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Š. m. gruodžio 20 d. sukanka 20 metų, kai buvo įkurta asociacija „Apsaugos verslo grupė“. Tuo metu, 1995 m., šalyje
jau veikė Turto saugos įmonių asociacija (TSĮA), įkurta 1994 m. ir vienijanti 21 narį, įmonių asociacija „Turto apsauga“, kurios narės buvo 204 įmonės. Per du dešimtmečius iš minėtų visuomeninių organizacijų išliko tik asociacija „Apsaugos verslo
grupė“ su 38 nariais. Nepriklausomai nuo vykstančių pokyčių rinkoje, narių skaičiaus, Asociacijos veikla toliau koordinuojama ir vykdoma 4 srityse: elektroninės saugos, saugos tarnybų, automobilių saugos ir mechaninės saugos. Įgyvendindami
asociacijos narių lūkesčius, užtikriname atstovavimą narių interesams ir jų gynimą, bendrų socialinių, ekonominių programų
įgyvendinimą, visokeriopos informacinės, teisinės, metodinės bei organizacinės paramos nariams teikimą.
Aktyviai dalyvaudami asociacijos veikloje ir atstovaudami narių interesams, teikiame rengiamų teisės aktų pakeitimus,
siūlymus, kaip geriau reglamentuoti savo veiklos sritis. Galime pasidžiaugti, mūsų asociacijos narių balsai sunkiai brovėsi
pro valstybės institucijų sienas, bet juos jau ir ten išgirstama. Kas dveji metai vieninteliai organizuojame Lietuvos asmens ir
turto saugos specialistų konferencijas (šiais metais vyks jau devintoji). Net ir patirdami finansinių sunkumų, nuo 1997 m.
leidžiame vienintelį saugos srities žurnalą „Rizikos faktorius“. Įvairios Asociacijos ir saugos verslo naujienos ir kitos pastarojo
meto aktualijos aptariamos ir šio žurnalo numerio puslapiuose.
Mūsų veiklos 20-mečiui skirta ir lapkričio 19 d. organizuojama 9-oji Lietuvos asmens ir turto saugos specialistų konferencija. Žinoma, tą dieną neapsieisime ir be šventinio minėjimo.
Asociacija „Apsaugos verslo grupė“
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Naujienos

Įspūdžiai,
naujienos

Renata Dabulevičienė
AVG atsakingoji sekretorė,
administracijos vadovė

2015 m. balandžio 9 d. įvyko asociacijos
Apsaugos verslo grupės (AVG) narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Asociacijos, vienijančios apie
40 Lietuvos asmens, turto bei verslo apsaugos srityje
veikiančių įmonių, nariai susirinko aptarti praeitų
metų veiklos, išsirinkti valdybos 2015 metams ir patvirtinti Revizijos komisijos.
Asociacijos prezidentu 2015 metams išrinktas Saulius Pridotkas (UAB „Apsaugos konsultacijų ir transporto kontrolės centras“ – AKTKC).

Išrinkta nauja (2015 m.) valdyba:
Vytautas Bučiūnas (UAB „Inversija“);
Tomas Motuzas (UAB „Sareme“);
Vidas Kšanas (UAB „G4S Lietuva“);
Vytautas Rudaitis (UAB „Fima“);
Aidas Rudys (UAB saugos tarnyba „Argus“);
Konstantinas Lavrinovičius (G. Lavrinovičiaus firma
„Clavis“);
Vytautas Kregždė (UAB „Grifs AG“);
Vytautas Šaikus (UAB „Fizinės apsaugos centras“).

Revizijos komisija:
Vytautas Šaikus (UAB „Fizinės apsaugos centras“);
Ježi Lukaševič (UAB „Saugos dizainas“);
Petras Ušinskas (UAB AASE).

Komitetams 2015 metais pirmininkaus:
Automobilių saugos komitetui – Konstantinas Lavrinovičius;
Elektroninės saugos komitetui – Tomas Motuzas;
Saugos tarnybų komitetui – Vidas Kšanas.
Mechaninės saugos komitetas aktyvios veiklos
nevykdo (prireikus pirmininką išsirenka komiteto
nariai).
Komitetų veikloje dalyvavo visos įmonės (kai
kurios jų pagal savo veiklos pobūdį dalyvauja kelių
komitetų veikloje): į Elektroninės saugos komiteto
veiklą įsitraukė 15 įmonių; Automobilių saugos komiteto veikloje dalyvavo 19 įmonių, Saugos tarnybų
komiteto – 10 įmonių; Mechaninės saugos komitetui priklauso 1 įmonė.
Susirinkime tradiciškai pristatytos valdybos ir
Revizijos komisijos ataskaitos. Apžvelgta nuveikta
veikla ir numatyti tęstiniai bei nauji darbai.
Susirinkime pažymėta, kad Asociacija ketina
toliau bendradarbiauti su Policijos departamentu ir
Vidaus reikalų ministerija dėl Asmens ir turto saugos
įstatymo, licencijavimo tvarkos bei kitų saugos tarnybų teisinę aplinką reglamentuojančių teisės aktų,
taip pat tęsti bendradarbiavimą bei siekti glaudesnio ryšio su draudimo bendrovėmis visose saugos
srityse, bendradarbiauti su Priešgaisrinės apsaugos

Naujienos
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ir gelbėjimo departamentu priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų rengimo srityje, siekti,
kad Asociacija oficialiai dalyvautų rengiant teisės
aktus asmens ir turto saugos, detektyvinės veiklos,
elektroninės saugos srityse, tęsti ir plėtoti pradėtą
tarptautinį bendradarbiavimą.
Šiais metais Asociacija minės veiklos 20metį. Ta proga numatoma surengti IX Lietuvos asmens ir turto saugos specialistų konferenciją „Asmens ir turto saugos pokyčiai per
20 metų“ ir iškilmingą Asociacijos 20 metų
veiklos sukakties minėjimą.
Konferencijoje bus skaitomi aktualūs pranešimai, aptariami apsaugos organizavimo, administravimo klausimai, asmens ir turto saugos paslaugų
tendencijos, saugos srityje dirbantys specialistai pasidalys patirtimi ir žiniomis.
Šioje konferencijoje Asociacija paskelbs ir apdovanos įmones – konkurso„Metų inovacija 2015“ nugalėtojas. Šis konkursas rengiamas apsaugos srityje
dirbančioms įmonėms.
Po konferencijos plenarinio posėdžio jo dalyvių
lauks iškilmingo Asociacijos 20-mečiui skirto renginio oficialioji dalis. Joje numatoma tokia programa:
veiklos pristatymas, sveikinimų priėmimas, apdovanojimai už nuopelnus Asociacijai, šventinis furšetas
Asociacijos nariams ir kviestiniams svečiams. l
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Naujienos

