jie patys bus suinteresuoti savo
ir savo turto saugumu, o priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pareigūnai padės pasiekti norimą efektyvų saugos lygį.                                                          l
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Pultu valdoma spyna –
ne tik automobiliams
Siekiant patikimai apsaugoti būstą, šalia patikimų mechaninių spynų,
naudojamos ir sudėtingos elektroninės spynų sistemos. Labai svarbu, kad
spyna ne tik patikimai saugotų nuo vagysčių, bet ja būtų patogu ir paprasta
naudotis. Be to, gaisro, avarijos atvejais spyna neturi būti kliūtis evakuotis iš
patalpos ar pastato. Apie tai nuolat turi galvoti spynų gamintojai.

Kęstutis Taraila
UAB „Assa Lietuva“
generalinis direktorius

Elektroniniu pulteliu valdoma elektromecha
ninė spyna „Assa Vila“ – naujas gerai žinomo
Švedijos spynų gamintojo gaminys. Automobilio
durelių atidarymas pulteliu yra įprastas dalykas,
o tokiu būdu atidaromos namo durys – naujovė.
Durų spyną „Vila“ galima valdyti per atstumą raktų
pakabuko dydžio pulteliu. Spynos „Vila“ gamyba
pagrįsta nauja technologija, tad vartotojui naudoti tokią spyną saugu, patikima ir patogu. Spynos
privalumus turėtų įvertinti pagyvenę žmonės,
kuriems naudotis raktu ne visada yra patogu, arba
mažamečius vaikus auginančios šeimos, kurioms
saugumas ir patogumas yra ypač svarbūs.
Turint tokią spyną, galima pasirinkti norimą
saugumo lygį atitinkantį rakinimo režimą, kurių
yra net penki. Režimas „Atrakinta“ – durys yra
atrakintos ir atsidaro paspaudus tiek vidinę, tiek
ir išorinę rankeną. Dieninis režimas – spynos išorinė rankena yra neveiksni ir durų iš lauko pusės
atidaryti negalima. Iš išorės duris galima atrakinti
tik raktu arba pulteliu, o iš vidaus jos atidaromos
paspaudus rankeną. Automatinis dieninis režimas
yra toks pat kaip ir dieninis, tik spyna po 5 sekundžių užsirakina savaime. Pasirinkus naktinį režimą,
durys bus užrakinamos ne tik spragtuku, bet ir
kablio tipo skląsčiu. Iš lauko duris galima atrakinti tik raktu arba pulteliu, o iš vidaus – paspaudus
rankeną. Spyna suteikia papildomą saugumą būnant namuose, o susiklosčius ekstremaliai situacijai, netrukdo greitai ir paprastai atidaryti duris
iš vidaus vienu rankenos paspaudimu. Saugus
rakinimo režimas suteikia aukščiausią saugumo
lygį ir naudotinas, kai nieko nėra namuose. Spyna
užrakinta iš abiejų pusių ir atrakinti ją tiek iš išorės,
tiek ir iš vidaus galima tik pulteliu arba raktu. Kai
spyna veikia dieniniu, automatiniu dieniniu arba
naktiniu režimu, ją visada galima iš vidaus atidaryti nuspaudus rankeną. Saugumui padidinti galima įjungti funkciją „Durų sargas“, kuri aktyvuoja
garsinį signalą, jeigu durys atidaromos iš vidaus

paspaudus rankeną.
Spynos komplektą sudaro naujo tipo „Assa
Evolution“ spynos korpusas bei dvipusio rakinimo
„Assa“ cilindras su 5 patentuotais raktais. Spyna atitinka visus reikalavimus, keliamus elektromechaniniams užraktams. Jos elektronika yra apsaugota nuo
išorinio poveikio elektros srove, atspari bevielių bei
mobiliųjų telefonų elektromagnetiniams laukams.
Spyna naudojama aplinkoje, kurioje (vidinėje durų
pusėje) temperatūros režimas yra nuo +15ºC iki
+50ºC. Kai baterijos išsikrauna, spyna informuoja
apie tai garso arba šviesos signalu.
Kiekvienas spynos pultelis turi unikalų serijos numerį. Jis yra aktyvuojamas instaliuojant, o
jo serijos numeris saugomas spynos atmintyje.
Siunčiamas kodas yra kintamas – spynai kiekvieną
kartą siunčiamas vis kitas kodas.
Spyna „Assa Vila“ ženklinama CE ženklu.      l
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Transporto priemonių valdymo
ir kontrolės sistemos sukuriamo
ekonominio produkto „dalybos“

