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Prisiminkime vieną seną anekdotą. Mieste pastatė prekybos centrą. Prižiūrėti, kad pirkėjai nevogtų, chuliganai nelaužytų inventoriaus,„grafitininkai“ netepliotų sienų, pasamdė sargą. Kad sargas dirbtų pagal įstatymus (na, žinot, licencija ir visa kita), įsikūrė UAB. Pagal tuos pačius įstatymus
atsirado direktorius ir buhalteris. Sargą irgi reikia prižiūrėti: grafikus sudarinėti, darbo valandas skaičiuoti, kad nemiegotų, kontroliuoti – taigi priėmė
į darbą sargo vadovą. Gyvenimas gerėjo. Prekybos centras nestokojo pirkėjų. Sargo darbo valandos įkainis augo. Reikėjo kažkam rūšiuoti laiškus,
rašyti raštus ir įsakymus – atsirado administratorė, tvarkyti darbo reglamentus, kurti administracijos ir sargo darbo instrukcijas – personalo skyrius.
Kontora daug rašė. Prireikė kompiuterių, spausdintuvų, serverių, rašiklių ir popieriaus – taip įmonėje atsirado IT specialistų, vadybininkų ir ūkvedžių.
Atsirado poreikis diegti ISO standartus. Gimė daugybė procedūrų ir tų procedūrų kontrolierių. Darbas virte virė, viskas augo ir klestėjo. Nesikeitė tik
sargo darbas. Ir čia bac – krizė, kaip perkūnas iš giedro dangaus. Prireikė taupymo programos. Ilgai posėdžiavo administracija ir... nusprendė atleisti
iš darbo sargą.
Dabar reikėtų nupiešti tą žinomą Rusijos pilietinio karo laikų plakatą su raudonarmiečiu (tik šįkart jo veidas turėtų būti dabartinio mūsų
Vyriausybės vadovo), bedančiu pirštu į žiūrovą ir klausiančiu: „O ką nuveikei TU, gelbėdamas savo darbovietę nuo krizės?“
Taigi ar yra būdų gelbėtis neatleidžiant iš darbo tų, kurie tuos norimus gauti pinigus ir uždirba? Manau, kad taip. Internetiniame „Delfi“ portale
vienos bendrovės vadovas su džiaugsmu pasakojo, kad apsauginių žaliuzių pardavimas, palyginti su praeitais metais, išaugo trečdaliu. Vadinasi, yra
prekių ir paslaugų (žaliuzes juk reikia sumontuoti), kurių pageidauja pirkėjai. Galiu garantuoti, kad likusieji pirkėjų pulkai ilgisi, laukia nesulaukia
profesionalių, puikiai išmanančių savo parduodamą prekę, šiuo atveju – saugos paslaugas, pardavėjų-konsultantų (vadybininkų), mokančių dirbti
reikiamais įrankiais ir priemonėmis, po savęs susitvarkančių savo darbo vietą (nevengiančių ir pačių atsivežtu dulkių siurbliu pasidarbuoti) apsaugos sistemų instaliuotojų, apsaugos darbuotojų – profesionalų. Galiu garantuoti ir tai, jog tokių dar išliko, kad ir kokius mažus atlyginimus jiems
temokėtų.
Simboliška, bet po trejų ryškaus ekonomikos kilimo metų atėjo ketvirtieji – apsivalymo – metai. Savotiškas ekonomikos „balandis“, žinomas
kaip švaros metas. Tai – apsivalymo nuo nekokybiško darbo, neprofesionalių ir nelabai reikalingų paslaugų, iki „lubų“ užkeltų kainų metai.
Nesiimsiu prognozių, krizės ar antikrizės analizių ir kurti receptų, kaip ko išvengti, – tam Lietuva išaugino visą būrį šulijų, palmyrų, leontjevų,
šimašių ir maldeikienių. Skaitykite juos. Skaitykite jų oponentus. Rasite visus paaiškinimus ir prognozes. Aš tegaliu užtikrinti: apsaugos verslas išliks.
Bet tuo Jūs ir patys, manau, neabejojate. Šiame versle išliks išradingi, taupūs, nebijantys darbo ir naujovių. Išliks konservatyvieji, kurie ir pakilimo
metais nesiveržė į padanges,o tiesiog gerino paslaugos kokybę ir mažino savikainą. Išnyks perpardavinėtojai ir kitokie pridėtinės vertės nekuriantys
apsukruoliai. Krizė paspartins naujų technologijų atsiradimą ir jau esančių naujovių plitimą. Įvairių lygių vadai ir vadukai neteks savo privilegijų. Iš
darbo jau pasitraukė ar bus artimiausiu metu patraukti tinginiai, tuščiažodžiautojai, veiklos imitatatoriai ir pataikūnai. Ir dar ne kartą susitiksime su
tais, kurie moka, gali ir nori dirbti. Sėkmės permainų metais, kolegos.. Jei taip – laukiame Jūsų paraiškų.
Gintautas Matačiūnas
IĮ „Sauginta“ savininkas
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Įspūdžiai, naujienos

Renata Dabulevičienė
AVG atsakingoji sekretorė
Administracijos vadovė

Šių metų sausio 30 d. įvyko asociacijos Apsaugos verslo grupės narių visuotinis ataskaitinis
susirinkimas. Jame dalyvavo 61 įmonės vadovai.
Asociacijos prezidentu 2009 m. išrinktas
Audrius Ališauskas (UAB „Jungtis“).

Išrinkta nauja valdyba:

· Valdemaras Narkovičius (UAB „Sareme“);
· Vytautas Rudaitis (UAB „Fima“);
· Saulius Pridotkas (UAB Apsaugos
centras  - AKTKC);
· Vitalis Danilavičius (UAB „Lapinas“);
· Nerijus Šilgalis (UAB „MD Group“);
· Arvydas Stulpinas (UAB „Kompleksinės
apsaugos sistemos“);
· Romualdas Jonaitis (R. Jonaičio IĮ
· „Argus“ saugos tarnyba);
· Jaroslav Chont (TŪB „Dijosa“).

Revizijos komisija:

· Vytautas Šaikus (UAB FAC);
· Giedrius Taraškevičius (UAB „Levoriškis“);
· Tadas Skrebutėnas (UAB„Baltijos tranzitas“).

2008 m. asociacijos Apsaugos verslo grupės
narių skaičius buvo 73 (įstojo 4 įmonės).
2008 m. 1 įmone pasipildė Automobilių
saugos komitetas, kurio veikloje dalyvauja 30
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asociacijos įmonių. Šiais metais pagal komitete
dalyvaujančių įmonių skaičių Elektroninės saugos
komitetas (šiemet jį papildė 1 įmonė) ir Automobilių saugos komitetas (šiemet išaugo 1 įmone)
vienija po 30 įmonių; Saugos tarnybų komitetas –
11 įmonių (dar 2 – nuo š. m.); Mechaninės saugos
komiteto veikloje dalyvauja 4 įmonės.
Susirinkime pristatytos valdybos, revizijos
komisijos ir VšĮ „Saugos ekspertizė“ ataskaitos.
Apžvelgti atlikti darbai ir numatyti nauji, kuriuos
turėtų nuveikti nauja valdyba.
Veiklos gairės 2009 m.
Pagrindiniai numatomi darbai ateinančiais
metais: siekti glaudžiau bendradarbiauti su draudimo bendrovėmis visose saugos srityse, plėtoti
mokymus, siekiant Aplinkos ministerijos pripažinimo ir akreditavimo, tęsti ekspertų pripažinimą,

toliau bendradarbiauti su Policijos departamentu
prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vidaus reikalų
ministerija dėl Asmens ir turto saugos įstatymo.

Naujienos

Artimiausios
parodos

El. paštas ewilliams@niche-events.com
Interneto svetainė www.transec.com

BIRŽELIS

2009 m. birželio 9–10 d.

2009 m. birželio 30–liepos 2 d.
FSEC South Africa
Naujausios saugos technologijos, įranga,
sistemos ir paslaugos

BankTech Middle East 2009
Būdai ir priemonės, kaip įveikti finansinę krizę

Vieta
Sandton, Johanesburgas, PAR

Vieta
Bahreinas

Organizatorius
United Business Media
Tel. +44 (0) 20 7921 8069
El. paštas charlie.cracknell@ubm.com
Interneto svetainė www.ifsecsa.com

Organizatorius
Naseba
Tel. +91 97143671376
Faksas +91 97143672764
El. paštas teenat@naseba.com
Interneto svetainė http://www.banktechmideast.com

LIEPA

2009 m. liepos 27–29 d.
2009 m. birželio 23–25 d.
CEDIA Expo 2009
Technologijos namams. Paroda ir mokymai
Vieta
ExCeL LONDON – tarptautinis parodų ir
konferencijų centras, Londonas, Didžioji Britanija
Organizatorius
Cedia UK
Tel. +44 (0)1480 213744
El. paštas expo@cedia.co.uk
Interneto svetainė www.cedia-expo.com

Security Technology Exhibition STEX
Saugos technologijų paroda
Vieta
Tripolio tarptautinis parodų centras, Tripolis,
Libija
Organizatorius
Alalama Event
Tel. +218 21 477 6239
Faksas +218 21 477 6239 (111)
El. paštas info@alalama.com
Interneto svetainė www.stex.org.ly

RUGPJŪTIS
2009 m. birželio 25–26 d.
TranSec World Expo
Aviacija, jūreivystė, geležinkeliai,
automobilių transportas
Vieta
Amsterdam RAI – parodų centras, Amsterdamas, Olandija
Organizatorius
Niche Events
Tel. + 44 (0) 208 542 9090
Faksas + 44 (0) 208 542 9191

2009 m. liepos 27–29 d.
12th Annual Space and Missile Defense Conference and Exhibition
Kosmoso ir raketinės gynybos paroda ir
konferencija
Vieta
Von Brauno centras Hanstvilyje, Alabama,
JAV
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Organizatorius
Nacionalinė gynybos pramonės asociacija
(NDIA)
Tel. +1 (256) 533-6986
El. paštas smdconf@smdconf.org
Interneto svetainė www.smdconf.org/
index.php

RUGSĖJIS

2009 m. rugsėjo 7–9 d.
TranSec India Expo 2009
Transporto saugumas. Paroda ir konferencija
Vieta
Bombėjaus parodų centras, Mumbajus,
Indija
Organizatorius
TranSec India Expo 2009
Tel. +91 11 45055 569
Faksas +91 11 4505 5566
El. paštas pjain@servintonline.com
Interneto svetainė www.transecindia.com

2009 m. rugsėjo 7–9 d.
SECURE-Exhibition 2009
Saugos sprendimų ir technologijų paroda
Vieta
Bombėjaus parodų centras, Mumbajus,
Indija
Organizatorius
Services International
Tel. +91 22 285 9 6084/6
Faksas +91 22 285 9 6085
El. paštas servicesmumbai@servintonline.
com
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SPALIS

2009 m. spalio 26–28 d.
2009 m. spalio 7–9 d.

TranSec India Expo 2009
Transporto saugumas. Paroda ir konferencija
Vieta
Naraina Vihar, Naujasis Delis, Indija
Organizatorius
Services International
Tel. +91 11 45055569
Faksas +91 11 25778876
El. paštas vsharma@servintonline.com
Interneto svetainė www.servintonline.com

Defence and National Security Leadership Summit 2009
Gynybos ir nacionalinio saugumo viršūnių
susitikimas
Vieta
Pragati Maidan parodų centras, Naujasis
Delis, Indija
Organizatorius
Informa India
Tel. +91 22 4020 3355
Faksas +91 22 4026 4000
El. paštas nece@informa.in
Interneto svetainė www.eventseye.com/
fairs/f-dns-leadership-summit-12444-1.html

2009 m. spalio 29–31 d.
IFSEC India
Naujausios saugos technologijos, įranga,
sistemos ir paslaugos
Vieta
Pragati Maidan parodų centras, Naujasis
Delis, Indija
Organizatorius
CMP Information
Tel. +44 (0)20 7921 8080
Faksas +44 20 7921 8059
El. paštas samuel.mitcham@ubm.com
Interneto svetainė www.ifsecindia.com

LAPKRITIS
2009 m. spalio 8–10 d.
Master Locksmiths Lock & Security
Expo
Mechaninės saugos paroda
Vieta
Olimpinis parkas, Sidnėjus, Australija
Organizatorius
Australijos raktininkų asociacija (MLAA)
Tel. + 03 9645 9995
Faksas + 03 9645 997
El. paštas national@masterlocksmiths.com.au
Interneto svetainė www.masterlocksmiths.
com.au/events/mlaa-lock--security-expo.
aspx

2009 m. spalio 26–28 d.

2009 m. lapkričio 17–19 d.