Kaip „G4S Lietuva“
prisidėjo prie euro
įvedimo Lietuvoje sėkmės

Raimondas Bučys
UAB „G4S Lietuva“
Vykdomasis direktorius

Po vienuolikos metų narystės Europos Sąjungoje
šių metų pradžioje Lietuva oficialiai tapo devynioliktąja euro zonos nare. Šalies istorijoje ypač reikšmingas
euro įvedimas tapo nemenku iššūkiu tiek aukščiausioms šalies valdymo institucijoms, tiek didžiausiai
šalyje saugos sprendimų bendrovei „G4S Lietuva“.
Mūsų veiklai Lietuvoje – jau daugiau nei 20
metų. Šiandien galime didžiuotis smarkiai prisidėję
prie euro įvedimo. Su šiuo įvykiu susiję darbai buvo

didžiausias per visą šį laikotarpį įgyvendintas projektas, pareikalavęs maksimalių darbuotojų pastangų ir įsitraukimo.
Praėjus daugiau kaip pusmečiui, galime drauge
pasidžiaugti pasiektais rezultatais ir sėkmingai įgyvendintu nacionalinės valiutos keitimo projektu, prie
kurio didesniais arba mažesniais kasdieniais darbais
prisidėjo kiekvienas įmonės darbuotojas. Euro įvedimo laikotarpiu įmonei tekusią atsakomybę vertinome kaip pripažinimą ir patvirtinimą, jog per du savo
veiklos dešimtmečius Lietuvoje pelnėme gerą vardą.
Vienas svarbiausių klausimų, kurį teko išspręsti
ruošiantis euro įvedimui, – sklandžių ir apgalvotų
veiklos procesų užtikrinimas. Turėjome sukurti euro
įvedimo Lietuvoje veiklos modelį, kuris garantavo,

Naujienos

jog litams surinkti bei eurams paskirstyti bus sudarytos palankios sąlygos, atitinkančios specialius
kiekvieno kliento poreikius ir suderintos su mūsų
veiklos partneriais – komerciniais bankais, Lietuvos
banku ir didžiosiomis prekybos įmonėmis visoje
Lietuvoje. Kad darbas vyktų sklandžiai, inkasatoriai
turėjo mažiausiai po kelis kartus per dieną į bankų poskyrius inkasuoti surinktų grynųjų pinigų.
Palyginti su ankstesniais metais, projekto laikotarpiu darbų apimtys radikaliai išaugo – per vasario
mėnesį buvo perskaičiuota 7 kartus daugiau monetų
nei įprastai, todėl teko padidinti darbuotojų skaičių,
juos išmokyti dirbti, įsigyti papildomos grynųjų pinigų apdorojimo įrangos bei pasirūpinti specialiu
transportu, kad būtų galima saugiai ir operatyviai
pervežti valiutą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu iš viso į bankus pristatėme 999 tonas monetų
bei 152 tonas banknotų. Didžiulis pinigų antplūdis
per pirmąsias euro įvedimo dienas grynųjų pinigų
centruose ir atsiradęs specifinių paslaugų poreikis

gerokai praplėtė bankų veiklos profilį. Perskaičiavimo centrai Lietuvoje dirbo 24 valandas per parą, 7
dienas per savaitę, tačiau dėl itin didelio gyventojų
aktyvumo tam tikrų sunkumų išvengti nepavyko.
Be to, didinant darbo pajėgumus, teko ieškoti papildomų patalpų, kur būtų galėję įsikurti alternatyvūs
grynųjų pinigų perskaičiavimo centrai. Efektyviomis priemonėmis ir racionaliais sprendimo būdais
buvo siekiama užtikrinti, kad grynųjų pinigų įskaitymas į klientų sąskaitas vyktų greitai ir be trikdžių.
Buvo gana sunku planuoti veiklos procesus,
nes iki pat valiutos keitimo pradžios nebuvo aiškios
būsimų paslaugų apimtys. Iš anksto buvo prognozuotas didelis klientų srautas bankų poskyriuose,
todėl gyventojų patogumui buvo sudaryta galimybė
išsikeisti valiutą net 330 Lietuvos pašto skyriuose
visoje Lietuvoje. Tai įvardintume kaip didžiausią
iššūkį, su kuriuo teko susidurti, nes į kelis šimtus
Lietuvos periferijos pašto skyrių turėjome atvykti
tiksliu laiku labai anksti ryte ir atvežti eurų, o vakare
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išvežti litus, kad keityklos galėtų sėkmingai funkcionuoti. Pasitaikė atvejų, kai pinigų perskaičiavimo
operacijos kasose užtrukdavo iki paryčių, o inkasatoriams prieš prasidedant pašto skyrių darbo laikui
tekdavo pinigus kuo skubiau pristatyti į atokiausius
Lietuvos kampelius. Profesionalių, savo darbą puikiai išmanančių darbuotojų dėka pavyko išvengti
nesklandumų – pašto skyriai buvo aprūpinti pakankamu grynųjų pinigų kiekiu ir žmonės nepertraukiamai galėjo naudotis keityklų paslaugomis.
Sėkmingo valstybinės svarbos projekto įgyvendinimo nuopelnai tenka ne tik šalies valdžios
institucijoms bei komerciniams bankams, bet ir
asmeniškai kiekvienam „G4S Lietuva“ darbuotojui.
Mūsų darbuotojai negailėjo savo asmeninio laiko savaitgaliais, nepaisė darbo valandų ir uoliai prisidėjo
prie svarbios veiklos siekiant bendro įmonės ir visos
Lietuvos tikslo. Esame labai dėkingi kiekvienam, nes
tik kartu, dirbdami kaip darni, vieninga komanda,
sugebėjome įgyvendinti tokį neeilinį projektą. l
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Naujienos

Nauja asmens ir turto saugos
licencijos rūšis – tarpvalstybinio
grynųjų pinigų vežimo licencija

Inga Klimašauskienė
GLIMSTEDT
Vyresnioji teisininkė,
advokatė

Š. m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo pakeitimas,
kuriuo įvesta nauja asmens ir turto saugos licencijos
rūšis – tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija. Iki tol šis įstatymas numatė tik dvi licencijų
rūšis: licenciją ginkluotai asmens ir turto saugai
bei licenciją neginkluotai asmens ir turto saugai.
Papildoma tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo
licencija įtvirtinta siekiant suderinti nacionalinės
teisės ir 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 (toliau –
Reglamentas) nustatomą teisinį reguliavimą. Šiuo
teisiniu reguliavimu sudaroma galimybė laisvai
vykdyti profesionalų tarpvalstybinį grynųjų pinigų
vežimą kelių transportu iš vienos dalyvaujančios
valstybės narės į Lietuvos Respubliką arba tranzitu
per Lietuvos Respubliką. Pagal Reglamentą „dalyvaujančios valstybės“ sąvoka apima valstybes nares,
kurių valiuta yra euras. Tai reiškia, kad asmuo, turintis tokią licenciją, turės teisę teikti paslaugą – vežti
grynuosius eurus iš vienos euro zonos valstybės
narės į kitą, taip praplėsdamas savo veiklos teritoriją.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2015 m.
balandžio 30 d. turėjo priimti aptariamo Įstatymo
pakeitimą įgyvendinamuosius teisės aktus, tarp
jų ir Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto
saugos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d.
nutarimu Nr. 116, pakeitimus, leidžiančius asmenims įsigyti naujos asmens ir turto saugos veiklos
licenciją, suteikiančią teisę vykdyti tarpvalstybinį
grynųjų pinigų pervežimą. Vis dėlto šie pakeitimai
iki šiol nėra priimti. Tai reiškia, kad reikalavimai