Su mumis
pasaulis
saugesnis

(straipsnio žurnalo „Rizikos faktorius“
2006 m. Nr. 4 tęsinys)
Ankstesniuose straipsniuose buvo
apžvelgta transporto priemonių (TP)
valdymo sprendimų raida bei jų taikymas saugos ir ekonominiais aspektais.
Šiame straipsnyje pateikiami argumentai
dėl TP valdymo ir kontrolės sukuriamo
ekonominio produkto „dalybų“ tarp
darbdavio ir darbuotojo.

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

Saulius Pridotkas
UAB „AKTKC“
direktorius

UAB „GE Security Baltic“
Švitrigailos g. 11E, Vilnius
T. (5) 2151552
F. (5) 2151555
www.gesecurity.lt

Per penkis sovietinio laikotarpio dešimtmečius, kurie tęsėsi iki 1990-ųjų, Lietuvoje susiformavo „tarybinio darbo žmogaus“ fenomenas.
Jo esmė buvo „atidirbti“ skirtą darbo laiką bei
parsinešti namo neteisėtai pasisavintą ne visada
tinkamai ekonomiškai apskaitomą darbo išteklį ar
produktą – tai, kas buvo gaminama ar kuo buvo
disponuojama darbe. Ne paslaptis, kad mėsininkas visada turėdavo pigesnės mėsos, pieninės
darbuotojas visada parnešdavo grietinės, sviesto
ar kitų pieno produktų, o iš vairuotojų visada buvo
galima pigiau įsigyti kuro.
Ideologija, neūkiškumas ir planinė ekonomika socialistinėje santvarkoje lėmė atitinkamą
sampratą ir suformavo gyvenimo būdo normą,
kad darbuotojas privalo turėti galimybę „prisidurti“ prie algos. Socializmo laikais buvo sakoma, kad pasiekus komunizmą, iš kiekvieno bus
pareikalauta pagal galimybes ir kiekvienam bus
suteikta pagal poreikius, tačiau ši ideologija nepasiteisino dėl prieštaravimų iracionaliai darbo
žmogaus elgsenai.
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pa-

mažu nuo desperatiškų „valdiško“ turto grobstymų buvo pereita prie ekonominės darbdavio ir
darbuotojo santykių sampratos. Po truputį į mūsų
gyvenimą atėjo tokios sąvokos kaip motyvacija,
įvertinimas, darbo užmokesčio dydžio priklausomybė nuo sukurtos ekonominės vertės ir pan.
Tačiau sovietinės santvarkos suformuotas įprotis
– nelegaliai „prisidurti“ prie darbo užmokesčio
– kai kam taip ir liko įaugęs į kraują...
Ankstesniuose straipsniuose buvo supažindinama su TP valdymo ir kontrolės sprendimais
bei metodais, kuriuos taikant galima išmatuoti
tam tikrą ekonominę vertę – darbo laiko trukmę, per pamainą TP nuvažiuotą kilometražą ar
reisų skaičių, aplankytų objektų skaičių ir pan.
Šie matavimai leidžia nustatyti atitinkamus darbo rezultatus – sukuriamo ekonominio produkto
vertę. Ekonominius matavimus rekomenduojama
atlikti vertinant, kiek buvo sunaudota ekonominių išteklių atitinkamam produktui sukurti. Jei
išteklių buvo sunaudota mažiau, negu numatyta
pagal taikomus projektinius normatyvus, vadinasi, darbas buvo atliktas efektyviau, panaudota

38

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1    2 0 0 7 / B A L A N D I S

mažiau išteklių, liko pridėtinė vertė (nepanaudoti
ištekliai). Šiuo atveju pridėtinė vertė sukuriama
operacinio (vairuotojo, darbininko ar pan.) ar valdymo (vadybininko, darbų vadovo, dispečerio ar
pan.) personalo dėka. Už tai jie turi būti skatinami
kolektyviai arba individualiai. Taigi sukurta pri-