Indesec Expo 2009

Cartes 2009

Paroda ir konferencija, skirta šalies saugumui

Elektroninės saugos paroda

Vieta

Vieta

Pragati Maidan parodų centras, Naujasis Delis,
Indija

Nord Villepint parodų centras, Paryžius,
Prancūzija

Organizatorius

Organizatorius

Informa India
Tel. +91 22 4020 3344
Faksas +91 22 4026 3000
El. paštas indesec@informa.in
Interneto svetainė www.indesec-expo.com

Come Posium
Tel. +33 (0) 1 49 68 52 40
El.paštas claire.delplanque@exposium.fr
Interneto svetainė www.Cartes.com

GRUODIS
2009 m. spalio 28–29 d.
2009 m. spalio 14–17 d.
The IT Security Forum
Informacinių technologijų saugos forumas
Vieta
Aurora, Pietų Hamptonas, Didžioji Britanija
Organizatorius
Richmond Events
Tel. +44 (0)208 487 2259
Faksas +44 (0)208 487 2300
El. paštas achambers@richmondevents.com
Interneto svetainė www.itsecurityforum.
com

ISC East 2009
Tarptautinė saugos technologijų paroda ir
konferencija
Vieta
Jacob Javits Convention Center, Niujorkas, JAV
Organizatorius
Reed Exhibitions
Tel. +1 203 840 5602
Faksas +1 203 840 9977
El. paštas inquiry@isceast.com
Interneto svetainė www.isceast.com

2009 m. gruodžio 2 d.
Saugumo ir gamybos mokymai 2009
Vieta
Viešbutis InterContinental, Berlynas, Vokietija

Organizatorius
The New Security Foundation - ICWE GmbH
Tel. +49 30 310 18 18
Faksas +49 30 324 98 33
El. paštas info@newsecurityfoundation.org
Interneto svetainė www.security-defence-learning.
com

Naujienos
Naujienos
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Patirtis svetur

Valdemaras Narkovičius
UAB „Sareme“ generalinio direktoriaus
pavaduotojas

Krizės alsavimas
Pastaruoju metu teko aplankyti dvi parodas,
abi – Maskvoje: „Technologiji bezopasnosti“, vasarį
vykstančią parodų centre „Krokus“, ir MIPS, jau
antrą kartą rengiamą parodų centre „Na Krasnoj
Presne“. Teisė rengti abi parodas priklauso užsienio
kompanijoms. Vieną jų rengė parodos „Security
Essen“ rengėjai, kitą – kasmetinės parodos IFSEC .
Parodoje „Technologiji bezopasnosti“ buvau
pirmą kartą. Susidarė įspūdis, kad šioje parodoje
buvo daugiau specializuotos technikos ir mažiau
didmenininkų. Pati paroda nebuvo labai didelė.
Keista buvo matyti tuščius stendus, nors tai
būdinga beveik visoms parodoms Rusijoje.
Tai dažniausiai iškylančių problemų su Rusijos
muitine (ant to „grėblio“ dažnai užlipa pirmą kartą
parodoje dalyvaujančios užsienio kompanijos)
padarinys. Tikrai nustebino tai, kad interesantų
nepasirodė itin daug. Parodoje lankiausi tik vieną
dieną, tai negalėčiau spręsti, ar tai buvo apskritai
būdinga šiai parodai, ar tai konkrečiai dienai, ar ir
ten buvo pradedama justi krizė.
Labai nekaip nuteikė susisiekimas – metro

šalia nebuvo, ten nusigauti, ypač žiemą, per
maskvietiškus kamščius trunka geriausiu atveju
pusvalandį nuo artimiausio metro, o vakare teko
ir porą valandų sugaišti. Beje, organizatoriai tikrai
pasirūpino nemokamais autobusais, kurie veždavo
iki metro.
MIPS nustebino labiau ir netgi privertė
susimąstyti. Stendų, mano supratimu, buvo apie
10–15 proc. mažiau nei ankstesniais metais. Pirmą
dieną lankytojų šmėsteldavo vienas kitas, tiesiog
baisu buvo eiti tarp stendų, nes išsiilgę klientų
parodoje dirbantys vadybininkai tempte tempdavo
kiekvieną, kas tik pasirodydavo, į savo stendus.
Galima sakyti, teko atlaikyti rimtas atakas.
Kitą dieną lankytojų padaugėjo, nors
ankstesniais metais, mano nuomone, jų būdavo
kur kas daugiau, taigi galima buvo ramiau
pasižvalgyti po parodą. Prieš šiųmetę MIPS parodą
sklandė gandai, kad nemažai kompanijų, ketinusių
turėti stendus ir net sumokėjusių avansą, atsisakė
dalyvauti prieš pat atsidarant parodai. Tuščių vietų
tikrai buvo, gal net kiek daugiau, nei įprasta, bet
tikrai ne tiek, kiek tikėjausi pamatyti.
Tarp dalyvių gerokai daugiau buvo užsienio
gamintojų. Anksčiau paprastai vyraudavo
platintojai arba tų pačių gamintojų atstovai
Rusijoje. Su vienu diskutuodamas išgirdau tokią
nuomonę, kad situacija Rusijoje keičiasi labai
staigiai, todėl kai kurie gamintojai nusprendė
arba keisti platintoją (nemokumo problemos,
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nepakankamas pardavimas), arba tiesiog tikrinti
situaciją rinkoje.
Iš tikrųjų rimtų krizės apraiškų nė vienoje
parodoje nemačiau. Gal tik galima buvo pajusti
šiokį tokį jos alsavimą .
Tiek „Technologiji bezopasnosti“, tiek MIPS –
vertos dėmesio parodos. Pirmajai kiek labiau
būdinga specialios technikos gausa, antrajai –
tai, kad dalyvauja beveik visi stambiausi tiekėjai
Rusijoje. Abi parodos gana aukšto lygio – yra ką
pažiūrėti. Abi jos skirtos pirmiausia Rusijos ir NVS
šalių rinkai, bet jau matyti, kad ir Rusijoje randasi
įmonių, pasiruošusių imtis eksporto ir pradėti tam
reikiamas procedūras. Anksčiau tai būdavo beveik
neįmanoma (Rusijos muitinę tikrai nelengva
įveikti). Be to, šiemet tikrai buvo gerokai daugiau
stambių gamintojų iš užsienio, su kuriais galima
buvo padiskutuoti ir apie tiekimą tiesiogiai. Jei
reikėtų rinktis vieną kurią parodą Maskvoje, aš
vis dėlto pirmenybę teikčiau MIPS. Man ji atrodo
didesnio masto, apimanti daugiau sričių, įdomesnė.
Gal tai įprotis, bet vis dėlto šiuo atveju daug ką
lemia ir oras (Maskvoje balandį kur kas šilčiau nei
vasarį), ir gerokai patogesnis susisiekimas. Beje, ir
dauguma mūsų verslo partnerių Rusijoje ir NVS
šalyse labiau lanko MIPS parodą.
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Masayuki Kaneko
CBC CO Ltd.

IFSEC 2009 – jau istorija
Nors visur ir tvyro recesijos baimė, finansinė
krizė krečia Europą, bet daugiau nei 600 didžiausių
pasaulio kompanijų susirinko į 4 dienas trunkančią
parodą. Šiais metais ji buvo gal ne tokia perpildyta kaip anksčiau (pernai parodoje apsilankė
30 257 lankytojai). Vis dėlto IFSEC išsaugojo
pačios didžiausios apsaugos verslo atstovų
susibūrimo vietos Europoje poziciją.
Tai jau 20-asis mano apsilankymas parodoje.
Taigi galiu įvertinti, kiek daug pasikeitimų įvyko per
šiuos metus. Tai rodo ir CBC kompanijos produktų
pristatymų IFSEC parodoje raida. Šiemet CBC pristatė
naujus sprendimus CCTV srityje, tokius kaip radarų
technologijos ir šiluminės kameros. Vis daugiau
lankytojų ieško sprendimų, o ne įrangos. Ir aš tikiu,
kad artimiausioje ateityje gamyba bus vertinama
pagal tai, kokio lygio sprendimai pristatomi.
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Kam reikia
stebėti vaizdą
parduotuvėje?
Vaizdo stebėjimo sistema vykdo
ne tik vagystės prevenciją – vaizdo įrašų
archyvas padeda atpažinti vagį. Jei
vaizdo stebėjimas yra integruotas su kasos
aparatais, tai ir jo efektyvumas gerokai
didesnis.

Julijus Dainovskis
UAB „Sareme“
komercijos direktoriaus
pavaduotojas

Integruota sistema, jos veikimo
principai ir funkcionalumo galimybės
Integruota sistema sinchronizuoja kasos
aparatų, kasos darbuotojo veiksmus ir vaizdo
įrašymą. Realiu laiku operatorių monitoriuose
galima matyti viską, kas vyksta prie kasos terminalų,
informaciją apie išrašytas prekes ir kainas, čekių
numerius, datas ir kt. Į sistemos archyvą įrašomos
visos operacijos, kurias vykdo konkretus kasos
terminalas, ir reikiami su jomis susiję duomenys:
čekio pradžios / pabaigos įrašai, prekės grąžinimas,
operacijos atšaukimas, nuolaidos skyrimas, čekio
panaikinimas, kasos atidarymas, pinigų paėmimas
ir kiti veiksmai. Sistema suprogramuota taip, kad
iškilus neaiškių situacijų (pvz., grąžinant prekę), ji
parodo padidintą terminalo, kur vyksta procedūra,
vaizdą atskirame monitoriuje.

Anksčiau minėti sukčiavimo būdai, kuriais gali
pasinaudoti kasos darbuotojas, lengvai nustatomi naudojant integruotą vaizdo sistemą. Įprasta
vaizdo stebėjimo sistema tuo pat metu ne visada
gali įvykdyti savo užduotį. Integruotos sistemos archyvas taip pat turi daug daugiau privalumų negu
įprastos vaizdo sistemos archyvas.

Elektroninė sauga
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Kur geriau montuoti kameras?
Iš to, kas jau buvo minėta, aiškėja, kad prekybos vietose sunku būtų apsieiti be vaizdo stebėjimo sistemų. Belieka tik išsiaiškint, kur geriau
montuoti kameras.
Kaip rodo praktika, geriausia:
nukreipti kameras į stelažus arba vitrinas su
prekėmis;
priskirti po atskirą kamerą kiekvienai kasai,
kad būtų galima gauti padidintą pirkėjo ir prekės
vaizdą;
sumontuoti kameras taip, kad jos tuo pat metu
rodytų išėjimus iš keleto (4-6) kasų ir sudarytų sąlygas saugumo tarnybai greitai pastebėti įtartiną
žmogų;
pakabinti kamerą prie įėjimo į prekybos salę,
kadangi tai vienintelė vieta, iš kur galima matyti
padidintą pirkėjų vaizdą.
Be prekybos salės, kamerų taip pat reikia tarnybinėse patalpose, koridoriuose, sandėliuose ir
prie tarnybinio įėjimo. Negalima apsieiti ir be išorinių kamerų, kurios užtikrintų pastato saugumą
naktį, taip pat sektų automobilius, pastatytus prie
parduotuvės.

·
·
·
·

Įrodytas integracijos efektyvumas
Praktika parodė, kad vaizdo stebėjimo sistemos padeda tirti vagystes ir apsisaugoti, kad jos
nepasikartotų.

Didesnis efektas pasiekiamas, kaip jau buvo
minėta, integruota vaizdo stebėjimo sistema, kurios veikimas smarkiai susijęs su kasos terminalų
darbu. Integruotos sistemos archyve matyti ne tik
visų įvykių, bet ir kiekvieno kasos terminalo operacijos vaizdo įrašai.
Be apsaugos nuo sukčiavimo, integruotos sistemos padeda greitai išspręsti ginčytinas, konfliktines, o kartais – ir kuriozines situacijas.
Galima paminėti vieną įdomų atvejį viename
iš didžiųjų prekybos centrų. Darbo dienos pabaigoje prekybos salės vadybininkas susizgribo, kad
pametė savo automobilio raktus. Prisiminęs, kad
iki pietų raktus dar turėjo, vadybininkas kreipėsi
į apsaugos darbuotojus su prašymu surasti dingusius raktus. Kameros patvirtino vadybininko
žodžius – iš pradžių raktai buvo jo rankose, bet
vėliau jis padėjo raktus ant stiklinės vitrinos, kurią
atidarinėjo norėdamas parodyti prekes. Būtent ten
vaizdo stebėjimo sistema juos ir užfiksavo.

14
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Komfortas ir
saugumas –

vienoje
sistemoje
Apsaugos nuo įsilaužimo ir gaisro signalizacija, vaizdo stebėjimo kameros –
tai įranga, kurią apsaugos sistemų
montuotojų paprastai prašo įdiegti
klientai. Tačiau retas individualaus
namo savininkas ar įmonės direktorius
žino, kad apsaugos signalizaciją galima
sujungti su modernia automatine vartų,
kelio užtvarų ir kitų pastato objektų
valdymo sistema ir visa tai kontroliuoti
vienu pulteliu.

„Dauguma apsaugos sistemas montuojančių
įmonių iš viso nieko nežino arba yra tik girdėję
apie šias automatizavimo ir prijungimo prie signalizacijos galimybes“, – konstatuoja Egidijus Aleksa, dirbantis vadybininku bendrovėje „Fima“. Ši
intelektualių inžinerinių sprendimų bendrovė neseniai tapo italų kompanijos „Nice“ atstove ir nuo
šiol Lietuvos rinkai siūlo jos produktus – garažo
vartų, kelio užtvarų, apdangalų, ritininių langinių,
apšvietimo ir kitų įrenginių automatinio valdymo
sistemas.
Anot E. Aleksos, technika ir elektronika šiuo
metu yra tiesiog užvaldžiusi daugelio mūsų buitį.
Kondicionavimo sistema, šildomos grindys, pasikalbėjimo įrenginiai namuose – ne retenybė.
Kiekviena šių sistemų dažniausiai turi po atskirą
valdiklį ir pultą, todėl žmogaus buitį palengvinti
turinčius įrenginius kasdien įjungti bei išjungti
dažnai būna erzinantis užsiėmimas. „Kompanija

„Nice“ siūlo išeitį – vartų ir garažo automatikos
sistemas sujungti su kitais elektroniniais įrenginiais, kad juos būtų galima valdyti vienu pulteliu
ir name ar įmonėje mėgautis patogia buitimi. Tik
pagalvokite: vien jau tai, kad garažo vartai ir kiemo
vartai gali būti valdomi vienu pulteliu, yra labai
patogu“, – tvirtina E. Aleksa.
Pasak vadybininko, iš visų Lietuvoje parduodamų „Nice“ sistemų populiariausia būtent ir yra
garažų, kiemo vartų bei kelio užtvarų automatikos sistema. Ji yra gaminama iš aukštos kokybės
mechaninių komponentų ir vertinama daugelyje
Europos šalių.

Beveik „protingas“ namas

Pasak E. Aleksos, didžiausias „Nice“ sistemos privalumas vis dėlto yra tai, kad joje ne tik visi elektroniniai
prietaisai gali būti sujungiami tarpusavyje ar grupėmis,

Elektroninė sauga / reklama
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„Nice“ sistemas montuoti yra
labai paprasta ir tai padaryti gali
bet kuris žmogus, bent šiek tiek
išmanantis elektroniką.
namo langinės ryte tam tikrą valandą pasikeltų, o
vakare – nusileistų. „Tai jau beveik dalis „protingo“
namo“, – teigia vadybininkas ir priduria, kad visos „Nice“ elektroninių prietaisų automatizavimo
sistemos gali būti valdomos ne tik pulteliu, bet ir
žetonais, kortelėmis ar jungikliais.