asmenims, ketinantiems vykdyti tarpvalstybinį
grynųjų pinigų pervežimą, ir tvarka, pagal kurią
reikia gauti šią veiklą reglamentuojančią licenciją,
šiuo metu nėra aiškūs ir praktiškai neįgyvendinami.
Nepaisant to, pažymėtina, kad tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo kelių transportu iš
vienos dalyvaujančiosios valstybės narės į kitą
sąlygos yra reglamentuotos. Tarpvalstybinis grynųjų pinigų vežimas kelių transportu iš vienos
dalyvaujančiosios valstybės narės į kitą turės būti
vykdomas vadovaujantis Reglamente nustatytomis sąlygomis. Todėl asmenys, ketinantys teikti
šią paslaugą, turėtų išsamiai susipažinti su Reglamente išdėstytais reikalavimais ir jų laikytis.
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Reglamento
nuostatas tarpvalstybinis grynųjų eurų vežimas turi
būti vykdomas tik dieną. Grynuosius pinigus vežanti
transporto priemonė iš kilmės valstybės narės turi
išvykti ir į ją grįžti tą pačią dieną. Jei tenka nukrypti
nuo šių reikalavimų, pervežti iš vieno punkto į kitą
galima per 24 valandų laikotarpį su sąlyga, kad
naktinis grynųjų eurų vežimas leidžiamas pagal
kilmės valstybės narės, tranzito valstybės narės ir
priimančiosios valstybės narės nustatytas taisykles.
Reglamentas taip pat nustato atskirus reikalavimus grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams,
transporto priemonės įrangai, pareigą suteikti informaciją prieš tarpvalstybinio vežimo operacijos pradžią, specialias vežimo valstybės teritorijoje sąlygas
ir kt. Pažymėtina, kad grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams privaloma išeiti bent 200 valandų
ad hoc pradinio mokymo kursą. Iki minėto įstatymo
pakeitimo tokie kursai Lietuvos Respublikoje nebuvo
rengiami. Todėl apsaugos darbuotojai, vykdysiantys
tarpvalstybinį grynųjų pinigų vežimą kelių transportu, turi baigti mokymus pagal parengtą ir patvirtintą
naują formaliojo mokymo programą Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka.
Taigi, nauja licencijuojama asmens ir turto saugos veiklos rūšis – tarpvalstybinis grynųjų
pinigų vežimas – suponuoja ir kitų naujų reikalavimų bei sąlygų, todėl asmenys, suinteresuoti
užsiimti tokio pobūdžio veikla, turėtų šia naujove susidomėti ir atitinkamai tam pasirengti.l
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Elektroninė sauga

Kaip spręsti informacijos,
arba kibernetinio,
saugumo problemas?
Jau kuris laikas žiniasklaida mirgėte mirga nuo pranešimų apie įvairius pažeidimus
elektroninėje erdvėje ir būtinybę valstybiniu lygiu užtikrinti kibernetinį saugumą. Į
tai reaguojant priimtas Kibernetinio saugumo įstatymas, kuriame apibrėžta kibernetinio saugumo politika, nurodytos atsakingos institucijos, nustatytos jų funkcijos,
teisės, atsakomybė ir veiksmai, kuriais turi būti užkertamas kelias veiklos sutrikdymams ir galimam informacijos pažeidžiamumui. Tačiau atsakingų ministerijų ir
joms pavaldžių įstaigų darbuotojai vargsta bandydami tarpusavyje sutarti, kokios
įstaigos ir organizacijos turėtų valdyti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą,
turinčią strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui. Parengta Europos Sąjungos
kibernetinio saugumo strategija, privalomos vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos įpareigoja tinkamai išspręsti iškilusius incidentus, valdyti galimas grėsmes.
Strategijoje ir direktyvose nurodyta didinti pajėgumus veiksmingai bendradarbiaujant valdžios įstaigoms ir privačiam sektoriui, užtikrinti nepertraukiamą tam
tikrų pramoninės veiklos procesų valdymą ir juose naudojamų informacinių sistemų
veiklą, o įvykus incidentams – imtis reikiamų apsaugos priemonių, kurios padėtų
suvaldyti grėsmes, kylančias IT tinklams ir informacinėms sistemoms.

Vytautas Šaikus
UAB „Fizinės apsaugos centras“
direktorius, saugos sistemų
auditorius, rizikos valdymo
specialistas

Kibernetinio saugumo auditų metu vertinant
organizacijų IT saugumo sritį, nustatyta trūkumų
dokumentuose. Kalbant apie skirtingų terminų bei
jų apibrėžčių teisės aktuose vartojimą ir lyginant
terminus kibernetinis saugumas bei informacijos,
informacinių technologijų saugumas, pažymėtina,
kad abu šie terminai savo turiniu yra panašūs. Pastebima, kad informacijos saugumo problema lyg
ir liko ta pati, tačiau pasitelkus tarptautinį žodį kibernetika (angl. cyber, cybernetics), tai imta laikyti
nauja sritimi, įvardijama kaip kibernetinis saugumas, labiau pabrėžiant galimas grėsmes iš išorės,
nors rizikos kyla ir šalies viduje. Daug neaiškumų
kelia skirtingų institucijų rengiamuose veiklos
(valdymo) dokumentuose vartojami terminai:
grėsmė, atsparumas, pažeidžiamumas, saugumas
– ir jų apibrėžtys. Dažnai klaidingai suvokiami
pagrindiniai terminai, pateikiamos skirtingos jų
apibrėžtys, pavyzdžiui, fizinės saugos srityje vartojamas terminas grėsmė turi dvi reikšmes. Vienu

atveju grėsmė apibūdinama kaip pagrindinė arba
projektinė (angl. Design Basis Threat – DBT), sukeliama skirtingų subjektų, nuo kurių reikia apsaugoti IT sritį. Šie subjektai – tai:
• išoriniai įsilaužėliai į įmonės, įstaigos ar institucijos IT sistemas, turintys skirtingų tikslų
(galimas ir skirtingas jų poveikis);
• tretieji asmenys, pagal sutartį vykdantys IT
sistemų, įrangos priežiūrą, saugantys jiems perduotus duomenis duomenų saugyklose, centruose ir „debesyse“, užtikrinantys elektros tiekimą,
nuomojantys patalpas, vykdantys IT įrangos
remontą, apsaugos darbuotojai, teikiantys paslaugas (galimas skirtingas jų poveikis ar neveikimo
padariniai);
• įmonės, įstaigos ar institucijos darbuotojai,
kuriems suteiktos per didelės prieigos teisės arba
nesuteikta prieiga, nevykdoma jų autentifikavimo
ir prieigos kontrolė (galimas skirtingas jų neigiamas poveikis ar neveikimo padariniai).

Elektroninė sauga

Kitais atvejais grėsmė apibrėžiama kaip viskas, kas gali paveikti įmonės ar įstaigos, institucijos
veiklą, informaciją, turtą, darant įtaką subjektui ar
kitiems veiksniams, arba nepageidaujamo incidento, galinčio sukelti žalos sistemai ar organizacijai, galimybė. Siūloma rengiant dokumentus vadovautis Lietuvos standartizacijos departamento,
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos parengtais
teisės aktais, susijusiais su terminų vartojimu,
terminų žodynais arba vartoti išverstus į lietuvių
kalbą terminus, nurodytus standarte ISO/IEC Guide
73:2002 ar kituose informacijos saugumo valdymo sistemos standartuose.
Kita problema, pastebėta organizacijose atliekant fizinio ir informacinio saugumo vidinius ir
išorinius auditus, – tai darbuotojams nepriskirtos
tam tikros funkcijos, nenustatytos teisės ir atsakomybės, susijusios su kibernetinio (informacijos)
saugumo užtikrinimu. Dauguma organizacijų dėl
skirtingų priežasčių (pvz., finansinių sunkumų,
specialistų stokos) IT srities valdymą supranta palyginti siaurai ir neskiria tam pakankamai dėmesio.
Apsiribojama tik IT techninės įrangos priežiūra,
veiklos užtikrinimo programinės įrangos įsigijimu,
apsaugos priemonių (ugniasienių, antivirusinių
programų) naudojimu. Daugumoje organizacijų
IT grėsmių, incidentų, pažeidžiamumo prevencijos
priemonių, rizikos analizės ir įvertinimo neatliekama, IT srities dokumentų netikrinama. Neįvertinus
pažeidžiamumo, grėsmių, incidentų bei rizikos ir
sutrikus IT veikimui, dažnai tiksliai nežinoma, ką
ir kaip daryti, kad būtų galima kuo greičiau normalizuoti veiklą. Galima teigti, kad nevykdomi