KVaYn`^iZhVkdigVchedgideg^Zbdc^ò
eVg`è^ciZgcZij
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dėtinė vertė ekonomiškiau panaudojant išteklius
turi būti pasidalijama tarp darbdavio ir darbuotojo. Rekomenduojamas pasidalijimo santykis – po
50 proc. Ką tai duoda? Darbuotojas, sutaupęs
ekonominių išteklių „prirašydamas“ išdirbio laiką
ar nuvažiuotą kilometražą, nelegaliai pasisavina

„sutaupytą“ kurą ir realizuoja pigiau nei už rinkos
kainą (maždaug už 50–70 proc. tikrosios vertės).
Kita vertus, jei darbuotojas neskatinamas už ekonominių išteklių taupymą, jis nėra suinteresuotas sukurti per tam tikrą laiko vienetą didesnę
ekonominę vertę, leidžiančią greičiau ir pigiau
realizuoti turimus projektus ir išvengti dirbtinių
prastovų ar išteklių panaudojimo inscenizavimo.
Jeigu darbuotojui už tai būtų sumokama premija iki 50 proc. nuo sutaupytų išteklių vertės
(neatskaičius mokesčių), dažnas susimąstytų, ar
verta neteisėtai savintis sutaupytus išteklius, už
kuriuos gautų panašią sumą nelegalių pajamų
pavidalu ir rizikuotų įvykdyti neteisėtą veiką, o dėl
jos galima prarasti darbą ir / ar būti baudžiamam
įstatymų nustatyta tvarka. Darbdaviui sutaupyti
ištekliai nuo 10 iki 50 proc. užtikrina konkurencinį
pranašumą, leidžia didinti darbų apimtis, spartą,
pelningumą bei išlaikyti stabilesnius ir ilgalaikiškesnius profesionalesnio lygio darbo santykius.
Diegiant TP valdymo ir kontrolės sprendimus,
susiduriama su nuolatiniu darbuotojų pasipriešinimu tokių priemonių diegimui. Šis pasipriešinimas
kyla dėl nusistovėjusių netinkamų įpročių bei požiūrio. Tačiau mūsų siūlomais TP valdymo ir kontrolės sprendimų sukuriamo ekonominio produkto
„dalybų“ metodais, leidžiančiais gerinti darbdavio
ir darbuotojo santykius, galima keisti darbuotojų
požiūrį. Papildomai darbuotojai turi būti skatinami užtikrinant jų asmeninį saugumą: TP valdymo
ir kontrolės įranga (įrengiami pagalbos mygtukai)
leidžia suteikti pagalbą techninio gedimo, užpuolimo, avarijos ar kitokios nelaimės atvejais. Užsienyje būdami darbuotojai dažnai susiduria su problema – iškilus neatidėliotinos pagalbos poreikiui,
nėra galimybės skambinti trumpaisiais numeriais
ir neaišku, kaip išsikviesti pagalbą. Naudojantis
saugos ir pagalbos paslaugomis, galima pasitelkti
tarptautinių partnerių ar užsienio šalių specialiųjų
pagalbos tarnybų pajėgas.
Kai visos darbuotojų pajamos tampa legalios,
jų dalimi papildoma mokesčių bazė. Ilgainiui sukuriama daugiau viešųjų gėrybių, o dėl padidėjusios perkamosios galios išauga vartojimas.
TP valdymo ir kontrolės sprendimai leidžia
darbdaviui efektyviai valdyti ir kontroliuoti veiklos
procesus, objektyviai nustatyti, kiek darbuotojai iš
tikrųjų atliko darbo ir kiek už tą atliktą darbą ar
jo efektyvumą darbuotojui turi būti sumokėta. Tai
padidina ir darbo saugumo lygį.
Tolesniame straipsnyje ketinama apžvelgti,
kokią įtaką TP valdymo ir kontrolės sprendimai
gali turėti draudimo paslaugų aplinkai.              l

ïgZc\^bVh
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CAN: skaitmeninės magistralės –
patikimesnei automobilių apsaugai
Automobiliuose daugėjant įrangos, kuria
siekiama sukurti kuo didesnį patogumą, jų
gamintojai vis dažniau elektros signalams
perduoti tarp jungiklių ir jėgos įrenginio
įterpia multiplekserį. Valdymo mygtukai gali siųsti koduotą signalą į centrinį
automobilio kompiuterį, jis šiuos signalus
atpažįsta ir persiunčia į multiplekserius,
kurie yra automobilio durelėse. Multiplekseriai dešifruoja gautus skaitmeninius
signalus ir sukomutuoja jėgos grandinei
analoginį valdymą. Vienas multiplekseris
gali valdyti visą vienerių durelių elektros
paketą. Tokiu atveju prireikia mažiau
laidų, palyginti su analoginiu signalų
perdavimo būdu, lengviau nustatyti ir
elektros įrenginių gedimus.