Montuojama tik dviem laidais
Apsaugos signalizaciją galima sujungti su modernia automatine vartų, kelio užtvarų bei kitų pastato
objektų valdymo sistema ir visa tai kontroliuoti vienu pulteliu.

bet sistema dar ir turi specialius valdiklius, leidžiančius į „Nice“ integruoti kitas namų ar įmonės
sistemas, pavyzdžiui, signalizaciją. Tą padarius,
sistemoje esančius elektroninius namų įrenginius
galima užprogramuoti veikti pagal tam tikrą scenarijų. Pavyzdžiui, galima nustatyti, kad vos tik suveikus signalizacijai užsivertų langinės, užsidarytų
kiemo vartai ir panašiai. Net jei neprogramuosite
prietaisų veikti pagal signalizacijos veikimą, vis
tiek pajusite patogumą – galėsite signalizaciją

valdyti tuo pačiu pulteliu, kuriuo valdote garažo
vartus ir kitus įrenginius.
„Įsivaizduokite, jog rengiatės miegoti antrame namo aukšte ir turite pultelį – vienu mygtuku
uždarote kiemo vartus, kitu mygtuku nuleidžiate
langines, trečiu išjungiate šviesą pirmame namo
aukšte, ketvirtu – laistymo įrangą sode. Jums
nereikia vaikščioti po namus ir visko išjungti arba
įjungti atskirai“, – privalumus vardija E. Aleksa.
Pasak jo, sistemą galima užprogramuoti taip, kad

E. Aleksa tvirtina, kad „Nice“ sistemas montuoti yra labai paprasta ir tai padaryti gali bet kuris
žmogus, bent šiek tiek išmanantis elektroniką.
Kompanija „Nice“ nuolat investuoja į naujų produktų technologinį tobulinimą, todėl sukūrė tam
tikrą „BlueBus“ protokolą, kuriam reikalingi tik du
laidai įrenginiams valdyti ir maitinti. „Kiek girdėjau
atsiliepimų, visi, kam teko turėti reikalų su „Nice“
sistemų montavimu, buvo labai patenkinti. „BluBus“ protokolą naudojantys įrenginiai paprastai ir
greitai įdiegiami, be to, šis protokolas apsaugo nuo
pavojaus įrenginius netinkamai sujungti“, – komentuoja E. Aleksa. Svarbus privalumas yra ir tai,
kad naujausius „Nice“ sistemos įrenginius galima
prijungti ir prie senesnės kartos įrenginių, kurie
„BlueBus“ protokolo neturi.
Bendrovės „Fima“ vadybininkas sako negalintis
nepaminėti dar vieno „Nice“ privalumo – palyginti
su parduodamomis panašiomis automatinėmis
sistemomis Lietuvoje, pavarų, valdymo blokų ar
pultelių išvaizda yra nepriekaištinga. „Čia italai pasistengė. Tuo jie ir įžymūs – dizaino srityje jų nepralenks niekas. „Nice“ sistemų išorė yra kuriama
atsižvelgiant į šiuolaikines dizaino tendencijas“, –
teigia vadybininkas. Jis neabejoja, kad būtent dėl
šios priežasties „Nice“ sistemų įranga patraukliai
atrodytų bet kokiame individualaus namo ar įmonės interjere.

Apie NICE produktus teirautis tel. 8 5 2363502
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IP vaizdo stebėjimo
sistemų diegimas:
akibrokštai, arba pavojai
užlipti ant grėblio

Tomas Motuzas
UAB „Sareme“ technikos
direktoriaus pavaduotojas

Nepaisant triukšmo, kurį sukėlė rinkos tyrėjai,
iš pradžių labai aktyviai kritikavę IP sistemas, o vėliau ne mažiau aktyviai ėmę jas palaikyti, šiandien
CCTV (Closed-circuit television) rinka perėjo prie
bemaž nuolatinio domėjimosi IP sistemomis. Vaizdo stebėjimo specialistai ir ekspertai noriai lankosi
„užbaigtuose“ objektuose, analizuoja sukauptą
patirtį ir daro konstruktyvias išvadas.
Abejonės neseniai atsiradusiomis IP vaizdo
sistemomis išsisklaidė ir paaiškėjo, kad žingsnis
jų link – viso labo tik skaitmenizacijos etapo baigiamoji grandis visoje vaizdo stebėjimo sistemų
evoliucijoje (analoginiam CCTV šiandien paliktas
tik vaizdo perdavimo kanalas, o visa kita atiduota

skaitmenai). Analitikai prognozuoja, kad pusiausvyra, kai IP ir analoginių sistemų santykis bus
50:50, nusistovės 2010–2011 metais.
Yra begalė firmų, kurios pirmosios rinkoje
pradėjo gaminti IP kameras, daugybė yra tokių,
kurios pirmosios pradėjo instaliuoti ir diegti IP sistemas. Ir kas gi kitas, jei ne instaliuotojai, pirmieji
spėjo atsistoti ant IP „grėblių“ ir užsidirbti „gumbus
kaktoje“. Šiame straipsnyje aptarsime priežastis,
dėl kurių, diegiant tokias sistemas, gali netikėtai
„išdygti“ minėti „gumbai“.
Iš praktikos galiu teigti, kad sunkumų nuolat
iškyla tose pačiose sistemos diegimo grandyse,
todėl nesunku sudaryti pagrindinių IP „grėblių“

18

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1 2 0 0 9 / B I R Ž E L I S

Elektroninė sauga

išsidėstymo schemą. Tam reikia atidžiai išnagrinėti vaizdo kelią nuo kameros iki monitoriaus. Supaprastintai šio vyksmo grandinė
atrodo taip: (1 pav.)
Taigi pradėkime „grėblių“ paiešką...

Objektyvai
Netgi patyręs CCTV inžinierius, norėdamas
parinkti tinkamą megapikselinį objektyvą IP kamerai, dažnai sutrinka. Tokių objektyvų, žinoma,
yra, bet techninių specifikacijų, nurodančių realią
skiriamąją gebą, – trūksta.
Atlikti testai byloja, kad visa tai, kas vadinama
„mega“, kol kas turi tinkamą ir gana gerą skiriamąją gebą tik esant didesniam nei 12 mm židinio
nuotoliui. Pigūs trumpo židinio nuotolio objektyvai, kuriuos gamina neaiškūs gamintojai (gaminiai
pažymėti nežinomu prekiniu ženklu), dažniausiai
kraštuose nesufokusuoja vaizdo, nepakankamai
kompensuojami sferiniai iškraipymai. Taigi instaliuotojui, įsigijusiam pigių trumpo židinio nuotolio
megapikselinių objektyvų, kyla rizika užlipti ant
pirmųjų IP „grėblių“.
Siekiant išvengti akibrokšto su megapikseliniais kamerų objektyvais, reikia reikalauti iš
tiekėjo specifikacijų, nurodančių objektyvo rezoliucijas formuojamo vaizdo centre ir kraštuose.
Pavyzdžiui, kameroms su ½” dydžio matricomis
rekomenduojama: 0,4 MP – 60 linijų/mm, 1,3
MP – 100 linijų/mm, 2 MP – 140 linijų/mm, 3
MP – 180 linijų/mm, 5 MP – 250 linijų/mm. Kameroms, turinčioms mažesnę matricą, reikalingi
objektyvai, turintys proporcingai didesnę optinę
skiriamąją gebą.
Gamintojai greičiausiai tai žino, tačiau spekuliuoja žodžiu „mega“. Visa gudrybė yra tai, kad
po analoginės sistemos bet koks skaitmeninis paveiksliukas atrodo kur kas kokybiškesnis. O tokios
smulkmenos, kaip objektyvų ir kamerų galimybių
neatitikimas, lieka nepastebėtos.
Verta pastebėti, kad norint nustatyti megapikselinių kamerų objektyvo ryškumą, kai naudojami objektyvai turi siaurą židinio nuotolio ar
ryškumo reguliatoriaus judėjimo diapazoną, tenka
gerokai pasikankinti. Tokio reguliatoriaus pasukimas keliomis laipsnio dalimis smarkiai paveikia
ryškumo „pagavimą“ ir tiksliai jį suderinti tampa
tiesiog sunkiai įveikiamas uždavinys (analoginėse
kamerose atvirkščiai – reguliatoriaus pasukimas
keliomis laipsnio dalimis tiksliam ryškumo sureguliavimui didelės įtakos nedaro). Todėl prieš per-

IP PTZ kamera

IP kamera

IP kamera
Kamerų serveris ir diskų masyvai

Vartotojo kompiuteris

Vartotojo kompiuteris

Vartotojo kompiuteris

Objektyvas

IP kamera

kamerų
tinklas

kamerų serveris
ir diskų masyvai

vartotojų
tinklas

vartotojų
kompiuteriai

1 pav.
kant objektyvą, pirmiausia reikėtų patikrinti, kaip
minkštai ir plačiai sukasi reguliatoriai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau,
objektyvų, kurie kartais komplektuojami kartu su
kamera, apžiūrai ir tinkamumui įvertinti neverta
gaišti laiko – jų reali kaina artima plastmasinio
dangtelio, saugančio kameros matricą nuo pažeidimų transportuojant, vertei.

Tiesa, nors iš šios kameros nėra naudos, tačiau ji
įdomiai atrodo ir niekada nesusidėvės – PTZ juk
be mechanikos!

IP kameros
Teoriškai IP kameros kol kas nėra tiksliai suskirstytos pagal klases ir jas atitinkančias kainas.
Tačiau praktiškai jas klasifikuoti nėra sunku – kameras galima skirstyti į nereikalingas, reikalingas
ir prieinamas.

Nereikalingos kameros
Nereikalingos kameros – tai ypatinga vienkartinių IP „grėblių“ rūšis (antrą kartą ant jų „nebeatsistojama“, nes tokios kameros perkamos tik
vieną kartą). Jos skirtos privilioti pirkėjus.
Kaip pavyzdį galime pateikti IP PTZ kamerytę,
turinčią 3 MP matricą, elektroninį PTZ (be judančių
mechaninių dalių), objektyvą, turintį 360° matymo kampą, neįprastai mažą jautrumą ir standartinę (640x480) išėjimo skiriamąją gebą (2 pav.).

2 pav.

Elektroninė sauga

Dėmesį traukia dar vieno gamintojo IP kamerytė, turinti keturias 2 MP matricas (susumavus
gauname 8 MP (!), kaip teigiama reklaminiame
buklete) ir pateikianti panoraminį vaizdą (3 pav.).
Atrodo, pastatei tokį vieną stebuklą ir viską aplinkui matai! Praktiškai tokia kamera gali praversti
nebent kokioje jurtoje. Šios kameros universalumas pagrįstas keturiais trumpo židinio nuotolio
objektyvais (kad paveiksliukai persidengtų vienas
su kitu), bet tereikia kamerą įrengti šiek tiek aukščiau ir viskas jos apžvalgos lauke tampa nepaprastai smulkiais objektais. Normaliame aukštyje (atsižvelgiant į optikos parametrus) kamera dengia
nedidelį, palyginti su įprasta kamera, plotą.
Prie nereikalingų kamerų galima priskirti ir
tas, kurios pasižymi savybėmis, lenkiančiomis kitas kameras pagal visus CCTV parametrus, ir beprotiška kaina (4 pav.).
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tymo laiko paveiksliukas pradeda „plaukioti“ net
esant labai nežymiems kameros siūbavimams.

Prieinamos kameros
Prieinamos kameros – tai tarsi pilnas laukas
grėblių, ant kurių bet kada gali netyčia atsistoti.
Galima teigti, kad šios kameros skirtos sumažinti
norą diegti ir naudotis IP vaizdo stebėjimo sistemomis. Būtent nuo jų CCTV specialistai pradeda
savo pažintį su „naujausiomis technologijomis“.
Dėl didelio prieinamumo bei ypač blogos kokybės tokios kameros labiausiai kenkia rinkai. Šios
kameros – kaip rykštė vartotojams, siekiantiems
eiti koja kojon su minėtomis „naujausiomis technologijomis“. Tokios kameros jokia geresne kokybe
nepasižymi ir, be viso to, kur kas brangesnės už
analogines kameras (5 pav).
6 pav.

4 pav.
Pavyzdžiui, pirkėjas, įsigijęs labiausiai ištobulintą žymaus japonų gamintojo IP kamerą, galiausiai supranta, kad nusipirko puikią ir labai brangią
analoginę kamerą, kurioje tinklinės funkcijos, švelniai tariant, yra antrinės.
Nereikalingų kamerų gretas gali papildyti ir
5 MP bei didesnės skiriamosios gebos IP kameros. Visą įmanomą naudą iš tokių kamerų galima
gauti nebent stebint labai gerai apšviestas dideles
aikštes. Tačiau iš tikrųjų dvi 2 MP kameros šią užduotį išsprendžia kokybiškiau. Visų pirma, geriau
perteikiamas stebimo vaizdo turinys ir detalės.
"5MP paveikslėlio antrinės (foninės) scenos detalės, žinoma, matomos, tačiau tik tada, kai jos yra
padidinamos su programos didinamuoju „stiklu“,
o pirminės scenos elementai matomi per daug
detaliai ir užima didžiausią ekrano dalį. Be to, 5
MP kameros neverta statyti ant aukštų pastatų ir
stiebų (t. y. kaip tik ten, kur, atrodytų, kamera bus
labiausiai efektyvi): dėl ilgesnio matricos nuskai-
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7 pav.

5 pav.

Reikalingos kameros
Prie šio tipo priskirčiau 1–3 MP IP kameras,
kurių jautrumas didelis ir kaina nėra daug didesnė už analoginių kamerų. Kol kas tokių kamerų
sąrašas nėra didelis, tačiau vis daugiau gamintojų
linkę orientuotis į šį kamerų segmentą. Keli tokių
kamerų gamintojai, siūlantys kameras už prieinamas kainas:
GeoVision, į rinką sėkmingai išleidusi 1,3
MP IP kameras (standartines box ir dome tipo) su

dienos / nakties (D/N) funkcija ar be jos (6 pav.);
japoniškų kamerų gamintojų lyderis CBC,
gaminantis 1,3 MP, 2 MP, 3 MP IP kameras, taip
pat su D/N funkcija ar be jos (7 pav).
Šiuo atveju „grėblys“ gali būti pažadai klientui, kad viena IP kamera gali pakeisti dešimtį analoginių. Praktiškai, kai megapikselinės IP kameros
naudojamos stambiuose prekybos centruose, automobilių salonuose, gamyklų teritorijose ir pan.,
bendras kamerų kiekis gali būti sumažintas ne
daugiau kaip perpus.
Be to, prie reikalingų kamerų galima priskirti geros kokybės ir nebrangias standartinės
(640x480) ar high (720x576) rezoliucijos IP
kameras. Šios kameros reikalingos įvairiems užkampiams, koridoriams, nišoms, nedidelėms
biurų patalpoms stebėti. Toks pavyzdys – Zavio
kameros: F210A, F611E, D611E, F721A, F731E ir
kt. (8 pav.).

22

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1 2 0 0 9 / B I R Ž E L I S

Elektroninė sauga

9 pav.

8 pav.