reikalavimai, nustatyti Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatyme, kituose įstatymuose, tarptautiniuose standartuose, tokiuose kaip LST ISO/
IEC 27001:2013 (E); LST ISO/IEC 17799; automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų
(ADA) įrengimą reglamentuojantys standartai LST
EN 50173-50174; LST EN 1047-2 Patikimo saugojimo įrenginiai. Duomenų laikmenų saugyklos
ir talpyklos; LST ISO 15489-1:2001 Informacija ir
dokumentai. Dokumentų valdymas ir kt. Šiuo metu
daugumoje organizacijų informacijos saugumo
auditus atlieka informacinių technologijų specialistai arba paslaugų teikėjai, IT bendrovių specialistai, neturintys reikiamos patirties šiais klausimais.
Dauguma jų apsiriboja tik atitikties standartams
arba naudojamos kompiuterinės bei programinės
įrangos įsigijimo teisėtumo, jos priežiūros vertinimu. Iš audito ataskaitų matyti, kad dauguma
tokių vertintojų nežino audito metodikų, neaišku,
iš kokių šaltinių paimti atitikties vertinimo kriterijai, be to, atliekamų auditų apimtis yra itin maža.

Ko reikėtų imtis siekiant pagerinti
informacijos saugumą?
Pirmas žingsnis. Valstybės institucijos pagal
savo kompetenciją sudaro joms pavaldžių organizacijų sąrašą ir įvardija turinčius poveikį nepertraukiamam valstybės informacinių sistemų funkcionavimui ūkius, įstaigas, institucijas, ypatingos
svarbos informacinės infrastruktūros valdytojus,
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčias įmones ir įrenginius, valstybinės reikšmės
objektus. Šioje srityje jau pastebėtas tam tikras
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progresas, įvardytos kai kurios strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios įmonės ir
įrenginiai, jiems nustatyti fizinės ir informacinės
saugos reikalavimai, tačiau dar daugelyje įstaigų ir
įmonių ši veikla nereglamentuojama ir kontroliuojama nepakankamai.
Antras žingsnis. Organizacijos sudaro svarbiausių vykdomai veiklai objektų (pastatų, patalpų), kompiuterinių, ryšių ir duomenų perdavimo tinklų, inžinerinių ir informacinių sistemų,
programų, kitų pažeidžiamiausių vietų ir sričių
sąrašą, surenka tinklų schemas, patikrina tinklų ir
kompiuterinių darbo vietų įrengimo darbų kokybę,
išsiaiškina elektros energijos tiekimo patikimumą
ir kitus IT sričiai svarbius dalykus, būtinus norint
atlikti kokybišką informacijos saugumo auditą,
rizikos analizę ir įvertinimą.
Trečias žingsnis. Reikia parengti kibernetinio (informacijos) saugumo grėsmių, incidentų,
pažeidžiamumo ir sistemų atsparumo galimai
rizikai analizės ir įvertinimo metodiką. Parengti
rizikos analizės vadovai, siūlomos diegti užsienio
šalyse parengtos ir Lietuvoje platinamos skirtingos
informacinių sistemų rizikos analizės metodikos
bei programos nepagerins informacijos saugumo
situacijos šalyje. Pirmiausia ne visi gali įsigyti šių
metodikų, antra, jas sunku pritaikyti skirtingoms
institucijoms bei organizacijoms, trečia, reikia išmokyti pagal jas dirbti savus IT specialistus. Pastarųjų kiekvienoje organizacijoje atliekama kokybinė rizikos analizė padėtų geriau suvokti galimą
pažeidžiamumą, numatyti incidentus, grėsmes,
suteikti informacijos apie įdiegtas apsaugos prie-
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mones. Šiuo metu taikomi tokie kokybinės rizikos
analizės metodai, kaip patikrinimo lapai, „Kas, jeigu?..“, „įvykio medis“, priežasties ir pasekmės santykio nustatymas, statistikos rinkimas ir kt., leidžia
patiems greičiau ir veiksmingiau įvertinti esamą
situaciją, prognozuoti galimą pažeidžiamumą, riziką dėl skirtingų grėsmių fiziniam, aplinkos ir informacijos saugumui, išvengti incidentų IT srityje
ir numatyti galimas apsaugos priemones.
Kodėl būtina parengti galimos rizikos analizės
metodiką arba naudotis rizikos valdymo standartu, pritaikant ir naudojant tai skirtingų organizacijų veiklos kontrolei?
Standartas ar metodika padeda:
• nustatyti ir užtikrinti bendrą rizikos analizės ir
valdymo procesą;
• nustatyti terminologiją, vartojant vienodus terminus ir apibrėžtis;
• parengti rizikos matricas su vienodais tikimybių
ir padarinių skaitinių reikšmių intervalais;
• nustatyti vienodus rizikos, pažeidžiamumo, atsparumo įvertinimo kriterijus ir rizikos laipsnius;
• parengti vienodas rizikos kokybinio įvertinimo ir
registro lenteles.
Ketvirtas žingsnis. Parengiami privalomi reikalavimai IT srities apsaugos priemonėms. Atitin-
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kami galiojančių teisės aktų reikalavimai turi būti
perkelti į kiekvienos organizacijos veiklos (valdymo) dokumentus. Šiuo metu Lietuvoje parengti
ir patvirtinti strateginę reikšmę nacionaliniam
saugumui turinčių įmonių, įrenginių ir kitų organizacijų fizinės ir informacinės saugos reikalavimai
įpareigoja organizacijas juos vykdyti. Pastebima,
kad daugelis įmonių ar įstaigų veikia nepaisydamos privalomų saugumo reikalavimų, patvirtintų
valstybės institucijų ir joms pavaldžių įstaigų vadovų įsakymais. Į rekomendacinius reikalavimus,
numatytus teisės aktuose, standartuose, taip pat
reikėtų atkreipti dėmesį. Mat kai šių reikalavimų
niekas nežino, neįdiegiamos elementariausios
saugaus informacijos valdymo procedūros bei
apsaugos priemonės, neatliekami išsamūs fizinio
ir informacijos saugumo auditai, didėja įmonės ar
organizacijos pažeidžiamumas šioje srityje. Neparengus būtinų veiklos (valdymo) dokumentų,
darbuotojams nepriskyrus šių dokumentų reikalavimams vykdyti būtinų funkcijų, nenumačius
teisių ir atsakomybės įgyvendinant privalomus
saugumo reikalavimus, informacijos saugumas
nebus kontroliuojamas.
Penktas žingsnis. Atlikus nepertraukiamam
valstybės informacinių sistemų funkcionavimui