Apsaugos sistemų gamintojai pradėjo gaminti ir
tokias sistemas, kurios „supranta“ automobilio skaitmeninių magistralių (CAN) signalus. Apsaugos sistemos CAN pagrindu pačios neturi įtakos signalams
automobilio skaitmeninėse šynose, tik juos dešifruoja. Tai labai sumažina klaidų atsiradimo galimybę automobilio elektronikos sistemose jas sumontavus.
Instaliuojant tokią apsaugos sistemą, intervenArtūras Marčenka
UAB „Automobiliu kryptis”
direktorius

cija į automobilio elektronikos sistemas minimali,
be to, ir montuoti kur kas lengviau.
Šiuo metu Lietuvoje apsaugos sitemas CAN
pagrindu pristato Cobra, Dog, Gemel, Med,
Meta system, Seo Electronics, Spal, X-Safe.
Pateikiame lenteles, iš kurių matyti, kaip įvairūs gamintojai skirtingiems automobiliams (pagal
markę) pritaiko šias sistemas.

AUTOMOBILIO MARKĖ
Alfa Romeo
Audi

BMW

Citroen
Fiat

Ford

Lancia
Mercedes

Opel
Peugeot

Seat

GEMEL modulinės sistemos
e255

BMW nuo 2001 m., Mercedes Benz nuo 2001 m.

e256

VW, Audi, Skoda nuo 2001 m.

Skoda

GEMEL monoblokai
e545

Mercedes Benz, turintiems CAN BUS

e546

VW grupės automobiliams, turintiems CAN BUS.  Seat: Toledo 99, Leon
VW: Golf IV, Passat, Bora, New Beetle, Skoda Octavia

e546A

Audi: A2-A4 01 VW: Golf IV 01, Passat 01, Skoda: Fabia, Oktavia 01

e547 (ne CAN pagrindu,

Fiat: Punto2000, Doblo; Alfa Romeo 147

Volkswagen

o specializuota)

e548 (ne CAN pagrindu,
o specializuota)

Citroen: C3, XSARA, C5, C8 Peugeot: 206, 307, 406, 807 Fiat Ulysee LANCIA
Phedra  

e544

BMW iki 2001 m., turintiems K BUS

e543(ne CAN pagrindu, o

Opel 99: Astra, Corsa 2001, Zafira, Vectra, Omega, Chrysler Grand Cherokee

specializuota)

Toyota
Volvo

AUTOMOBILIO MODELIS
159
A2(8Z)
A3(8P)
A4(8E)
A6(4F)
1 (E87)
3 (E90)
5 (E60)
C2
C3
New Punto
Croma
Idea
Panda
Stilo
Laika Ducato
New Fiesta
Fusion
C-Max
S-Max
New Focus
Musa
Ypsilon
A (169)
B (245)
C (203)
CLK (209)
E (211)
SLK (171)
Viano (639)
Vito (639)
Sprinter (906)
Astra
307
407
207
Leon (1P)
Altea
Ibiza
Leon
Cordoba
Superb (3U)
Fabia (6Y)
Octavia (1U)
New Octavia (1Z)
New Beetle
New Passat (3C)
Transporter (T5)
Polo (9N)
Golf IV
Passat
Golf V (1K)
Touran (1T)
Caddy (2K)
Yaris
RAV4
V50

COBRA monoblokas 88xx, 89xx
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

COBRA modulinė 49xx
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Getronic GT90x
Alfa

159 JTD

Audi

A4,  A4 2006, A4 Avant , A3 2003, Audi A3   
Sportback, A6, A8, A2

BMW

Serie 7, Serie 5 Touring, Serie 1, Serie 3, Serie 5 Berlina

Citroen

C4, C5;