IP kamerų tinklas
Paslėpti skaudžius „grėblius“ čia pasistengė
tie patys rinkos analitikai, kurie paviešino idėją,

kad norint sukurti IP sistemą, pakanka įjungti
vaizdo kamerą į jau egzistuojantį įmonės vietinį
kompiuterių tinklą. Šio teiginio melu negali pavadinti, tai tiesiog – garantuotas „gumbas kaktoje“.
IP vaizdo kamerų tinklas turi būti atskiras vien
dėl to, kad vaizdo stebėjimas – uždara sistema,
kuri turi dirbti autonomiškai ir be jokių pertrūkių.
Be to, didelis duomenų srautas, kurį sukuria IP sistema, sugeba labai greitai išnaudoti vietinio tinklo
resursus ir kartu pristabdyti ar net nutraukti įmonės kompiuterių tinklo darbą.
Tačiau visiškai niekam nekenkia, kai kamerų
tinklui sukurti naudojama jau egzistuojanti struktūrizuota kabelių sistema (SKS) – kompiuterių
tinklo infrastruktūra. Galima pasinaudoti jau esamomis tinklo linijomis, įdiegti atskiruose SKS mazguose atskirus maršrutizatorius ir prijungti prie
jų kameras. Taškus, prie kurių tiesiai jungiamos
kameros, galima paslėpti PVC ar kitų kanalų viduje ir tokiu būdu apsaugoti sujungimus. Žinoma,
prieš tai reikia būtinai pasirūpinti tinklo įrangos
ir kamerų rezerviniu maitinimu. Tam būtina SKS
mazguose papildomai pastatyti UPS, o maitinimą
kameroms tiekti PoE standartu. Lauko kamerų namelius galima maitinti nuo artimiausio 220 V taško. Kamerų ir lauko namelių maitinimo atskyrimas
turės teigiamą įtaką UPS veikimui dingus įtampai
(priešingu atveju lauko namelių pašildymo plokštės spės greičiau iškrauti UPS rezervinio maitinimo
baterijas, negu temperatūra namelyje nukris žemiau kamerų darbinės temperatūros).
Prieš rengiantis prijungti lauko kameras prie
SKS komutuojamų taškų, verta žvilgtelti į kabelių žurnalą. Antraip galima užlipti ant 92 metrų
ilgio „grėblio“. SKS linijos ilgis ir kabelio atkarpos
iki kameros suma neturi viršyti 100 m. Pagal rekomendacijas pagrindinės (nepertraukiamos)
kompiuterinės linijos ilgis gali siekti iki 92 m. Tokiu
atveju kameros negalima įrengti didesniu nei 8 m
atstumu nuo prijungimo taško (9 pav.).
Apskritai kamerų tinklo organizavimo sudė-

tingumas – didžiausias IP kamerų priešininkų
siaubas. Tačiau pakanka lauke įrengti magistralinį
(Industrial) tinklo komutatorių, galintį veikti esant
platesniam temperatūrų diapazonui. Paprastai
tokie komutatoriai būna kompaktinių matmenų
ir tvirtinami prie DIN juostelės, o tai leidžia juos
įrengti nedidelėse hermetiškose dėžutėse ir pritvirtinti jas ant stulpo arba sienos. Į tokią komutavimo dėžutę papildomai įdėjus media konverterį,
sujungimo mazgas gali būti įrengtas kelių kilometrų atstumu nuo kameros komutatoriaus ir paleistas per optinį kabelį.
Kamerų tinklui naudojami programuojami
ir valdomi komutatoriai, ne žemesnio kaip antro
lygio (L2). Pirmiausia to reikalauja duomenų apsauga – kameras būtina išskirti į VLAN, antraip
bet koks moksleivis galėtų per vieną prieigos tašką
sugriauti visą sistemą. Tokiam „žygdarbiui“ daug
žinių nereikia populiariausių kamerų prisijungimo
slaptažodžiai yra perduodami su kiekvienu duomenų paketu, juos nesunku perimti ir perprogramuoti visą sistemą. O dar lengviau nustatyti ir atakuoti kamerų IP adresus. Tam tereikia nešiojamojo
kompiuterio ir programinės įrangos, skirtos tinklo
stebėsenai. Komutatoriaus prievadai, į kuriuos jungiamos kameros, turi palaikyti duomenų perdavimo greitį 100 Mb/s ir PoE (802.3 af), išeinančios
komutatoriaus linijos (UpLink) turėtų palaikyti 1
Gb/s. Lauko kamerų jungiamajam mazgui įrengti
patogu naudoti komutatorius su montuojamu optiniu moduliu (SFP, Mi-ni-GBIC ar pan.).
Maksimali leidžiama komutatoriaus gigabitinio prievado apkrova pasiekiama sujungus 96
megapikselines kameras (žinoma, tai priklauso
nuo perduodamo greičio ir kokybės). Esant didesnei apkrovai, reikia arba kurti atskirą tinklą kitai
kamerų grupei, arba pasinaudoti kelių gigabitinių
prievadų sujungimo galimybe našumui padidinti
(agregacija). Tačiau prieš tai reikia pasidomėti pačių komutatorių savybėmis.
Minėti tinklo komutatoriai dažniausiai sklei-
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džia labai didelį triukšmą (pirmiausia dėl PoE maitinimo blokų, kurie aušinami IU ventiliatoriais) ir
instaliuotojas, šiuos komutatorius sumanęs įrengti
be kompiuterinės spintos šalia darbo vietų, gali
patekti į jau ne kartą minėtą situaciją su grėbliu.

Kamerų serveris ir diskų masyvai
Kamerų serveriai
Nustatyta, kad 20-25 2MP kamerų vaizdui
apdoroti reikia serverio su dviem 4 branduolių
procesoriais, t. y. reikia numatyti, kad vienai 2 MP
kamerai apytikriai turi tekti 1 GHz procesoriaus
galingumo. Tai daugmaž atitinka kamerų gamintojų skelbiamas rekomendacijas. Tiesinė serverio
našumo priklausomybė nuo visų procesorių branduolių dažnių sumos patikrinta eksperimentiniu
būdu. O kitų sudedamųjų serverio komponentų
(tarp jų ir operatyviosios atminties) darbo našumas turi įtakos ne daugiau kaip 10 proc. bendro
serverio našumui.
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad vaizdo duomenų srautą apdorojanti programinė įranga turi sugebėti veikti su visais serverio branduoliais bei juos
apkrauti. Priešingu atveju kompiuterio galimybės
bus neišnaudotos.
Užbėgant truputį į priekį, reikėtų pasakyti, kad
klientų staliniai kompiuteriai, jungiami prie pagrindinio serverio, dideliu galingumu nepasižymi,
todėl kamerų serveriui turi būti iškelta užduotis
performuoti kadrus iki dydžio, matomo kliento
monitoriuje (neverta siųsti viso formato paveiksliuką (pvz., 2 MP), jei kliento monitoriuje jis stebimas CIF formatu). Tokiu būdu bus sumažinamas
kliento kompiuterio apkrovimas.
Šiandieną įsigyti serverių, turinčių du QUAD
procesorius, nėra sunku. Jų yra kiekvieno kompiuterinės įrangos gamintojo siūlomų prekių
asortimente. Be to, jie pakankamai šiuolaikiški ir
prieinami savo kaina. Tobulesni pramoniniai serveriai yra kur kas brangesni, todėl ne taip paplitę.
O serveriai, surinkti iš buitinių kompiuterinių dalių, – tikri grėbliai (visomis prasmėmis).

Diskų masyvai
Bandymas sukurti sistemos archyvą įmontavus kelis kietuosius diskus tiesiog į serverį – tai
„grėblys geležiniu kotu“. Susidūrimo su juo padariniai tikrai liks ilgam. Būtina kruopščiai apskaičiuoti
reikiamo archyvo dydį, rezervui numatyti ir pridėti
dar 20–25 proc. vietos. Gautą bendrą informacijos
saugojimo talpą padalijame iš vieno disko talpos,

o vėliau – iš bendro diskų, numatomų montuoti
vienoje kompiuterinės spintos lentynoje, skaičiaus
(paprastai vienoje 3U lentynoje telpa 16 diskų,
2U – 12 vnt.). Tokiu būdu sužinoma, kiek kompiuterinėje spintoje reikės lentynų diskams montuoti.
Kaip pavyzdį išnagrinėkime atvejį, kai reikia
saugoti 24 2 MP kamerų transliuojamą vaizdą
dvi savaites. Vidutiniškai vienas tokios kameros
siunčiamas kadras užima apie 150 KB (jei 2 MP
kameros siunčiamo kadro dydis yra apie 90 KB,
vadinasi, reikia sureguliuoti ryškumą arba pakeisti
objektyvą). Vertėtų saugoti įrašą ne daugiau 6 k/s,
net ir tuo atveju, jei užsakovas reikalauja 25 k/s.
Skaičiavimo seka tokia:
24 (kameros) x 150 (kadro dydis) x 6 (k/s) x
60 (sek.) x 60 (min.) x 24 (val.) x 14 (dienų) =
apytikriai 26 TB + 20% (rezervas) = 31,2 TB. 31,2
dalijame iš 16 (jei vienoje lentynėlėje planuojame
sumontuoti šešiolika 1 TB kietųjų diskų) ir gauname 1,95, t. y. dvi visiškai užpildytas lentynas, kiekvienoje iš jų stovės po šešiolika 1 TB diskų.
Sunku tikėtis, kad IP vaizdo sistemose naudojant judesio detekciją, padidės archyvo saugojimo
laikas, nes:
· pirmiausia, esant didesniam kadro dydžiui,
proporcingai daugėja klaidingų suveikimų;
· antra, megapikselinės kameros užtikrina tokį
scenos gilumą, kad kiekviena smulki detalė yra esminė (pvz., šuns ausis pirmame plane bus didesnė
už sunkvežimį, esantį antrame plane);
· trečia, atskira IP kameros pikselių grupė
„triukšmingesnė“ nei ta pati pikselių grupė analoginėse kamerose (įskaitant ir vaizdo suspaudimo
įtaką);
· ketvirta, megapikselinės kameros dažniausiai montuojamos lauke, o čia paveiksliukas nuolat
yra „gyvas“.
Priklausomai nuo to, koks naudojamas
sąsajos modulis, lentynėlės, į kurias montuojami kietieji diskai, tampa SAS arba iSCSI diskų
masyvai (patys diskai gali būti tiek SAS, tiek
ir SATA). SAS sąsaja leidžia prie serverio prijungti keletą masyvų, sujungus juos nuosekliai
specialiu kabeliu (kabeliai būna įvairių tipų).
Naudojant tinklo komutatorius, iSCSI sąsaja
leidžia sukurti atskirą diskų masyvų tinklą.
Į serverį įmontuojamas specialus kontroleris, kuris turėtų būti suderintas tiek su pačiu
diskų masyvu, tiek su serveriu. Kontrolerio ir
diskų masyvo suderinamumą galima numatyti
perkant to paties gamintojo įrenginius, o kontrolerio ir serverio suderinamumą reikia tikrinti
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atskirai. Galimi nesklandumai:
· pirmiausia, serveris gali uždrausti kontroleriui įeiti į BIOS (toli gražu ne visi serveriai palaiko
„svetimos“ įrangos prieigą prie BIOS nustatymų);
· antra, nesuderinamumas gali būti ir konstrukcinis (pavyzdžiui, nesutampa plyšių aukštis,
ypač kai serveris yra 1U konstrukcijos, trukdo aušintuvai, netinkami plyšių adapteriai ir t. t.).
Trumpai tariant, bandymas suderinti serverį,
diskų masyvus ir diskų kontrolerį praktiškai to neišbandžius būtų gana pavojingas. Čia tykantys pavojai, arba „grėbliai“, kaip jau įpratome juos vadinti, būna kelių tipų. Nereikia džiaugtis aptikus, kad
garsių firmų diskų masyvai yra pigesni už specializuotų gamintojų sprendimus. Įsigiję pirmuosius,
jūs būtinai „atsistosite“ ant „firminių grėblių“. Nedidelę masyvų kainą atsveria firminių kietųjų diskų
kaina. „Svetimi“ diskai tokiame masyve neveikia ir
netgi fiziškai nėra įmontuojami (būtini specialūs
laikikliai, kurie atskirai neparduodami). Tai tik masalas. Masyvui, žinoma, reikės firminio kontrolerio
(jis bus nepigus), kuris (kokia netikėta naujiena!)
suderinamas tik su firminiais serveriais.
Ypatingo ekonomiškumo šalininkams, ketinantiems pasigaminti masyvus namų sąlygomis,
gaminami atskiri „grėbliukai“, komplektuojami
kartu su nebrangiu RAID kontroleriu. Tokie kontroleriai „numano“, kad su jais dirba sistemų
administratoriai arba programuotojai. Todėl netgi
paprastam sugedusiam diskui pakeisti prireiks
kvalifikuoto specialisto pagalbos. Toks taupymas
atsirūgs vėliau.

Vartotojų tinklas
Vartotojų tinklas – tai virtuali erdvė, kurioje
„sukasi“ verslui gyvybiškai svarbios taikomosios
programos (buhalterinės, CRM, ERP ir t. t.). Tinklo
apkrova, kurią sukelia IP vaizdo stebėjimo sistemos, yra bene didžiausia, palyginti su bet kurios
kitos IT sistemos sukeliama apkrova. Šiuo atveju
„grėbliai“ yra užsakovo IT specialistų rankose. Jeigu
su jais neįmanoma rasti bendros kalbos, saugiausia būtų sukurti atskirą vaizdo stebėjimo vartotojų
tinklą. Jam sukurti reikalingi tinklo komutatoriai
su gigabitiniais prievadais ir ne mažesnės kaip 5
kategorijos kabelių tinklas.