poveikį turinčių įmonių, įstaigų, ypatingos svarbos
informacinės infrastruktūros valdytojų, strateginę
reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių,
valstybinės reikšmės objektų situacijos apžvalgą,
būtina numatyti reikalavimą parengti privalomus
veiklos valdymo dokumentus, pirmiausia – informacijos saugumo politiką. Joje turi būti įvertinti
skirtingų valstybės institucijų keliami reikalavimai,
numatyti atsakingi padaliniai ir asmenų funkcijos,
teisės ir atsakomybė. Po to reikia atlikti nuodugnų
fizinės ir informacijos saugos auditą, įvertinant
atitiktį keliamiems reikalavimams, ir parengti išsamias ataskaitas.
Siekiant sumažinant grėsmių ir rizikos poveikį,
pastatams, patalpoms, sistemoms, programoms
nustatomi galimos rizikos ir apsaugos lygiai.
Įvertinus reikalaujamą apsaugos lygį, sudaromas
būtinų apsaugos priemonių sąrašas, o prieš jas
įsigyjant atsakingai ir argumentuotai pasirenkami
prioritetai.
Šie žingsniai leistų pakelti organizacijos
saugumo valdymo kokybės gerinimo funkcinį
(funkcijos, atsakomybės), sisteminį (informacinės
technologijos) ir operacinį (veiklos procesai) lygius. l
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Automobilių sauga

Kokias saugumo priemones
reikėtų pasirinkti rizikai valdyti

Mindaugas Milius

Viename seminare teko diskutuoti apie tai, kokią įtaką transporto priemonių „Kasko“ draudimas
turi rizikos laipsniui. Tuo metu buvo greitai prieita
prie išvados, kad draudimas nesumažina nepageidaujamų įvykių pasireiškimo tikimybės, tačiau
tolesnėje diskusijoje nuomonės išsiskyrė. Vieni
teigė, kad geriau apdrausti transporto priemonę
ir nesukti galvos, kiti buvo vienkartinės investicijos įdiegiant fizines saugos priemones šalininkai.
Per pokalbius buvo pabrėžiama, kad draudžiant
taikomos tam tikros išimtys atsižvelgiant į transporto priemonės kainą, amžių, populiarumą, o
dažnai draudikai draudžia tik tokius automobilius,
kuriuose yra įdiegtos minimalios apsaugos priemonės. Pasirinkti rizikos valdymo būdai nulemia,
kaip ir kiek sumažinama rizika, kuri išreiškiama
potencialaus nuostolio dydžio ir nepageidautino
įvykio tikimybės santykiu. Ši diskusija paskatino
nuodugniau paanalizuoti, kuo reikėtų vadovautis
renkantis rizikos valdymo būdą.
Pradėsiu nuo diskusiją sukėlusio rizikos valdymo būdo, kurio populiariausia išraiškos forma yra
draudimas. Vagys, chuliganai ar gamtos stichija
nesirenka, kam sukelti žalą, todėl iš esmės, draudimas neturi įtakos įvykio tikimybei, tačiau įvykus
nelaimei draudimo išmoka sumažina patiriamos

žalos dydį iki minimalaus (1 pav., I variantas),
žinoma, jei draudikas yra patikimas. Norėdami
palyginti rizikos valdymo privalumus ir trūkumus,
panagrinėkime porą draudimo rūšių: privalomąjį
transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą ir „Kasko“. Transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės draudimas yra
privalomas, todėl vienintelė teisėta alternatyva –
atsisakyti transporto priemonės (rizikos valdymo
būdas – išvengimas, 1 pav., II variantas). Tikriausiai tokia alternatyva mažai ką tenkins, todėl lieka
tik įvertinti, ar kitomis rizikos valdymo formomis
nereikia sumažinti grėsmių patyrimo tikimybės,
pavyzdžiui, pagerinti savo vairavimo įgūdžius
profesionalaus vairavimo kursuose (rizikos valdymo būdas – grėsmių švelninimas) arba vengti
vairuoti transporto priemonę esant sudėtingoms
vairavimo salygoms (rizikos valdymo būdas –
apribojimas) (1 pav., III variantas). Taigi, galima
daryti išvadą, kad transporto priemonių vairuotojų
civilinės atsakomybės draudimas „konkuruoja“ tik
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su išvengimu, o kiti rizikos valdymo būdai, taikomi
kartu su draudimu, mažina rizikos laipsnį.
„Kasko“ transporto priemonių draudimas
suteikia garantiją, kad avarijos, vagystės, chuliganizmo ar vandalizmo, stichinių nelaimių, bagažo
sugadinimo ar sunaikinimo atvejais bus kompensuoti patirti nuostoliai, tačiau draudiko reikalavimu
į transporto priemonę teks įdiegti saugos sistemą
ir sumažinti vagystės riziką (2 pav., II variantas).
Saugoma automobilių aištelė ar garažas sumažins
chuliganizmo ar vandalizmo apraiškų tikimybę (2
pav., III variantas). „Kasko“ draudimu, nenaudojant
kitų priemonių, sumažinamas galimas žalos dydis
(2 pav., I variantas), kitomis priemonėmis – žalos
patyrimo tikimybė (2 pav., IV variantas). Bet kuriuo atveju sumažinamas rizikos laipsnis, todėl
lemiamas šio sprendimo veiksnys bus sąnaudos
ir priemonių efektyvumas. Jeigu rizikos valdymo
sąnaudos ar likutinė rizika nepriimtina, belieka
rinktis kitą keliavimo būdą arba rečiau vagiamą ar
pigesnę transporto priemonę.
Išvengimo taktika visiškai panaikina bet kokią
riziką patirtį žalą, tačiau ragauti šampano taip pat

neteks. Kartais tokia taktika įvardijama kaip rizika
negauti naudos. Šia taktiką tikslinga rinktis, kai
veiklai, kuri gali sukelti ar padidinti riziką, taikomos apsaugos priemonės kainuoja daugiau nei
10 proc. projekto vertės. Šis procentas sąlyginis,
orientuotas į skaičiavimus, kad didesnės investicijos į apsaugą tik labai menkai sumažina rizikos
laipsnį. Taigi, jei investavus į apsaugą 10 proc. projekto vertės, liekamoji rizika vis dar nepriimtina,
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reikėtų atsisakyti ketinimų. Jei vis dėlto atsisakyti
neįmanoma, belieka pasitikėti sėkme.
Tokius rizikos valdymo būdus kaip apribojimas
ir grėsmių švelninimas paprastai naudoja atsargūs
„žaidėjai“, kurie racionaliai vertina savo galimybes
ir nemėgsta aviantūrų. Abribojimo priemonės
sumažina grėsmingo įvykio tikimybę ir galimą
žalą. Tokiam efektui apibūdinti tiktų pavyzdys, kai
turimos piniginės lėšos saugomos keliuose skirtinguose bankuose, – tikimybė, kad bankrutuos visi
bankai, yra labai maža, o bankrutavus vienam
bankui, prarastume tik dalį lėšų.
Grėsmių švelninimas mažina nepageidautinų
įvykių tikimybę, tačiau nepavykus išvengti įvykio,
potencialios žalos dydis visada išliks tas pats.
Derinant apribojimo, grėsmių švelninimo ir
transformavimo priemones, galima sumažinti
rizikos laipsnį iki minimalaus. l

Saugos tarnybos
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Apsaugos darbuotojų
profesinės rizikos ir
darbo laiko ypatumai