Fiat

Croma 2006, Idea, Stilo, Grande Punto

Ford

Focus, Focus C-Max,

Jeep

Grand Cherokee

Lancia

Y, Musa

Mercedes C220, C270 CDI, Classe A 2006, SLK 350,
CLK 200 Kompressor, C 320 CDI, E 320,
Classe B, ML 320, Vito 2004, Viano 2004,
S320, Vito 2005, SLK 200
Opel

Astra H, Vectra C, Signum, Zafira

Peugeot

307,407;

Porsche

Cayenne

Saab

9,3

Seat

Leon 2006, Altea, Toledo, Ibiza, Cordoba,
Leon 2004

Skoda

Octavia 2, Octavia 2003, Superb 2003,
Fabia

VW

Golf 5, Golf Plus, Touran, Caddy, Jetta, Passat 2005, Polo 2006, VW Passat 2003, New
Beetle 2003, Polo, Transporter, California,
Touareg, Bora 2003, Golf 4
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AVG ir VĮ „Saugos ekspertizė“
rekomenduojamas automobilių sergėjimo
sistemų, sąrašas (I, II ir III apsaugos lygiai)
2007 m. II ketvirtis
I.

A. Garsinė automobilių sergėjimo
sistema su ultragarsiniu tūrio,
posvyrio jutikliais ir sirena su autonominiu maitinimu, atitinkanti Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatytas
normas

Cobra AK (3196, 3192,  3193, 3198), AB ( 3861, 3863, 3868 ), Code perfect (E50, C60),
Chalenger 5000i, Dog 30, E60, Commander C60, Med 3000, X Safe (XS02 MDS CAN)
Defa (401 MGBS, 403 MGBS, 401 MGCAN, 403 MGCAN, 801 MGBS, 803 MGBS),
Gemel (E 240, E 540, ND8PC), Getronic GT (811, 812, 813, 814, 815, 816, 804CB,
805CB, 806CB, 807CB, 808CB, 809CB, 900, 901 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909),
Gemini 7562, GN 6I, Meta system (HPA, HPB)
Mongoose (AMG 750/1 SEC, EMS 1.7, ADD-ON, Digital-100, Immobilizer Card)
Spal KIT( AS 80, AP 85), AS80, AP85,
Seo Dolphin, Perfect, Sheriff (ZX-900, ZX-700, APS-2625)

B. Nepriklausomas imobilizatorius

Gamyklinis, Gemel MK-99, Getronic GT-869, Kodinis IMB4, Seo Symphony, Pulsar 12

C. Apsaugos sistema prieš atvirą
vagystę (negali būti garsinės
signalizacijos arba imobilizatoriaus
funkcija), valdomas atskiru
transponderiu (kortele, žetonu),
turinčiu elektroninį valdymo kodą,
arba valdomas klaviatūra

DOG-BLOCK E, Black-bug Plus (BT-52L, BT-71L, BT-71L2),
Getronic GT  867, 813, K 836, Kodinis IMB4, Pulsar 12
Spal ACJ 1000, Jack-it (VOT NV)
Seo Symphony TK, Meta system M42 CJ1, Eaglemaster CA 168
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Juodojo žemyno spalvos –

tiems, kurie ištroškę nepaprastų įspūdžių

D. Mechaninis pavarų dėžės arba
antvožo užraktas.
E. Automobilių žymėjimas
II.

Pastaba. Visais atvejais reikėtų rekomen
duoti automobilių žymėjimą kaip prevencinę priemonę prieš automobilių vagystes.
Visos šios sistemos atitinka LR ir ES reikalavimus,  keliamus automobilių sergėjimo  sistemoms,
turi sertifikatus, todėl draudimo bendrovės savo
rekomendacijose  privalo nurodyti tik sertifikuotas
automobilų sergėjimo sistemas.
Už nesertifikuotų sistemų naudojimą yra numatytos sankcijos pagal galiojančius LR įstatymus.
Svarbu rekomenduoti klientams naudotis tik
sertifikuotų įmonių paslaugomis.
Atsižvelgiant į padidėjusį smulkių vagysčių iš
automobilių mastą, primygtinai rekomenduojame
3-io lygio apsaugos sistemas komplektuoti su ultragarsiniu tūrio jutikliu. Dabar, jeigu automobilio
apsaugos sistema (3-io lygio) komplektuojama
tik pagal draudimo bendrovės reikalavimus, galima drąsiai daužyti stiklus, nusiaubti automobilį
ar pavogti automagnetolą – apsaugos sistema
nesuveiks, kol nebus atidarytos durelės ar įjungtas
degimas.