Vartotojų kompiuteriai
Vartotojų darbo vietose reikėtų naudoti sisteminius blokus su 4 branduolių procesoriais (jei
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skaitysite šį straipsnį 2010 metais – 8 branduolių,
jei 2011 – 16 branduolių procesoriais). Monitorius
geriausia pasirinkti su maksimalia skiriamąja geba
(kad ir kokia didelė ji būtų, jos vis tiek neužteks).
Tikėtis labai didelės naudos, naudojant kompiuteryje „tobuliausias“ vaizdo kortas, atminties
modulius, neverta. Todėl, jei yra atliekamų pinigų,
geriausia juos investuoti į procesorius su didesniu
taktiniu dažniu.
„Grėblių“ šioje vietoje pasitaiko, kai apsaugos
darbuotojams kyla noras galingais kompiuteriais
pažaisti kompiuterinių žaidimų. O žaidimai su
vaizdo stebėjimo programine įranga – blogas derinys. Čia išspręsti problemą padeda Linux OS arba
programinė įranga, blokuojanti kitų taikomųjų
programų darbą, draudžianti tam tikras jungtis ir
pan. Be to, prevencinė priemonė gali būti CD/DVD
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įrenginių pašalinimas iš kompiuterio.
Tiesą sakant, grandinė, kuri tęsiasi nuo objektyvo iki monitoriaus, čia ir pasibaigia. Belieka
peržvelgti bendrąsias problemas, su kuriomis dar
galima susidurti.
Taip jau CCTV rinkoje įprasta, kad gamintojai
techninėse specifikacijose nurodo pačius geriausius parametrus, kuriuos kamera gali pasiekti
esant „vakuumo“ sąlygoms. Pavyzdžiui, kalbant
apie IP kameras, nurodomas maksimalus kadrų
skaičius (žinoma, su mažiausia rezoliucija ir, be to,
nurodoma riba „iki“, užuot nurodžius „ne mažiau
kaip“) ir maksimali skiriamoji geba (čia nutylima,
kad gerokai mažesnis perdavimo greitis). To negalima pamiršti, ypač duodant pažadus užsakovui.
Prekių pristatymo laikas – kitas svarbus dalykas, kurį taip pat reikia įvertinti. IP vaizdo stebėji-

mo rinka dar tik pradeda formuotis, todėl neverta
tikėtis stabilių pristatymo terminų. Pasikliauti IP
kameromis, kurias teko matyti demonstraciniuose stenduose, parodose, griebti tik pasirodžiusias
naujienas – irgi neverta. Tokia įranga tiekėjų sandėliuose gali pasirodyti tik po gero pusmečio ar
net metų.
Na, manau, paskutinis šaltinis, iš kurio galima
tikėtis „grėblių“, – instaliacijos ir paleidimo darbus atliekantys meistrai. Bene didžiausią svarbių
darbų dalį sudaro įrangos administravimas ir derinimas, todėl juos atliekantys darbuotojai turėtų
būti kvalifikuoti, tikri profesionalai. Bandymas
perkvalifikuoti inžinierius objektuose gali kainuoti
dar vieną „gumbą“.

Saugos tarnybos
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Kad vagys,
per krizę ypač suaktyvėję,

nebūtų tokie baisūs

Ekonominės krizės požymiai Lietuvoje akivaizdūs. Aišku, norint šią krizę
įveikti ar bent sušvelninti jos padarinius, pirmiausia būtina ją pripažinti,
o vėliau imtis visų galimų ir būtinų
veiksmų jai sustabdyti ir išvengti
tolesnių padarinių.
Vienas iš veiksnių, mažinantis
ekonominės krizės poveikį, yra patikima
turto apsauga.

Nerijus Gegužis
UAB „Apsaugos komanda“
komercijaus direktoriaus
pavaduotojas

Visos Lietuvos saugos tarnybos infomuoja
įmonių vadovus ir visuomenę, kad yra galimybių
apsaugoti savo ir savo imonės turtą, įgytą per
pastaruosius metus.
Kaip rodo saugos tarnybų patirtis ir Policijos
departamento statistika, ekonominės krizės
nulemti darbuotojų atleidimai, įmonių bankrotai
ir kt. skatina žmones neadekvatiems veiksmams.
Smarkiai daugėja vagysčių. Be to, artėjant vasarai,
žmonių neatsargumas, užmaršumas itin skatina
nusikaltėlius pasisavinti lengvai prieinamą grobį.
Norėtume atkreipti dėmesį į šiuo metu visoje
Lietuvoje plintančias žaibiškas vagystes, kai
nusikaltėliai, sudaužę parduotuvės vitriną,
įsilaužę į biuro ar gyvenamąsias patalpas ir
pasisavinę keletą vertingų daiktų, stengiasi kuo
greičiau pasišalinti iš įvykio vietos. Taigi pravartu
būtų dar kartą priminti visiems žinomus dalykus.
Dažniausiai įsilaužėliai patalpose būna vos 1–2
minutes, todėl yra itin svarbu kiek įmanoma priversti pažeidėjus sugaišti nusikaltimo vietoje kuo
daugiau laiko. Rakinamos vidinių patalpų durys
smarkiai pasunkina judėjimą po patalpas. Dvigubos įėjimo durys, ypač jei pirmosios apsaugotos
signalizacijos priemonėmis, patikimai stabdo

įėjimą į patalpas. Langai patikimai apsaugomi,
jei jų išorėje sumontuojamos apsauginės žaliuzės
ir įrengiamos signalizacijos priemonės. Langą ar
vitriną atidaryti ir išdaužti bus taip pat nelengva,
kai tokios žaliuzės bus sumontuotos vidinėje
pusėje. Langams apsaugoti naudojama ir dviejų
stiklų (vidinis padengtas apsaugine plėvele, o
išorinis blokuotas signalizacijos priemonėmis)
kombinacija.
Tokiais atvejais, kai signalizacijos priemonės
prijungiamos prie patalpų perimetro išorinių
elementų (pvz., prie apsauginių lauko žaliuzių),
magnetiniai kontaktai pritvirtinami ant langų,
signalizacijai suveikus signalas bus išsiųstas
iškart, vos tik kas nors ims brautis į patalpas.
Dažniausiai tokioje situacijoje nusikaltėliai
tučtuojau pasišalina iš įvykio vietos. Sumontuotos vidinės grotos ar žaliuzės, rakinamos vitrinos
leidžia laimėti kelias minutes, kurių taip reikia
saugos darbuotojams atvykti. Jei yra galimybė,
baigus darbą brangias prekes iš prekybos salės
reikėtų pernešti į sunkiau prieinamas patalpas,
saugyklas.
Saugos specialistai visada patars, kaip geriau
apsisaugoti pačiam ir apsaugoti savo patalpas.
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Žinia, žmogus – didžiausia socialinė ir teisinė
vertybė ir jį reikia tinkamai apsaugoti – teisės
normomis užtikrinti saugią aplinką, ginti žmogaus
teises.
Augantis nusikalstamumas Europoje skatina
valstybes telkti savo pastangas ir išteklius, kad
būtų pasiektas vienas iš pagrindinių Europos
Sąjungos (toliau – ES) sutartyje nurodytų tikslų
– užtikrinti laisvę, saugumą ir teisingumą visiems
jos piliečiams. Dėl didėjančio privačių apsaugos
paslaugų poreikio ir nepakankamų saugos
darbuotojų kvalifikacijos kokybės reikalavimų
kai kuriose Europos valstybėse daugiau dėmesio
skiriama tarptautiniam bendradarbiavimui
nustatant pagrindinius ES reikalavimus asmens
ir turto saugos sektoriaus subjektams, kad didėtų
juose dirbančių specialistų profesionalumas.
Kiekviena ES šalis nustato skirtingus profesinio
saugos darbuotojų mokymo kokybės reikalavimus.
Todėl būtina plėtoti viešųjų ir privačių profesinio
orientavimo ir konsultavimo tarnybų partnerystę.1
Temos aktualumas. ES valstybės narės
iki šiol dar neturi vienodas nuostatas įtvirtinančių

norminių teisės aktų asmens ir turto saugos
srityje. Tai lemia skirtinga apsaugos verslo plėtra
bei teisinis reguliavimas. Jau kurį laiką tarp įvairių
Europos šalių PST atstovų ir asociacijų narių vyksta
intensyvios diskusijos apie bendrą ES standartą,
taikomą asmens ir turto apsaugos paslaugų
kokybei bei personalo profesinei kompetencijai.
Vis dėlto iki šiol nesutariama dėl bendrų, visoms
šalims narėms priimtinų minimalių kriterijų, nes
kai kurių valstybių privačių saugos tarnybų (toliau
– PST) atstovai baiminasi, kad toks standartas
tik suvienodins teikiamų paslaugų kokybę tuo
aspektu, kad greičiausiai bus siekiama įtvirtinti
ne maksimalius, o vidutinio ar dar žemesnio lygio
reikalavimus.
Beveik visose ES šalyse, išskyrus Austriją
ir Vokietiją, asmens ir turto saugos paslaugų
teikimas sureguliuotas įvairiais saugos veiklą
1
Saugos darbuotojų profesinio rengimo gerinimo programos
ataskaita parengta „Leonardo da Vinci“ projekto ir mokslinės programos studijos „Empowerment of Transparency in Vocational Framework of Security Employees (ETSE)“ partnerių komandos dėka
(Vilnius, UAB „Apsaugos komanda“, 2008).
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reglamentuojančiais įstatymais (specialiomis
teisės normomis). Austrijoje tokią veiklą
reglamentuoja bendrieji komercijos (verslo)
įstatymai, Vokietijoje – industrijos kodeksas.
Visose valstybėse PST saugos veikla yra
licencijuojama, išskyrus Airiją. Už licencijavimą ir
veiklos priežiūrą yra atsakingos šios institucijos:
Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijos, policija
ir netgi vietos savivaldybės. Minimalus apsaugos
darbuotojų amžiaus cenzas daugumoje šalių
yra 18 metų. Darbe privaloma dėvėti uniformą,
tapatybės kortelės (pažymėjimo) turėjimas nėra
griežtai reglamentuotas. Prievartos taikymas
įvairiose šalyse vertinamas skirtingai. Pavyzdžiui,
Danijoje, Olandijoje, Anglijoje ir Prancūzijoje
apsaugos darbuotojams (išskyrus inkasavimo
paslaugų) draudžiama turėti šaunamuosius
ginklus. Apsaugos darbuotojams bemaž visur
vienodai taikomas „švaraus kriminalinių įrašų
lapo“ principas.2
Apie bendrą ES standartą, taikomą
paslaugoms privačios asmens ir turto saugos
srityje, keletą metų diskutuojama tiek atskirų ES
šalių asociacijose, vienijančiose didžiąją dalį šalių
narių PST, tiek įvairaus lygio ES institucijose. Viena
stambiausių visuomeninių organizacijų, vienijanti
daugumą Europos valstybių PST asocijuotų narių
(asociacijų), Europos saugos tarnybų konfederacija
(European Confederation of Security Services –
CoESS, toliau – ESTK), remiama Europos Komisijos,
2004 m. gegužės mėn. parengė „Apsaugos ir
stebėjimo europinio profesinio rengimo vadovą“,
kuriuo siekiama išlaikyti bendrus standartus ES ir
didinti profesionalumą saugos srityje. Šis vadovas
teikia minimalių žinių, kaip mokyti saugos
darbuotojus kiekvienoje Europos šalyje. Vis dėlto
ES šalių saugos sektoriui reikia metodologijos
ir priemonių, galinčių padėti vertinti ir tobulinti
nacionalines PST darbuotojų mokymo programas
ir nustatyti jų spragas, neleidžiančias įgyvendinti
būtinų Europos standartų.3
Tai rodo, kad būtina gerinti ES šalių, ypač
naujų narių, PST veiklos teisinį reguliavimą ir
reglamentavimą.
Naudojantis 2008 m. pabaigoje ESTK išleistu
enciklopedinio-statistinio pobūdžio žinynu
„Private Security in Europe – CoESS Facts &
Figures – 2008“, šiame straipsnyje aptariamos ir
2
Bumblys P. Saugos darbuotojų profesinio rengimo gerinimo
programos ataskaita parengta „Leonardo da Vinci“ projekto ir mokslinės programos studijos „Empowerment of Transparency in Vocational
Framework of Security Employees (ETSE)“ partnerių komandos dėka
(Vilnius, UAB „Apsaugos komanda“, 2008 (15).
3
Saugos darbuotojų profesinio rengimo gerinimo programos
ataskaita parengta „Leonardo da Vinci“ projekto ir mokslinės programos studijos „Empowerment of Transparency in Vocational Framework of Security Employees (ETSE)“ partnerių komandos dėka
(Vilnius, UAB „Apsaugos komanda“, 2008).

lyginamos 34 Europos valstybių (27 ES šalių narių
ir 7 kitų Europos valstybių) teisės aktų kai kurios
privačių saugos tarnybų veiklą reglamentuojančios
nuostatos.4
Nagrinėjant moksliniu požiūriu minėtą
problemą, išanalizuotos Europos šalių asmens ir
turto saugos rinkoje veikiančių PST darbuotojų
profesinio mokymo tendencijos, aptarti teisinio
reguliavimo skirtumai, pateikti rezultatai, įvardytos
Lietuvos PST darbuotojų mokymo bei profesinio
tobulinimo struktūros problemos, pateikti galimi
jų sprendimo būdai ir siūlomos perspektyvos.
1. Pagrindiniai reikalavimai,
keliami Europos valstybių saugos tarnybų darbuotojams