Valstybinė darbo inspekcija prie
LR socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos

Apsaugininkų darbas – Pavojingų darbų sąraše
Apsaugos darbuotojų, inkasatorių ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas yra įtrauktas į Vyriausybės patvirtintą
Pavojingų darbų sąrašą. Šiems darbams būdinga
didesnė profesinė rizika – dėl kenksmingo ir (ar)
pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio yra didesnė darbuotojų traumų ar kitokių
sveikatos sutrikdymų tikimybė, todėl tokiuose
darbuose taikomi papildomi darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimai.
Pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų sau-

gos ir sveikatos įstatymą pavojingų darbų atlikimo tvarką, mokymo bei žinių patikrinimo tvarką
nustato darbdavys, išskyrus atvejus, kai įstatymai
nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo bei saugaus darbų atlikimo tvarką.
Apsaugininkai, kaip ir taksi ir autobusų vairuotojai, slaugytojai, kiti sveikatos priežiūros darbuotojai, darbuotojai, klientų namuose atliekantys
remonto darbus bei dirbantys paslaugų teikimo
vietose, kasininkai, pasiuntiniai, policininkai, automobilių stovėjimo aikštelių saugotojai, įkalinimo
įstaigų prižiūrėtojai, socialiniai bei socialinės globos įstaigų darbuotojai, priskiriami profesijų, kurių
darbuotojai dirba didesnės smurto rizikos darbo
aplinkoje, kategorijai.
Kad išvengtų smurto darbe arba jį sumažintų,
darbdaviai, konsultuodamiesi su darbuotojais ir jų
atstovais, turi stengtis vykdyti smurto prevenciją,
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įvertinti jo riziką, imtis tinkamų veiksmų žalai išvengti. Reikia atsižvelgti į tai, kaip organizuojamas
darbas, ir į aplinką, kurioje dirbama. Svarbi sudedamoji prevencijos dalis yra darbuotojų mokymas
ir informavimas.
Sunkių ir mirtinų sužalojimų pasitaiko
kasmet
Būtent dėl smurtinių ar eismo įvykių privačios
apsaugos, apsaugos sistemų paslaugų bei viešo-
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sios tvarkos apsaugos veiklos įmonių darbuotojai
dažniausiai patiria sužalojimų. Sunkių ar mirtimi
pasibaigusių nelaimingų atsitikimų tokio pobūdžio įmonių darbe įvyksta kiekvienais metais.
Šiemet vienas apsaugininkas irgi patyrė sunkią traumą – krautuvas „Bobcat“ kliudė ir sužalojo
UAB „Kvintencija“ apsaugos darbuotoją. 2014 m.
saugomoje teritorijoje neblaivus darbuotojas sužalojo jį sulaikiusį UAB „Mano sauga“ apsaugos

darbuotoją, tais pačiais metais per eismo įvykį
žuvo UAB „Apsaugos komanda“ apsaugos darbuotojas (beje, žuvusiojo kraujyje rasta 2,84 promilės
etilo alkoholio). 2013 m. nuo smurto smarkiai
nukentėjo G4S apsaugos darbuotojas, per vieną
eismo įvykį buvo sužalotas UAB „Budrus sakalas“
darbuotojas, o kito eismo įvykio metu UAB „Vyčio
komisarai“ apsaugos darbuotojas žuvo.
Nagrinėjant nelaimingų atsitikimų darbe,
įvykusių apsaugos darbuotojams, aplinkybes bei
priežastis, nustatyta, kad įmonės deramai neįvertina fizinių ir psichosocialinių rizikos veiksnių
apsaugos darbuotojų darbo vietose, nenumato
priemonių rizikai mažinti ir (ar) pašalinti, darbuotojai neaprūpinami techninėmis priemonėmis
nuolatiniam kontaktui palaikyti.
Išskirtinė smurtinių įvykių darbe ypatybė ta,
kad jų priežastys susijusios su nukentėjusio darbuotojo bei žalą padariusio individo asmeninėmis
savybėmis ir bendrąja darbdavio pareiga įvertinti
riziką darbo vietoje, numatyti atitinkamus elgesio
modelius bei procedūras ir atitinkamai parengti
darbuotojus.
Be to, pažymėtina, kad tiek šiemet, tiek pernai
po 5 apsaugos darbuotojus, kurių amžius buvo
55–65 metai, mirė darbe dėl ligų, nesusijusių su
darbu.
Apsaugos darbuotojų darbo laiko ypatumai
Apsaugos darbuotojų darbo laikas taip pat pasi-
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žymi savo specifika: jų budėjimas įtrauktas į Vyriausybės nutarimu patvirtintą darbų, kuriuose gali būti
taikoma iki 24 valandų per parą darbo laiko trukmė,
sąrašą.
Tiek Darbo kodekse, tiek minėtame sąraše numatytos darbo bei poilsio laiko normos šiuos darbus
dirbantiems darbuotojams: vidutinis darbo laikas
per 7 dienų laikotarpį neturi viršyti 48 valandų, o
poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip 24 valandos. Vadinasi, jeigu apsaugos
darbuotojai dirba paromis, jiems tarp pamainų
privalo būti suteikiamas ne trumpesnis kaip paros
poilsis, taip pat 7 dienų laikotarpiu negali būti dirbama daugiau kaip dvi pamainas po 24 valandas.
Apsaugos darbuotojams taip pat taikoma bendra
nuostata, kad savaitės nepertraukiamasis poilsis turi
trukti ne mažiau kaip 35 valandas.
Viršvalandiniai darbai aptariamu atveju irgi
neturi būti planuojami, todėl sudarant darbo grafikus, reikia laikytis principo, kuriuo vadovaujantis
per mėnesį arba, jeigu taikoma suminė darbo laiko
apskaita, per apskaitos laikotarpį (maksimaliai per 4
mėnesius) darbo laikas būtų išlygintas taip, kad jis
neviršytų darbo sutartyje nustatytos darbo laiko trukmės (pvz., 40 valandų per savaitę). Darbo grafikai
turi būti skelbiami viešai arba kolektyvinėje sutartyje
nustatyta tvarka prieš savaitę iki jų įsigaliojimo, o savaitės laikotarpiu iki įsigaliojimo gali būti keičiami tik
esant raštiškam darbuotojo sutikimui.
Jeigu per mėnesį arba (jei taikoma suminė dar-

bo laiko apskaita) per apskaitos laikotarpį viršijamas
darbo sutartyje nustatytas darbo valandų skaičius,
darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena arba suteikiama poilsio diena (dienos),
mokant už šį papildomą poilsio laiką vidutinį darbo užmokestį, arba papildomai sumokama kaip už
viršvalandinį darbą (ne mažiau kaip pusantro karto
didesnį atlyginimą).