A. Garsinė sertifikuota LR kintamu
kodu valdoma apsaugos sistema su
ultragarsiniu tūrio jutikliu ir sirena su
autonominiu maitinimu

Cobra AK (3196, 3192,  3193, 3198), AB ( 3861, 3863, 3868 ), Code perfect (E50, C60),
Chalenger 5000i, Dog 30, E60, Commander C60, Med 3000, X Safe (XS02 MDS CAN),
Defa (401 MGBS, 403 MGBS, 401 MGCAN, 403 MGCAN, 801 MGBS, 803 MGBS),
Eaglemaster AS 300,
Gemel (E 240, E 540, ND8PC), Getronic GT (811, 812, 813, 814, 815, 816, 804CB,
805CB, 806CB, 807CB, 808CB, 809CB, 900, 901 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909),
Gemini 7562, GN 6I, Meta system (HPA, HPB),
Mongoose (AMG 750/1 SEC, EMS 1.7, ADD-ON, Digital-100, Immobilizer Card),
Spal KIT( AS 80, AP 85) AS80, AP85,
Seo Dolphin, Perfect, Sheriff (ZX-900, ZX-700, APS-2625)

Pastaba. Jeigu yra įmontuota adapdyvinė apsaugos sistema, papildomai turi būti įmontuotas variklio dangčio arba pavarų dėžės
blokavimo mechanizmas (automobiliams, kurių rinkos vertė neviršija 20 000 litų, šie užraktai nebūtini).

III.

IV.

B. Nepriklausomas imobilizatorius

Gamyklinis, Gemel MK-99, Getronic GT-869, Kodinis IMB4, Seo Symphony, Pulsar 12

C. Apsaugos sistema prieš atvirą
vagystę (negali būti garsinės  
signalizacijos arba imobilizatoriaus
funkcija), valdomas atskiru
transponderiu (kortele, žetonu),
turinčiu elektroninį valdymo kodą,
arba valdomas klaviatūra

DOG-BLOCK E, Black-bug Plus (BT-52L, BT-71L, BT-71L2),
Getronic GT  867, 813, K 836, Kodinis IMB4, Pulsar 12,
Spal ACJ 1000, Jack-it (VOT NV),
Seo Symphony TK, Meta system M42 CJ1, Eaglemaster CA 168

A. Garsinė automobilių sergėjimo
sistema su ultragarsiniu tūrio jutikliu
ir sirena su autonominiu maitinimu,
atitinkanti Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatytas normas

Cenmax (Hit 320 EURO), ON/OFF C60, Med 2000, AME MM-1
Defa (401MG,801MG), Eaglemaster LT( 5200, 6200, 5600), Elita (GN5), E50,
Eurosec (E50), Fox (102 Millenium), Fighter (F-14, F-29, F-31),GN 6, Inspector 3.0,
Leopard (LS70/10EC, LS 50/10 Plius), Lightning (LT 303 CH),
Mongoose (Base 475 SEC, AME 700/M, 50EC), Mini-51
Seo (Concerto), Sheriff (APS-2500, ZX-600), Challenger 2000i,
Inspektor INV 3000 Classic, Terminator (150B), Abatt UK AM-308, AM 570, G-30,
Sharpshooter (DV501, DV502), Chalenger 3000i.

B. Nepriklausomas  imobilizatorius  
arba  automatinis variklio blokavimas, išjungiamas slaptu mygtuku.

Gamyklinis, Gemel MK-99, Getronic GT-869, Kodinis IMB4, Seo Symphony, Pulsar 12
arba elektroninis slapukas.

Garsinė kintamu kodu valdoma apsaugos sistema, atitinkanti Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatytas
normas

Gamyklinė signalizacija arba bent kuri kita garsinė signalizacija

Pastaba. Automobiliuose su dyzeliniais varikliais, neturinčiuose elektroninio kuro sistemos valdymo ir priskiriamuose į I ir II
apsaugos sistemų lygiams papildomai turi būti įmontuotas pavarų dėžės arba antvožo užraktas.