1.1 Privačių saugos tarnybų darbuotojų amžiaus, išsilavinimo bei sveikatos patikros teisinis reguliavimas
ESTK duomenimis, daugiausiai privačių saugos
tarnybų – 6 tūkst. – veikia Vengrijoje. Jose dirba
74 tūkst. darbuotojų. Mažiausiai privačių saugos
tarnybų yra Kipre – 48, čia dirba ir mažiausiai (1,5
tūkst.) darbuotojų.5
Šalyse, kuriose išplėtotas smulkus ir vidutinis
verslas, pastebimas didelis privačių saugos tarnybų
bei darbuotojų skaičius, pavyzdžiui, Lenkijoje 165
tūkst. žmonių dirba 4,5 tūkst. saugos tarnybų, o
Turkijoje atitinkamai 138 tūkst. darbuotojų tenka
486 saugos tarnyboms.
Baltijos šalyse daugiausia privačių saugos
tarnybų yra Latvijoje – 270, jose dirba 5 tūkst.
darbuotojų. Tuo tarpu Lietuvoje veikia beveik
perpus mažiau privačių saugos tarnybų – 152,
o jose dirba dvigubai daugiau (apie 10 tūkst.)
darbuotojų. Estijoje veikia tik 70 privačių saugos
tarnybų, darbuotojų jose – apie 6 tūkst.
Analizuojant Europos valstybių PST
darbuotojams keliamus amžiaus reikalavimus,
pirmiausiai atkreipiamas dėmesys į minimalų
amžiaus cenzą. Daugumoje Europos valstybių
reikalaujamas minimalus PST darbuotojų amžius
yra 18 metų. Tik Estijoje, Belgijoje, Čekijoje,
Norvegijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Slovakijoje,
Švedijoje šis reikalavimas diferencijuotas: 18–19
metų amžiaus darbuotojai priskiriami pirminiam
(pradiniam) lygiui ir gali dirbti be licencijos, o
pagrindiniam, aukštesnės kvalifikacijos, darbui
(bankų, oro uostų, asmens apsauga) bei kitų
strateginių objektų (AE, kiti sukarinti objektai)
CoESS research project „Private Security in Europe – CoESS
Facts & Figures – 2008“, Belgium, 2008. //<http://www.coess.
org>, prisijungta 2009-02-12
5
CoESS Activities Report 2006-2007//<http://www.coess.
eu>, prisijungta 2009-02-12
4
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apsaugai skiriami tik 21 metų amžiaus sulaukę
darbuotojai. Pavyzdžiui, Lenkijoje 18 metų asmuo
gali dirbti tik be licencijos, o nuo 21 metų –
su I lygio licencija. Slovakijoje minimalus PST
darbuotojų amžius – apie 21 metus be išlygų.
Švedijoje, Turkijoje ir Čekijoje, Norvegijoje kai
kuriose PST veiklos srityse gali dirbti asmenys, ne
jaunesni nei 21–25 metų amžiaus.6
Lyginant Baltijos šalių PST veiklos teisinį
reguliavimą, matyti, kad ne taip kaip Lietuvoje ir
Latvijoje, Estijoje pirminės grandies (pradinio lygio)
darbuotojas gali būti 19-metis, o pagrindiniai
darbuotojai, ypač saugantys svarbius objektus ar
dirbantys viešajame sektoriuje (masiniai renginiai,
kiti vieši objektai bei vietos), ir saugos tarnybų
viršesnieji darbuotojai bei vadovai gali būti tik
ne jaunesni nei 21 metų. Tuo tarpu Lietuvoje PST
veiklą reguliuojančio Lietuvos Respublikos asmens
ir turto saugos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad
„saugos vadovu ir apsaugos darbuotoju gali būti
Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių,
kurios yra ES ir (ar) NATO narės arba EEE susitarimo
dalyvės, pilietis, sulaukęs 18 metų, tinkamos
sveikatos, išlaikęs apsaugos darbuotojo egzaminą
ir gavęs apsaugos darbuotojo pažymėjimą.
Apsaugos darbuotojams, vykdantiems asmens ir
turto saugą su šaunamaisiais ginklais, papildomai
taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų
kontrolės įstatymo reikalavimai <...>.“7 Akivaizdu,
kad formaliai PST (gavusiai licenciją užsiimti
ginkluota apsauga) gali vadovauti ir neišmokytas
naudotis ginklu bei neturintis tam leidimo asmuo.
Nors už daugelį galimų pažeidimų, kaip nustatyta
Lietuvos Respublikos teisės aktuose, atsakomybė
tenka būtent PST vadovui.
Praktiniu požiūriu įdomu, ar gali profesionaliai
vadovauti asmens ir turto saugos įmonei asmuo,
sulaukęs 18 metų amžiaus? Juk PST – tai privataus
verslo subjektas ir atsakomybės našta yra didelė,
ypač klientų atžvilgiu. Ar gali tinkamai užtikrinti
kokybiškas paslaugas ir būti iš tikrųjų, o ne tik
formaliai atsakingas už ginkluotą žmonių kolektyvą
18 metų asmuo, ką tik baigęs vidurinę mokyklą ir
išėjęs minimalų reikalaujamą 52 valandų mokymo
kursą? Objektyviai vertinant, vargu ar įmanoma, o
formaliai, deja, įstatymas tai leidžia.
Kalbant apie PST darbuotojų išsilavinimą,
reikia pažymėti, kad naujose ES šalyse narėse ir
šalyse kandidatėse beveik sutartinai nustatyta,
kad į darbą PST priimami asmenys, turintys
vidurinį išsilavinimą. Išimtis yra Turkija – čia į
PST norintiems įsidarbinti asmenims privaloma
6
CoESS research project „Private Security in Europe – CoESS
Facts & Figures – 2008“, Belgium, 2008. //<http://www.coess.eu>,
prisijungta 2009-02-12
7
Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
Nr. IX-705, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 2002 m. sausio 15 d.
// Valstybės žinios. 2004. Nr.13–467.
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turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą. ES
šalys senbuvės nepateikia informacijos, kokio
minimalaus išsilavinimo reikalaujama iš norinčio
įsidarbinti PST asmens. Žinoma, kad tose šalyse
labiau vertinama asmens turima kompetencija nei
formalios pažymos. Teisinis reguliavimas skatina
įgyti kuo daugiau specialių žinių ir taip suformuoti
gerą profesinę kvalifikaciją, leidžiančią tinkamai
vykdyti pareigas. Tuo tarpu Lietuvoje pakanka ir
vidurinės mokyklos baigimo atestato, o aukštos
profesinės kvalifikacijos ar įgytos patirties toje
veiklos srityje įsidarbinant PST nereikalaujama.
Minimalių žinių asmuo įgyja specialiuose 52
valandų trukmės kursuose, po jų išlaikęs egzaminą
ir gavęs pažymėjimą, tampa visateisiu apsaugos
darbuotoju. Kaip ir dauguma ekspertų, manau, kad
tokie maži reikalavimai PST darbuotojų kvalifikacijai
yra nepakankami.
Visose Europos valstybėse, priimant į darbą PST
darbuotojus, sveikatos patikra privaloma. ES šalyse
senbuvėse PST darbuotojų sveikatos būklės patikrą
reglamentuoja tų šalių darbo saugos įstatymai,
pagal kuriuos reikalaujama ne tik turėti gerą bendrą
sveikatos ir fizinę būklę, bet ir išlaikyti tam tikrą
psichologinį testą. Įdomu tai, kad Šveicarijoje nėra
griežtai reglamentuota PST darbuotojų sveikatos
patikra – tai pačių tarnybų vidaus reikalas.
Švedijoje sveikatos patikra privaloma tik tuo atveju,
jei darbuotojas dirba naktį. O štai Ispanijoje PST
darbuotojams būtina ne tik atlikti sveikatos patikrą
kas 5 metus, bet ir išlaikyti psichologinį testą, o jei
darbuotojo amžius viršija 55 metus, tai ši tvarka
jam taikoma kas 2 metus.
Daugelyje ES šalių senbuvių sveikatos būklės
patikra priimamiems dirbti į PST asmenims yra
taikoma bendrąja tvarka, kaip ir visiems kitiems,
norintiems įsidarbinti bet kurios kitos profesinės
veiklos srityje.
Lygindami Baltijos šalių PST veiklos patirtį šiuo
aspektu, deja, tegalime konstatuoti, kad tik Estijoje
yra įteisintas papildomas psichologinio patikrinimo
(testo) reikalavimas, kuris padeda jau iš pradžių
atrinkti psichologiškai stabilesnius asmenis,
labiausiai tinkamus šiai specifinei veiklos sričiai.
Tuo tarpu Lietuvos Respublikos asmens ir turto
saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodoma:
„apsaugos darbuotoju negali būti: 1) asmuo, kurio
sveikata neatitinka darbuotojų sveikatai keliamų
reikalavimų<...>“8. Kokie tie reikalavimai, ar jie
veiksmingai taikomi, ar tinkamai sureguliuotas
sveikatos patikrinimo mechanizmas?
Apie tai penktoje Lietuvos asmens ir turto
saugos specialistų konferencijoje kalbėjo Policijos
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
8
Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr. IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. liepos
8 d. // Valstybės žinios. 2004. NR.116–4317.
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Licencijavimo skyriaus viršininkas Vytautas Velička:
„Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. lapkričio
3 d. nutarimu Nr. 1384 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens ir turto
saugos įstatymą“ pavedė Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijai iki 2005 m.
sausio mėn. 1 d. nustatyti reikalavimus apsaugos
darbuotojų sveikatai, privalomo sveikatos tikrinimo
periodiškumą, organizavimo ir atlikimo tvarką.
Tačiau tokie reikalavimai dar nėra parengti.“
Savo pranešime pareigūnas tvirtino, kad „nesant
tokio teisės akto, kyla dviprasmiškų situacijų dėl
apsaugos darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos
ir dėl to, kad neaišku, kokios formos sveikatos
tikrinimo pažymas turi pateikti teritorinei
policijos įstaigai apsaugos darbuotojo darbdavys.“
Pranešime taip pat buvo teigiama: „apsaugos
darbuotojai, vykdantys ginkluotą asmens ir turto
saugą, turėtų pateikti asmens privalomo tikrinimo
kortelę (F049/a), galiojančią 3 metus. Policijos
departamento nuomone, šią kortelę darbdavys gali
pateikti ir dėl apsaugos darbuotojų, kurie vykdys ar
vykdo neginkluotą asmens ir turto saugą.“9
Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės
apyvartos ir jos kontrolės taisyklių 13 straipsnyje
nustatyti reikalavimai asmeniui, pageidaujančiam
gauti leidimą įsigyti ginklą. Jis privalo pateikti
„medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a)
apie tai, kad jis neserga liga (-omis), neturi
fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) į Sveikatos
apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl
kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą,
9
Velička V. Asmens ir turto sauga: teisinis reglamentavimas,
aktualijos ir problemos // Rizikos faktorius, Nr. 4, Vilnius, 2007 (6–7
p.).

ir neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą
dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos
priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar
sutrikimo (toliau – medicininio patikrinimo išvada
(Forma 049/a)“.10
Paprastai bendra sveikatos būklė nustatoma
pirminėje
sveikatos
priežiūros
įstaigoje
(poliklinikoje) pagal gyvenamąją vietą. Kai PST
darbuotojas, norintis gauti leidimą turėti ginklą,
sveikatą tikrinasi pirmą kartą, tai reikalaujama
pateikti medicininei komisijai formalią asmens
charakteristiką iš darbovietės, nors darbdavys
net nespėjo gerai susipažinti su nauju PST
darbuotoju, be to, bandomasis laikotarpis gali
būti dar nesibaigęs, o užpildyti laisvą darbo vietą
saugomame objekte darbdaviui dažniausiai yra
naudinga. Nėra reikalavimo papildomai atlikti
išsamius psichologinius testus, kurie padėtų
nustatyti asmens tinkamumą šiai specifinei,
atsakingai ir pavojingai profesinės veiklos sričiai.
Visa esmė yra ta, kad nustatytas vienintelis
reikalavimas – pateikti pažymas apie tai, kad
pretendentas „neįrašytas į sveikatos priežiūros
įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra
sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos
ligos ar sutrikimo“11. Jei asmuo neįrašytas minėtų
gydymo įstaigų įskaitose, jis laikomas esančiu
tinkamos psichinės sveikatos, o papildomų specialių
psichologinių patikrinimų (testų) nereikalaujama.
Asmens ir turto saugos įstatymo 10 straipsnyje PST
10
Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos
kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362.
11
Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos
kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362.
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vadovybei paliekama teisė savo nuožiūra vykdyti
tokius patikrinimus arba ne. To paties įstatymo
10 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad „darbuotojų
sveikata tikrinama periodiškai“12. Akivaizdu, kad
nenustatytas vienodas ir aiškiai apibrėžtas sveikatos
patikrinimų periodiškumas. Teisinio reguliavimo
spraga yra ta, kad asmuo, gavęs nustatytos formos
medicininę pažymą, galiojančią trejus metus, gali
gauti leidimą laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą
(B, C kategorijų) penkeriems metams, o po trejų
metų jau nebūtina pasitikrinti sveikatą ir dar
dvejus metus, kol baigsis leidimo galiojimas, toks
asmuo jau gali būti ir nestabilios psichikos arba
priklausomas nuo alkoholio ar narkotikų, bet tai
nebus nustatyta. Praktikoje juk pasitaiko įvairių
ekscesų, kai legaliai ginkluoti asmenys nužudo
kitus ir patys nusižudo, o priežastys išaiškėja tik po
to. Jei būtų laiku atkreiptas psichologų ar medikų
dėmesys, gal pasisektų išvengti tokių neigiamų
padarinių.
Be to, įstatyme nėra aiškiai nurodyta, kuriais
atvejais ir kuo vadovaudamasis PST vadovas gali
nušalinti darbuotoją nuo darbo, kaip teigiama
Asmens ir turto saugos įstatymo 10 straipsnio
3 dalyje: „jei apsaugos darbuotojas pajuto arba
saugos vadovas pastebėjo neigiamą darbo ar darbo
aplinkos poveikį apsaugos darbuotojo sveikatai arba
kitą apsaugos darbuotojo pareigas atlikti trukdantį
sveikatos sutrikimą, apsaugos darbuotojo sveikata
turi būti patikrinta nedelsiant, nepaisant ankstesnių
išvadų dėl jo sveikatos“13. Tai galima padaryti tik
PST vidaus darbo instrukcijų nustatyta tvarka, o
jos visose PST gali būti skirtingos ir nenustatyti
svarbiausi reikalavimai – atlikti psichologinį
patikrinimą ir pan. Kokių padarinių gali sukelti
įvairių fobijų apimtas (turintis išoriškai nepastebimą
psichikos negalią) ginkluotas darbuotojas, paliktas
vienas naktį saugoti objektą, kuriame periodiškai
lankosi žmonės? Manau, nekyla abejonių, kad
šiuos santykius reikia sureguliuoti aiškiau.