Dirbant paromis aktualu tai, kad darbas, dirbamas nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto,
laikomas naktiniu, todėl turi būti papildomai atlyginamas ne mažiau kaip pusantro karto didesniu
darbo užmokesčiu.
Gaunamų skundų sumažėjo
Būtent dėl mokėjimo už viršvalandinį bei
naktinį darbą ir darbą poilsio bei švenčių dieno-
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mis Valstybinė darbo inspekcija iš apsaugos darbuotojų 2013–2015 m. gavo daugiausia skundų.
Nemažai skundų gauta dėl darbo laiko režimo nesilaikymo, netinkamos darbo laiko apskaitos, viršvalandžių. Be to, kreiptasi dėl kasmetinių atostogų
ir poilsio laiko organizavimo bei nelegalaus darbo,
dirbamo nesudarius darbo sutarties. Vis dėlto
pažymėtina, kad nuo 2013 m. gaunamų skundų
sumažėjo perpus. Atlikę patikrinimus pagal gautus
skundus, darbo inspektoriai 2013 m. surašė daugiausia reikalavimų pašalinti darbo ir poilsio laiko
režimų pažeidimus. Nuo 2014 m. tokių reikalavimų
beveik nebebuvo surašoma, kadangi nuo 2013 m.
prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių
buvo įsteigtos darbo ginčų komisijos, kurios nagrinėja darbdavio ir darbuotojo individualius darbo
ginčus, ir dauguma skundų visais su teisiniais darbo santykiais susijusiais klausimais buvo persiųsta
darbo ginčų komisijoms. Apsaugos darbuotojai į
darbo ginčų komisijas kreipėsi ne vien dėl nemokamo darbo užmokesčio – gauta ir prašymų dėl
drausminių nuobaudų panaikinimo, taip pat dėl
darbo sutarties sąlygų. Dauguma tokių prašymų
patenkinama visiškai arba iš dalies, be to, nemažai
sudaroma taikos sutarčių arba darbuotojai atsiima
prašymus darbdaviui atsiskaičius. l
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Sertifikuoti seifai
ginklams saugoti

Darius Čereška
UAB „Seifuva“
direktorius

Lietuvoje apie 50 tūkst. žmonių namuose laiko
vienokių ar kitokių ginklų. Dauguma jų skirti savigynai, kiti – medžiokliniai. Pagal Lietuvoje galiojančias Ginklų ir šaudmenų laikymo taisykles visi
ginklai privalomai turi būti laikomi seifuose.
Taikant šiuos reikalavimus, atsiranda tam tikrų
niuansų. Nuo 1992 iki 2012 metų galiojusios labai
primityvios taisyklės, pagal kurias seifas privalėjo
turėti seifinę spyną ir ne mažiau kaip 3 mm storio metalines sienas, sukeldavo daug neaiškumų.
Seifus tikrinantys inspektoriai turėdavo iš akies
nustatyti sienų storį, nes kito būdo tai padaryti
tiesiog nebuvo. Tuo metu rinkoje atsirado nemažai
žemos kokybės seifų, pagamintų iš 2 mm, o kartais
net ir 1,5 mm storio skardos, padengtos storu dažų
sluoksniu. Taip buvo iškraipoma rinka ir atsirado
daug nekokybiškų, žemo saugumo laipsnio seifų.
Kita vertus, technologijos tobulėja, medžiagos keičiasi: atsiranda polimerų, tvirtesnių už plieną. Pradėta gaminti ginklams laikyti skirtus seifus
su stiklu durelėse ar sienoje, kad neatidarius seifo
būtų galima apžiūrėti kolekcinius ginklus. Toks
seifas iš pirmo žvilgsnio neatitiktų jokių anksčiau
keltų reikalavimų.
Padėtis šiek tiek pasikeitė 2012 m. rugsėjo
28 d., vidaus reikalų ministrui išleidus įsakymą
Nr. 5-V-655, kuriuo pakeistas minėtas įstatymas.

Pagal šį teisės aktą ginklai gali būti laikomi sertifikuotuose seifuose, kurių saugumo klasė būtų ne
žemesnė, negu numato EN 14450 standartas S1.
Dabar ginklus galima laikyti ne tik metaliniuose,
bet ir iš kitų medžiagų pagamintuose seifuose. Tai
gali būti ir vitrininiai sertifikuoti seifai. Anksčiau to
tikrai nebuvo leidžiama.
Tačiau net ir pakeitus įstatymą kai kurie reikalavimai liko dviprasmiški ar tiesiog labai abstraktūs. Pavyzdžiu, nesvarbu, ar laikome 1, 5 ar net 12
ginklų, reikalavimai seifui išlieka tokie patys: pagal
35.2.2 p. ginklas (-ai) turi būti laikomas (-i) „prie
grindų arba sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje
(seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir
saugyklų durims galiojantį standartą EN 11431 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, arba prie
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grindų ar sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje
(seife), kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip
3 milimetrų ir kuri užrakinama patikima vidine
plokšteline arba kodine spyna, įtvirtinta metalinės
spintos (seifo) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo
mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje metalinės
spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į
spyną įkišti)“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugumoje Europos šalių, atsižvelgiant į laikomų ginklų skaičių, skiriasi ir reikalavimai seifų saugumo
klasei.
Kita vertus, seifus tikrinantiems inspektoriams
(nors, tiesą sakant, nė su vienu iš jų neteko bendrauti) ir toliau nelabai bus aišku, kaip išmatuoti
seifo sieneles ir įvertinti spynos saugumą. Vadinasi, ir toliau bus galima laikyti ginklą metalinėje
spintelėje, užrakintoje 2 eurus kainuojančia kiniška
ar rusiška spynele.
Kaip jau minėta, džiugu, kad įstatymų leidėjai
bent kiek susipažino su EN standartais. Būtų daug
paprasčiau visiems, jei įstatyme būtų nustatyti,
pavyzdžiui, tokie reikalavimai:
- nuo 1 iki 5 ginklų turi būti laikoma seife,
atitinkančiame ne žemesnę kaip EN 14450 S1 saugumo klasę;
- nuo 5 iki 12 ginklų privaloma laikyti ne
žemesnę kaip EN 14450 S2 saugumo klasę atitinkančiame seife;
- daugiau nei 12 ginklų galima laikyti tik ne
žemesnės kaip nulinės saugumo klasės (pagal
EN 1143-1 standartą) seife.
Sertifikuotuose seifuose reikalavimų atitiktį
patvirtinanti lentelė tvirtinama ant durelių iš vidinės pusės. Tokiu atveju niekam nebekyla neaiškumų, neprireikia jokių slankmačių, o laisvoms
interpretacijoms visiškai nebelieka pagrindo. l
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Pagalius į ratus
kaišantys konfliktai:
kaip veiksmingai juos valdyti

Apsaugos įmonės veiklos specifika dažnai gali pasirodyti nelengva. Tai lemia įvairios
priežastys: didelė finansinė atsakomybė, neįprastas darbo grafikas, griežti įstatymai.
Tačiau daugiausia nesklandumų keliantis dalykas – konfliktai. Apsaugos darbuotojams bei įmonės administracijai kasdien tenka spręsti įvairius klausimus, klausytis
nusiskundimų, teisintis, dėl ko būtent taip atliekamas darbas, o ne kitaip. Jei norite
palengvinti kasdienį bendravimą, patikiname – yra būdas pakeisti sudėtingą situaciją. Šiame straipsnyje pateiksiu labai aiškų trijų dalių konfliktų sprendimo modelį,
kuriuo vadovaudamiesi gebėsite suvaldyti ir taikiai išspręsti įsižiebusį konfliktą.