Mantvydas Šakalys
Kai Lietuvoje spaudė didžiausias šią žiemą šaltukas, su draugų kompanija aplankėme keturias
Juodojo žemyno šalis. Kelionę pradėjome skrydžiu į
Ganos sostinę Akrą, po to vykome į Burkina Faso, Timbuchtu – miestą Malyje, Sacharos dykumoje, Togą.
Pažintis su Afrika prasidėjo nuo Ganos – pačios
turtingiausios šalies iš aplankytųjų. Apsilankėme
UNESCO saugomame Elminos forte, kuriame XXV
a. klestėjusį aukso turgų pakeitė prekyba vergais.
Šalis – buvusi britų kolonija (nepriklausomybę
atgavo 1957 m.). Gana labiausiai garsėja tuo, kad iš
jos buvo plukdomi vergai. Nemaža dalis Amerikos
juodaodžių protėvių – vergų iš Ganos palikuonys...
Gana išsidėsčiusi prie pat pusiaujo, drėgnų
miškų zonoje. Čia vyrauja jūrinis klimatas. Tankiai
gyvenamose vietose miškai iškirsti, o žmogaus nepaliesta gamta yra miškingesnė (vakarinė pusė),
toliau driekiasi savanos. Gana iš visų aplankytų
šalių geriausiai tinkama turizmui, tačiau aptarnavimas čia minimalus, primityvus, kaip ir vietinių
gyventojų gyvenimo būdas. Gyventojai – draugiški, nuoširdūs, linksmi. Gana – demokratinė parlamentinė-prezidentinė respublika, tačiau didžiulę
įtaką priimamiems sprendimams turi genčių vadai
(ypač Ašanti regiono vadas). Jų balsas dažnai būna

lemiamas, pakeičiantis prezidento sprendimą. Gyvūnijos Ganoje nedaug – dauguma jų išmedžiota,
išlikusieji gyvena tik nacionaliniuose parkuose.
Kokrobaito paplūdimys – viena gražiausių
Afrikos pakrančių, kurioje, be medų kopinėjančių
jaunavedžių, knibždėte knibžda vietos „plaštakių“
ir įvairaus plauko menininkų, afrikietiškos autentikos ieškančių legendinio būgnininko Mustafos
Tettey Addy įkurtoje mokykloje.
Kelionės nuovargį palikome Axim paplūdimyje - vienoje gražiausių Afrikos pakrančių.
Vėliau per Burkina Faso ir Malį pasiekėme
Togą. Aplankytos šalys kažkuo panašios, bet visos
skirtingos. Net žmonės jose savo išvaizda skiriasi.

Burkina Faso keliones dulkes nuplovėme po
kriokliais (žr. nuotr.). Keliaudami pastebėjome, kad
kuo skurdesnė šalis, tuo ji švaresnė, tuo draugiškesni joje gyvenantys žmonės.
Malyje aplankėme Timbuchtu miestą – pa
slaptingą, išties nepaprastą vietovę, kurią keliautojai vadina vartais į Sacharą. Šis miestas atrastas
visai neseniai. Senovėje tai buvo vienas iš turtingiausių prekybos miestų Afrikoje.
Nakvoti teko savanoje. Nukeliavome iki aukščiausio taško Šai Hilzo nacionaliniame parke, kur
mus pasitiko drambliai, krokodilai... Iš čia atsiveria
puiki panorama į savaną. Kitas, Kakumo, nacionalinis parkas Ganos džiunglėse – vienas iš labiau-
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u siai lankomų, garsus savo pakabinamais virviniais
tiltais. Svyruojant 30 metrų aukštyje ant kabančio
350 metrų tilto, adrenalinas garantuotas.
Togas garsėja vudu apeigomis. Apsilankėme
didžiuliame vudu turguje, kuriame vaikštinėti, tiesą sakant, buvo tikrai nejauku.
Juokingai atrodo vietiniai gyventojai, keliaujantys su visa savo manta, tačiau jiems toks gyvenimo būdas – įprastas.
Keliaudami tris savaites po šį egzotišką kraštą
(nuvažiavome 7 tūkst. km), patyrėme daug neišdildomų įspūdžių, pajutome kiekvienos šalies
autentiškumą. Afrika – tai šurmuliuojantis turgus,
kuriame kiekvieno (jeigu to nori) laukia pavojai, o
žvelgiant šiek tiek kitomis akimis – dar neatrasti
gamtos dėsniai...                                                      l
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