1.2 Privačių saugos tarnybų (PST)
darbuotojų mokymų trukmė bei
profesinė kompetencija
Lietuvoje veiksmingų teisinių standartų
paieška ir jų nustatymas tapo aktualu subjektams,
vykdantiems saugos funkcijas, nes siekiama
užtikrinti aukštos kokybės saugos paslaugų
teikimą. Vadovaujantis socialinėmis normomis ir
teisės aktais, jau nuo 1993 m. buvo galima tokia
teisinė tvarka: pirma – būtų skatinama privačių
saugos struktūrų veikla; antra – būtų išvengta
Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos
įstatymas Nr. IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m.
liepos 8 d. // Valstybės žinios. 2004. Nr.116–4317.
13
Ten pat.
12

nepageidaujamo poveikio privačia komercine
iniciatyva veikiančių subjektų vykdomai veiklai.14
Iki 2005 m. sausio 1 d. privačių saugos tarnybų
ir įmonių saugos struktūrinių padalinių veiklą
reglamentavo teisės normos, įtvirtintos įstatymų
lydimuosiuose teisės aktuose, o 2005 m. pradžioje,
įsigaliojus Lietuvos Respublikos asmens ir turto
saugos įstatymui15, šią veiklos sritį ėmė reguliuoti
įstatymas. Jo normoms tinkamai įgyvendinti pagal
šio įstatymo 21 straipsnį numatyta parengti ir
keletą lydimųjų teisės aktų.
Dalis lydimųjų teisės aktų, kaip nurodyta
Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos
įstatymo 21 straipsnyje, buvo parengta 2004 m.
pabaigoje – 2005 m. pradžioje, o kita dalis vis dar
tobulinama.
Analizuojant Europos šalių PST darbuotojų
mokymų trukmės ypatumus, pirmiausia išryškėja
įvairiose šalyse nustatyti nevienodi minimalios
darbuotojų mokymo trukmės, t. y. valandų
skaičiaus, reikalavimai. Daugumoje Europos šalių
jis svyruoja: nuo 21 val. minimalaus reikalavimo
Danijoje (nors bazinė PST darbuotojo mokymo
programa ten yra 111 val.) iki 360 val. Rumunijoje.
Trumpų minimalių mokymų (28 val.) reikalaujama
ir Airijoje. Tuo tarpu Vengrijoje PST darbuotojų
mokymų trukmė (320 val.) mažai skiriasi nuo
nustatytosios Rumunijoje.
Nagrinėjant Europos šalių PST darbuotojų
mokymo klausimą, reikėtų paminėti, kad kai kurios
šalys nenurodė konkrečios mokymų trukmės –
įvardijo tai kaip PST vidaus reikalą. Pavyzdžiui,
Graikijoje, Italijoje, Kipre, Liuksemburge, Čekijoje,
Slovakijoje, Šveicarijoje tokius mokymus PST
organizuoja pagal pačių sukurtus ir patvirtintus
standartus. Vokietijoje PST darbuotojai rengiami
specializuotuose centruose, pritaikytuose tokiai
veiklai. Pateiktos Europos šalių PST teisinio
reguliavimo statistikos duomenimis, kai kuriose
valstybėse PST darbuotojų mokymų trukmė yra
griežtai diferencijuota pagal darbuotojų veiklos
pobūdį. Pavyzdžiui, Belgijoje, Švedijoje, Kroatijoje,
Slovėnijoje tiksliai nustatomas PST darbuotojų
mokymų valandų skaičius atskiroms veiklos rūšims.
Įdomu pastebėti tai, kad kai kuriose Europos šalyse
PST darbuotojai yra skirstomi į tam tikrus lygius (I, II,
pagrindinį ir kt.). Pavyzdžiui, Lenkijoje ir Estijoje yra
du darbuotojų lygiai, kuriems nustatyti skirtingos
trukmės teorijos ir praktikos mokymo kursai.16

14
Kalesnykas R. Privatizacijos procesai teisėtvarkoje: daktaro
disertacija (socialiniai mokslai, teisė (01S). – Vilnius: LTU, 2002.
15
Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas Nr.I X-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m.
liepos 8 d. // Valstybės žinios. 2004. Nr.116–4317.
16
CoESS research project „Private Security in Europe – CoESS
Facts & Figures – 2008“, Belgium, 2008. //< http://www.coess.org >,
prisijungta 2009-02-12
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Toliau nagrinėjant Europos šalių PST darbuotojų
mokymų trukmės ypatumus, reikėtų paminėti, kad
nemažai šalių nustato ne tik fiksuotos trukmės
pradinio minimalaus mokymo, bet ir privalomo
periodinio profesinio tobulinimo reikalavimus, t. y.
konkretų valandų skaičių per metus ar per tam tikrą
laikotarpį. Pavyzdžiui, Ispanijoje privalomi 180
val. mokymai, tačiau PST darbuotojams kasmet
reikia papildomai tobulintis dar po 20 valandų.
Turkijoje, be privalomų 90 val. mokymų, kasmet
reikalaujama papildomai tobulintis dar po 30
valandų. Estijoje aukštesnio lygio PST darbuotojams
nustatyti privalomi 80 val. mokymai, bet kasmet
dar priklauso papildomos 16 val.
Įdomu ir tai, kad kai kuriose šalyse papildomą
PST darbuotojų mokymą reikalaujama tęsti tam tikrą
laikotarpį: pavyzdžiui, Belgijoje PST darbuotojas
per 5 darbo metus turėtų išeiti papildomus 32 val.
trukmės mokymus. Tuo tarpu Švedijoje per panašų
laikotarpį PST darbuotojas privalo tobulintis 34
val. trukmės kursuose. Bulgarijoje ir Estijoje per
dvejus metus PST darbuotojas privalo papildomai
kursuose pasitobulinti 18–20 valandų.17
Lyginant Baltijos valstybes, matyti, kad
Estijoje, skirtingai nei Lietuvoje ar Latvijoje,
nustatyta apsaugos darbuotojų 3 lygių kategorijos
ir diferencijuotas kvalifikacijos įgijimo (mokymų)
mechanizmas. Kiekvienos kategorijos (lygmens)
darbuotojas dar papildomai per metus išeina
privalomus periodinius mokymus. Tai akivaizdžiai
gerina PST darbuotojų profesinę kompetenciją.
Nuodugniau
analizuodami
Lietuvos
Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą18,
pastebime, kad mažokai dėmesio skiriama
apsaugos darbuotojų kvalifikacijos įgijimo ir jų
išsilavinimo klausimams. PST darbuotojų pirminis
profesinis parengimas nepakankamas, trūksta
tinkamai įrengtų mokymui skirtų bazių, mokymo
priemonių, metodinės literatūros ir t. t. Tokia padėtis
Lietuvoje neužtikrina gero apsaugos specialistų
parengimo, nekalbant jau apie tai, kad Asmens ir
turto saugos įstatyme19 nereikalaujama periodiškai
tikrinti jų profesines žinias ir įgūdžius. Ši tvarka
nėra tinkamai reglamentuota ir atitinkamuose
lydimuosiuose teisės aktuose. Suteikiamos tik
minimaliai susipažinti su šia veiklos sritimi būtinos
žinios. Akivaizdu, kad tokio profesinio parengimo
nepakanka, kad apsaugos darbuotojas galėtų
tinkamai ir kvalifikuotai atlikti Asmens ir turto
saugos įstatymo 8 straipsnyje nustatytas pareigas
ir tinkamai pasinaudoti šio įstatymo 7 straipsnyje
nurodytomis teisėmis.
Ten pat.
Ten pat.
19
Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos
įstatymas Nr.IX-2327, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m.
liepos 8 d. // Valstybės žinios. 2004. Nr.116–4317.
17
18
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Šiuo metu PST rengiamuose mokymuose
darbuotojai minimaliai supažindinimai su tam
tikromis specifinėmis profesinėmis žiniomis. Jos
skleidžiamos darbuotojams kiekvienos saugos
tarnybos pagal jų verslo pobūdį parengtų
instrukcijų pagrindu ir ne visada atitinka net
ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus. Asmens ir turto saugos įstatymo
11 straipsnio 1 dalyje nurodyta: „<...>Saugos
tarnyba ir juridinis asmuo ar užsienio juridinio
asmens filialas, kuriame yra saugos padalinys,
privalo užtikrinti tokią apsaugos darbuotojų
profesinę kvalifikaciją, kad jie galėtų tinkamai
įgyvendinti jiems suteiktas teises bei pareigas“20.
Taigi neapibrėžti aiškūs kvalifikacijos reikalavimo
kriterijai. Daugelio specialistų nuomone, būtina
tinkamai apibrėžti ir užtikrinti šių procesų kontrolę
valstybiniu lygmeniu, norint, kad būtų parengti
pakankamai kvalifikuoti privačių tarnybų saugos
specialistai, galintys ateityje bendradarbiauti su
valstybinėmis teisėsaugos institucijomis21.
PST savininkai, kaip darbdaviai, dažnai nėra
suinteresuoti patirti didesnių išlaidų, kad galėtų
periodiškai kelti tam tikros grandies darbuotojų
kvalifikaciją. Dažnai žemos kvalifikacijos
darbuotojams mokami Vyriausybės nustatyto
minimalaus dydžio mėnesio atlyginimai, o kartais
tokie „specialistai“ paskiriami dirbti aukštesnės
kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir verčiami savo
sąskaita tobulinti tiek teorines, tiek praktines
profesines žinias. Privalomų papildomų vienų
mokymų (kursų) kainos vienam PST darbuotojui
(tai priklauso nuo to, kokio dydžio asmenų grupė
mokoma, ar mokymai vykdomi didžiuosiuose
miestuose, ar nuo jų nutolusiuose miesteliuose)
Lietuvoje svyruoja nuo 300 iki 700 litų. Tačiau,
nepaisant nemažų kursų kainų, yra dar viena
aktuali problema – tai šaudyklų ar kitokių
specializuotų mokymo centrų, kur būtų galimybė
vienu metu lavinti šaudymo koviniais ginklais
ir kitus būtinus praktinius įgūdžius (vairavimo,
kovinės savigynos ir kt.) trūkumas. Kompleksinės
PST darbuotojų mokymo paslaugos teikiamos tik
stambiausiuose Lietuvos miestuose ar kai kuriuose
apskričių centruose, o nuosavas mokymo bazes
(mokyklas) turi tik kai kurios stambiausios įmonės.
Smulkesnėms PST pačioms išlaikyti nuosavas
tokias bazes yra mažai finansinių galimybių, todėl
belieka tik kreiptis į nutolusius paslaugų tiekėjus.
Tokių periferijoje veikiančių PST darbuotojų
mokymo sąnaudos didėja, sumažėja galimybė
nuolat tobulintis. Darbuotojų pasirengimas bei
kompetencija visoje Lietuvoje yra labai skirtinga,
Ten pat.
Dieninis L. Privačių saugos struktūrų darbuotojų kvalifikacijos
įgijimo problemos, įsigaliojus Lietuvos Respublikos asmens ir turto
saugos įstatymui // Rizikos faktorius. 2005. Nr. 4 (18–19 p.).
20
21

Saugos tarnybos

nes įstatymas nenustato imperatyvaus reikalavimo
periodiškai tobulintis.
Šiuo metu PST vyraujanti dažnos kadrų kaitos
politika sukuria situaciją, kuri neigiamai veikia
visuomenę ir valstybę socialiniu ir ekonominiu
požiūriu, blogina kriminogeninę padėtį, nes
dalis potencialiai naudingų visuomenei asmenų,
nesugebėdami savęs realizuoti jos naudai ir kartu
susikurti savo gerovę, neretai tampa bedarbiais ar
emigruoja. Neturėdami pakankamos kvalifikacijos,
kad galėtų įsidarbinti valstybinėse teisėsaugos
struktūrose, tokie asmenys pasuka net ir
nusikalstamos veiklos keliais.
Tokios tendencijos formuoja (dažnai
nepagrįstai) gana nemažos visuomenės dalies
neigiamas nuostatas privačių saugos struktūrų
darbuotojų atžvilgiu – jie traktuojami kaip žemo
intelekto ir kvalifikacijos darbo jėga, kuri savo
tiesioginių funkcijų įgyvendinimą suvokia tik kaip
šiurkščios fizinės jėgos panaudojimą. Taip krenta šios
profesijos prestižas visuomenėje. Neretai įvairiuose
visuomenės sluoksniuose gyvuoja nuomonė,
kad saugos struktūrose („apsaugoje“) darbuojasi
asmenys, kurie tiesiog jokiose kitose veiklos srityse
nesugebėjo susirasti vietos, o tai labai kenkia šios
profesijos įvaizdžio formavimui visuomenėje.22
Asmens ir turto saugos įstatymo nuostatoms dėl
tinkamos profesinės kvalifikacijos įgijimo įgyvendinti
priimtas lydimasis teisės aktas – Apsaugos
darbuotojo mokymo programa23, kuri numato 52
valandų (pradiniame projekte buvo numatyta 118
val.) trukmės kompleksinę mokymo programą,
suteikiančią galimybę įgyti profesinę kvalifikaciją
apsaugos darbuotojui, tačiau ji skirta ir asmenims,
sulaukusiems 18 metų amžiaus. Šioje programoje
nenumatyta jokių kvalifikacijos diferencijavimo
mechanizmų, pasirengimo pakopų, lygių ir kt.
Kyla pagrįstas klausimas, ar 52 val. privalomų
mokymo kursų trukmė pakankama, kad PST
darbuotojas su tokio lygio pasirengimu būtų pajėgus
tinkamai „užtikrinti tokią apsaugos darbuotojų
profesinę kvalifikaciją, kad jie galėtų tinkamai
įgyvendinti jiems suteiktas teises bei pareigas“, kaip
to reikalauja įstatymas, taip pat užtikrinti paslaugų,
teikiamų įmonės klientui, o masinių renginių metu –
ir visuomenei, kokybę. Ar iškilus būtinumui, PST
darbuotojas bus pajėgus tinkamai bendradarbiauti
su teisėsaugos institucijomis, vykdyti kitas įstatymo
numatytas funkcijas gerai suvokdamas savo teises ir
pareigas bei atsakomybę?
22
Dieninis L. Privačių saugos struktūrų darbuotojų kvalifikacijos
įgijimo problemos, įsigaliojus Lietuvos Respublikos asmens ir turto
saugos įstatymui // Rizikos faktorius. 2005. Nr. 4 (18–19 p.).
23
Plačiau žr.: Apsaugos darbuotojo mokymo programa, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 22d. įsakymu Nr.
V (9) – 169.

Šį klausimą AVG organizuotoje penktoje Lietuvos
asmens ir turto saugos specialistų konferencijoje
kėlė Policijos departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Licencijavimo skyriaus viršininkas V.
Velička: „<...>šiuo metu apsaugos darbuotojų
mokymo programa yra 52 valandų trukmės. To,
mūsų manymu, akivaizdžiai per mažai. Policijos
departamentas 2001 metais siūlė darbuotojus
mokyti dviem pakopomis, 230 valandų, tačiau vėl
tam pasipriešino saugos tarnybos, kadangi tam
reikia papildomų lėšų. Tačiau neužmirškime, kad
apsaugos darbuotojas dirba darbą, kuris glaudžiai
susijęs su žmogaus teisėmis, be to, mokymo metu
turi būti suformuoti pirminiai profesiniai įgūdžiai,
tipinis reagavimo į susidariusias situacijas modelis,
bendravimo su klientais įgūdžiai bei profesinės
psichologijos pagrindai. Manome, kad šito šiuo metu
trūksta. Kai apsaugos darbuotojai nepakankamai
mokomi, nesupažindinami su naujausiais saugos
vykdymo metodais, rizikos faktoriais, niekada
negalime būti tikri, kad apsaugos darbuotojai
profesionaliai ir tinkamai atliks savo pareigas.“24
Jei kalbėtume ne tik apie apsaugos darbuotojų
kvalifikaciją, bet ir apie išsilavinimo problemas, tai
pastebėtume, kad labai trūksta tiek aukštųjų mokslo
įstaigų, tiek kolegijų dėmesio šiai sričiai, nekuriamos
specializuotos mokymo programos, o juk privačių
saugos įmonių darbuotojų skaičius siekia ne vieną
tūkstantį asmenų. Vienintelis Mykolo Romerio
universitetas nuo 2005 m. pradėjo siūlyti keletą
studijų programų šios veiklos srities atstovams.
Kai kurios stambesnės PST pačios įkūrė nuosavus
mokymo centrus, kuriuose moko ir tobulina įmonės
personalą.
PST pačioms sukurti ir išlaikyti mokomuosius
padalinius (filialus) ne visada pakanka vidinių
resursų (tiek žmogiškųjų, tiek finansinių). Ypač tai
sudėtinga smulkesnėms įmonėms, veikiančioms
regionuose, nutolusiuose nuo didžiųjų miestų. Tokio
pobūdžio paslaugas teikiantys privatūs subjektai
padidina kainas, kai užsakovas yra tolimesnėje
vietovėje, nors darbuotojų atlyginimai ten dažnai
būna mažesni ir galimybės tobulintis dar labiau
ribotos, todėl nevienoda ir PST darbuotojų praktinių
mokymų kokybė skirtinguose Lietuvos regionuose.
Šioje srityje dirbantys žmonės neretai būna
priversti šaudymo treniruotes vykdyti kur pakliūva:
nebeveikiančiuose karjeruose, miške, apleistuose
pastatuose (apie tai rašo spauda). Tiesa, tai užtraukia
teisinę atsakomybę, bet kadangi alternatyvų beveik
nėra, tai ir rizikuojama. Tų pačių sunkumų iškyla ir
teisėsaugos darbuotojams.
Laukite tęsinio.

24
Velička V. Asmens ir turto sauga: teisinis reglamentavimas,
aktualijos ir problemos // Rizikos faktorius. 2007. Nr. 4 (6–7 p.).

Nauji ASSA ABLOY grupės produktai
Naujos „Yale“ belaidės signalizacijos
Kad ir kaip gerai Jūsų namus saugotų spynos, signalizacija vis tiek suteikia papildomo
saugumo ir ramybės. Daugelį žmonių nuo signalizacijos atgraso aukšta kaina ir su
montavimu susiję nepatogumai. „Yale“ siūlo sprendimą: belaidę signalizaciją už prieinamą
kainą. „Yale“ siūlo 3 skirtingus belaidžių signalizacijų komplektus, kuriuos galima išplėsti
naudojant papildomus daviklius.
Sistemos privalumai:
•
•
•
•
•
•

visiškai belaidė sistema – neteks gadinti interjero, nes nereikės išvedžioti laidų;
lengvai ir greitai sumontuojama sistema;
ją paprasta valdyti;
šiuolaikiškas dizainas;
ją sudaro iki 20 apsaugos zonų, kuriose naudojami PIR judesio jutikliai, durų / langų
kontaktai, dūmų detektoriai, pagalbos mygtukai;
veikia iki 30 metrų spinduliu.

ASSA RX9016 – lanksti tinklinė įeigos kontrolės sistema
Tai lanksti ir lengva naudoti įeigos kontrolės sistema, kuria galima valdyti iki 16 durų.
Programa ir duomenų bazė yra saugoma sistemos kontroleryje, kuris jungiamas į
TCP/IP tinklą ir jam suteikiamas IP adresas. Kompiuteryje nereikia instaliuoti valdymo
programos – viską galima valdyti prisijungus prie sistemos per interneto naršyklę.
Funkcijos:
•
•
•
•

paprastas vartotojų administravimas ir durų valdymas;
įvykių fiksavimas realiu laiku;
paskutinių 30 tūkst. įvykių atmintis;
16 skirtingų tvarkaraščių.

Galima naudoti įvairių technologijų kortelių skaitytuvus, kodinius rinkiklius, taip pat
sujungti sistemą su durų automatika.
Sistemos demonstracinę versiją galima rasti internete:
http:www.assa.se/rxdemo/

„Bera“ elektromechaninės sklendės
Pasirodė naujos ASSA ABLOY grupės gamyklos BERA (Čekija) produkcija – kokybiškos
ir patikimos elektromechaninės sklendės. Joms suteikiama net 5 metų garantija. BERA
siūlomos sklendės yra įvairių parametrų ir keleto funkcijų:
•
•
•
•
•
•
•

ASSA ABLOY

8–12 V AC/DC, 12 V DC, 24 V AC, 24 V DC;
tiesioginio arba atvirkštinio veikimo tipo (NC arba NO);
mechaniškai išblokuojamos;
turi atmintį;
yra durų padėties kontaktas;
turi reguliuojamą liežuvėlį;
tinka įvairios staktos plokštelės.

UAB „ASSA ABLOY Baltic“
Įm. kodas 22191726
Verkių g. 44
LT-09109 Vilnius

Tel.		
+370 5 230 0671
Faks.
+370 5 230 0673
		
El. paštas info@assaabloy.lt
www.assaabloy.lt

Laisvalaikis
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Visi - į pelkę!
Ar esate girdėję ką nors apie turus po
pelkes? Ne? Tai viena iš gausybės šiuo
metu siūlomų ypač išpopuliarėjusių ekstremalių pramogų, tokių kaip sklandymas, skrydis oro balionu ar parasparniu,
laipiojimas virvėmis ir pan.

Žydrė Žvirblytė
Kūrybinė studija „Be ledo“
Projektų vadovė

Paieškoję internete, tikrai rasite pasiūlymų
„pasivaikščioti“ po Trakų, Širvintų rajono, Žemaitijos
pelkes (na, tiesą sakant, „pasivaikščiojimas“ –
ne visai tikslus apibūdinimas, bet kas sakė, kad
vaikščioti būtinai reikia stačiomis?). Tačiau kai
mums pirmą kartą pasiūlė praleisti laisvalaikį
netradiciškai – pereiti pelkę, apie tai informacijos
neturėjome. Žinojom tik tiek, kad viskas vyks
Trakų rajone kažkurioje pelkėje, mus lydės prityręs
vedlysir kad po žygio sausi ir švarūs tikrai nebūsime.
Dalis kolegų atsisakė (netikėtai atsirado begalės
darbų ☺), bet likusieji nekantriai laukė tos dienos,
kai galės išbandyti savo jėgas natūralioje, nors ir
nelabai „draugiškoje“ aplinkoje.

Pasiruošimas
Išaušo „toji“ diena. Visi buvo puikiai nusiteikę,
ryžtingi, nors ir visiškai nenutuokiantys, kas jų

Atvažiavę į vietą, persirengeme tinkama apranga
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...už tuos, kurie nuskęs ar negrįš į krantą,
mokėti nereiks
laukia. Atvažiavę į vietą, persirengėme tinkama
apranga, kurią skirtingai visi suprato: vieni
apsimuturiavę nuo galvos iki kojų (deja, tai buvau
aš), kiti – prisidengę polietileno lietpalčiais, o dar
kiti - tiesiog taip, lyg planuotų šiek tiek pasportuoti.
Juokelių ta tema ir pakrizenimo iš vienas kito tikrai
netrūko.
Vedlys trumpai išdėstė keletą taisyklių, kurių
privalėsime visi laikytis, ir „pradžiugino“, kad
už tuos, kurie nuskęs ar negrįš į krantą, mokėti
nereiks. Juokinga. Tik kažkodėl juokėsi ne visi.

Purvo linksmybės
Iš pradžių viskas atrodė pernelyg paprasta:
keliavome vienas paskui kitą gražiu raisto takeliu.
Tačiau netikėtai pirmasis žygeivis įklimpo į dumblą
iki kelių, kitas kažkur užsižiūrėjęs ant jo užkrito...
Visi supratome – prasidėjo „linksmybės“... Ir iš
tiesų, pirmas įspūdis, kad tai pernelyg lengva ir
neįdomu, greit pranyko: gerą valandą teko bristi
purvynu, siekiančiu kelius ir aukščiau. Eidamas
jauti klampią žemę, kuri taip nenoriai „paleidžia“
tavo kojas, kad dažnai be draugo ar kolegos
pagalbos negalėdavai pajudėti iš vietos. Tai keistas,
nenusakomas jausmas, kai žengdamas nežinai,
kaip giliai smigsi, kada pasieksi tvirtą pagrindą
po kojomis. Tačiau visi trykšte tryško energija
ir pasiryžimu taip lengvai nepasiduoti ir įveikti
numatytą trasą, pasiekti tikslą – stovyklavietę.
Energijos suteikė puiki nuotaika – iš juoko jau buvo

Iš pradžių viskas atrodė pernelyg paprasta ...

...galime numirti iš juoko, jei kolega,
draugas, o dar geriau – viršininkas,
praradęs pusiausvyrą, krenta visu savo
gražumu į dumblą
Priėjome tokias pelkės vietas, kurių taip paprastai neperbrisi ...
paskaudę pilvai. Nes mes juk tikri lietuviai: galime
numirti iš juoko, jei kolega, draugas, o dar geriau
– viršininkas, praradęs pusiausvyrą, krenta visu
savo gražumu į dumblą, o paskui bebandydamas
išsikapanoti įtraukia ten ir dar kelis kaimynus. Reti,
nepakartojami vaizdai... O jų ten tikrai netrūko.
Tačiau, kaip sakoma, kuo toliau į mišką,
tuo daugiau medžių. Priėjome tokias pelkės
vietas, kurių taip paprastai neperbrisi – jas
reikia prašliaužti, perplaukti (dažniausiai – ant
nugaros, mat taip lengviausia išsilaikyti dumblo

paviršiuje), nes antraip prasmegsi ir be aplinkinių
pagalbos tikrai neišsikapstysi. Ko gero, kiekvienoje
kompanijoje būna vienas „gudresnis“, kuris „žino“,
kaip išvengti sudėtingų ar nelabai malonių pelkės
vietų, jas apeiti. Mūsų kompanijos „gudruolis“
taip smigo, kad tik galva liko kyšoti. Žinoma,
padėjome, tačiau prieš tai iki valios prisijuokėme
ir dar nufotografavome, kad liktų prisiminimui ir
priminimui.
Kai jau galvojome, kad visi sunkumai praeity,
o valtis, parplukdysianti mus į stovyklavietę, laukia

Laisvalaikis

už keliasdešimties metrų, supratome labai klydę.
Laukė sunkiausiai, o kartu ir smagiausiai mano
gyvenime įveikti 60 ar 70 metrų – durpynas,
sumišęs su ežero vandeniu, kuriame plūduriavo
didžiuliai kupstai. Vienintelis būdas pasiekti valtį –
šokinėti per juos. Reikėjo gana greitai šokti nuo
vieno ant kito kupsto, kol jis nespėjo nugrimzti.
Tačiau energijos ir taip jau buvo išeikvota nemažai,
tad apie greitį jau nieks nebegalvojo ir nesvajojo.
Kita vertus, kupstai buvo tokie nestabilūs, kad
nepataikęs užšokti ant jo vidurio (prieš tai reikėjo
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dar nusižiūrėti kokį didesnį, kad nenugrimztum
kartu su juo), akimirksniu atsidurdavai vandeny.
Adrenalino netrūko.
Ir pagaliau smagioji dalis – aerovaltis,
atplaukusi mūsų paimti. Jautiesi tarsi devintame
danguje, kai su ja nemažu greičiu skrieji ežeru.
Nuostabus jausmas – po keleto valandų sunkaus
ėjimo tiesiog pasėdėti, pasigrožėti besikeičiančiais
pelkės ir ežero vaizdais. Vėliau – maudynės ir purvo
gramdymas ežere, aptarimas ir smagių akimirkų
prisiminimas besikaitinant pirtelėje...

Šiek tiek informacijos ir patarimų
susidomėjusiems

Reikėjo gana greitai šokti nuo vieno ant kito kupsto, kol jis nespėjo nugrimzti...

· Vieta. Šiuo metu radau organizuojamus
žygius po pelkes prie Semeliškių (Trakų r.), Alionių
apylinkėse (Širvintų r.), Rūdninkų girios pelkėje.
· Trukmė. Mūsų žygis užtruko apie 3 valandas,
neįskaitant pasiruošimo, purvo prausimosi,
maudynių bei pavakarojimo sodyboje su pirtele.
Tačiau siūloma ir ilgesnių „pasivaikščiojimų“,
besitęsiančių keletą dienų. Galima rinktis.
· Apranga. Rekomenduojamos ilgos lengvos
kelnės (tie, kurie iš mūsų buvo su džinsais,
prisiminė visus velnius ir rupūžes, mat šlapi jie buvo
labai sunkūs, nepatogūs ir varžė judesius), ilgom
rankovėm marškinėliai (vilktis daug megztinių,
kad „būtų šilčiau“ – tikrai prasta mintis, nes
vandeny, deja, šilumos jie nesuteikia☺). Nepadės
ir polietileno ar kiti neperšlampami apdarai
(nebent vėliau, kai pasieksite sausumą). Galvos
apdangalas tikrai neprošal, jei tai ne paplūdimio
skrybėlė.
· Avalynė. Tinkama avalynė ypač svarbi, nes
teks eiti per įvairią dangą. Tai turėtų būti arba žygių
batai, sportiniai bateliai, arba kokie kiti tvirtai ant
kojos besilaikantys batai – geriausia su raišteliais
ar lipniomis juostelėmis. Pamesti pelkėje prastai
besilaikantį batą – vieni juokai, tačiau jį vėliau
surasti dumblyne – nebent naujoko sėkmė.
· Dalyviai ir jiems prijaučiantys. Toks žygis
tikrai tinka tiek vyrams, tiek moterims. Paprastai
renkamas apie 10 žmonių būrelis, jį lydį patyręs
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vedlys. Mokėti plaukti neprivaloma, tačiau tai
labai palengvina įveikti trasą. Organizatoriai šios
pramogos nerekomenduoja vaikams, jaunesniems
negu 16 metų, tačiau su mumis keliavę du
paaugliai daugeliu atveju geriau ir sėkmingiau
įveikė kliūtis nei suaugę.
· Sezonas ir oro sąlygos. Tokie žygiai po
Lietuvos „džiungles“ organizuojami paprastai
šiltuoju metų laiku. Oro sąlygos visos tinkamos:
tiek saulei šviečiant, tiek lietui lyjant. Ne veltui
sakoma: „Nebūna blogo oro, būna tik netinkama
apranga“.
Tad jei patinka aktyvus poilsis, traukia gamta,
norite išbandyti jėgas neįprastoje aplinkoje – tikrai
neapsiriksite pasirinkę žygį po pelkę. Žinoma, tai
ne ramus, romantiškas pasivaikščiojimas nuo
kupstelio prie kupstelio, o gana ekstremalus
bridimas dumblu, kuris reikalauja nemažai
jėgų, ryžto. Tačiau nuo juoko skaudantys pilvai,
nepakartojami įspūdžiai visa tai atperka su kaupu.
O jei kažkam tai nėra užtektinai akstremalu ir
įdomu, gali išbandyti organizuojamas išvykas į
pelkę naktį...
Smagių įspūdžių ir lengvo purvo!
Aerovaltis, atplaukusi mūsų paimti...
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