Giedrė Rajuncė
UAB „ES Security“
pardavimų vadovė

Dėl ko pykstame
Dar prieš pradedant taikyti konfliktų sprendimo modelį pravartu išsiaiškinti, kodėl turėtume tai
daryti. Kodėl neužtenka pasakyti, kad oponentas
neteisus, numoti į viską ranka ir išsiskirstyti į skirtingas puses? Pirmoji priežastis – tai, jog dažnai
taip pasielgti tiesiog negalime, mat oponentas gali
būti mums svarbus klientas, vadovas ar partneris,
kurį net ir po konflikto turėsime dažnai matyti.
Antroji priežastis – neišspręstas konfliktas palieka
nuoskaudų, kurios bendravimo bėdas tik dar labiau padidina. Taigi, nė vienu atveju pyktis mums
paprasčiausiai neapsimoka.
Šiame straipsnyje ne veltui taip dažnai vartoju
žodį „pyktis“ – būtent dėl jo konfliktas mums atrodo toks nemalonus, jį suvokiame kaip neigiamą
bendravimo aspektą. Tačiau tai nėra visai tikslu.
Turbūt sutiksite, kad skirtingos nuomonės gali
lemti ir gerų idėjų gimimą, juk sakoma, kad dvi
galvos – geriau negu viena. Kritikos išsakymas bei
gavimas gali mums praversti tobulėjant, gerinant
paslaugų kokybę. Kitų parodytos ir mūsų ištaisytos
klaidos gali padėti užkirsti kelią didesnei, lemtingai, klaidai ateityje. Taigi, jei visi šie dalykai mums
padeda užuot pakenkę, kodėl pykstame?
Žmonių reagavimas į kritiką paprastai būna

trejopas: pyktis, liūdesys arba džiaugsmas. Bet kuris pasirinktas reagavimo būdas turės įtakos mūsų
veiksmams, žodžiams, mąstymui, net kūno reakcijoms. Geroji žinia yra ta, jog kiekvieną kartą sąmoningai galime rinktis, kuriuo keliu nueiti išgirdus
kritiką ar patekus į kitokią konfliktinę situaciją, jei
tik žinosime, kodėl taip elgiamės. Taigi pyktį renkamės tada, kai giname savo pozicijas ir atsisakome priimti bet kokią kritikuojančiojo nuomonę.
Liūdesys – reakcija, kai automatiškai pamanome,
kad mus kritikuojantis asmuo yra teisus. Na, o
džiaugsmas trečiuoju keliu veda tik tada, kai iš tikrųjų save gerbiame. Tokia reakcija pagrįsta prielaida, kad esate žmogus, turintis vertingą patirtį bei
nuomonę, neatsižvelgiant į tai, ar ji konflikto metu
sutampa su oponento. Džiaugsmingai sureagavęs
žmogus tiesiog spontaniškai ima nagrinėti kritiką:
svarsto, ar joje yra nors krislas tiesos, ką gero iš to
galima sukurti ir, svarbiausia, įvertina kritikuojančio ar konfliktuojančio žmogaus poziciją.
Konfliktų sprendimo modelis
Būtent kritikuojančio ar konfliktuojančio asmens įvertinimas bei supratimas yra tai, kas padeda sumažinti ar net iš viso atsikratyti pykčio. At-
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sidūrus konfliktinėje situacijoje, būtina išsiaiškinti,
kodėl jums kritiką išsakantis asmuo taip elgiasi. Tai
skatina žengti pirmąjį konfliktų valdymo žingsnį.
Toliau aptarsiu kiekvieną iš jų.
1. Supratimas ir konkretinimas
Pradinėje konflikto stadijoje labai svarbu išsiaiškinti, ką tiksliai kritikuojantis ar konfliktuojantis asmuo jums nori pasakyti: kuo būtent jis yra
nepatenkintas? Kam konkrečiai skirta jo kritika?
Kada tai, kas sukėlė nepasitenkinimą, nutiko? Ar
tai padarėte jūs? Kokios buvo netinkamo elgesio
priežastys? Ar elgesys buvo tyčinis, išvengtinas ar
ne? Kuo nuodugniau tarpusavyje su nepatenkintu
asmeniu išsiaiškinate jo nepasitenkinimo priežastį,
tuo didesnė tikimybė, kad pavyks klausimą išspręsti taikiai. Nepamirškite aiškindamiesi išlaikyti
neutralią poziciją ir parodykite norą padėti pašalinti nepasitenkinimą sukėlusių dalykų padarinius.
2. „Nuginklavimas“
Šiam, antrajam, konflikto sprendimo žingsniui
galioja trys taisyklės. Rekomenduoju iš pradžių
pasipraktikuoti su artimaisiais ar kolegomis prieš
pradedant taikyti šias taisykles realiuose konfliktuose.
Pirmoji taisyklė: pasistenkite sutikti su tuo,
ką sako vadinamasis kritikas. Pradžioje jums tai
gali skambėti keistai – juk, atrodytų, sutikdamas
priimsite visą išsakomą tiek teisingą, tiek neteisingą informaciją. Tačiau iš tiesų taip nėra. Jūsų tikslas
– rasti bent krislą tiesos kiekvienoje konfliktuojančio asmens pastaboje tam, kad sušvelnintumėte
bendrą situaciją ir atsikratytumėte iš konflikto
kylančios įtampos.
Antroji taisyklė: sutikę su kiekvienu konfliktuojančio asmens teiginiu, užduokite jam
klausimų, kurie padėtų sukonkretinti situaciją iki
mažiausių smulkmenų. Šiame žingsnyje kaip įmanydami venkite sarkazmo. Gynybinė pozicija taip
pat netinkama.
Trečioji taisyklė: atsakydami į oponento
išsakomus priekaištus, visada sakykite tik tiesą –
priešingu atveju pašnekovas labai greitai pajus tiek
jūsų priešiškumą, tiek apgaulę ir konfliktas sugrįš į
pradinę stadiją.
3. Grįžtamasis ryšys ir derybos
Atlikus konflikto detalių analizę ir „nuginklavus“ konflikto iniciatorių, svarbu pasiekti susitarimą, kuris padarytų abi konflikto puses laimingas
ar bent jau patenkintas. Šiame etape jums labai
svarbu taktiškai, bet užtikrintai išdėstyti savo poziciją. Tai padaryti padės šie patarimai:
• Dėstydami savo nuomonę, pripažinkite, kad ir
jūs galite klysti. Tai padės palengvinti kritikuotojo

būseną, jei paaiškės, kad jis toje situacijoje buvo
neteisus, ir leis jam lengviau priimti jūsų siūlomą
sprendimą.
• Taikykite diplomatijos metodus: gražiai ir aiškiai
išdėstykite, kodėl būtent priėmėte tokį sprendimą,
kokie faktai tai lėmė (venkite vien tik nuomonės
išsakymo). Išreikškite viltį, jog bendrai priimtas
sprendimas padės jums ir toliau sėkmingai bendradarbiauti.
• Tvirtai laikykitės savo pozicijos. Jei vadinamasis kritikas pasirodo esąs ypač užsispyręs, nors ir
neteisus, po kiekvieno jo teiginio vėl sutikite su
juo, o tada pakartotinai išsakykite savo poziciją.
Bet kokiu atveju venkite žodžio „bet“.
• Ieškokite kompromiso. Jei iš tiesų nutiktų taip,
kad „nuginklavimo“ technika nesuveiks (taip gali
būti tik bendraujant su nepaprastai užsispyrusiu
žmogumi), galite, siekdami išlaikyti santykius,
sutikti su vidutiniškai jus tenkinančiu sprendimu.
Tokiu atveju pasakykite sau, kad tai darote tik
norėdami ateityje gauti, pavyzdžiui, papildomų
užsakymų, o gal premiją, jei tai yra jūsų bosas.
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Konfliktų valdymo modelio pavyzdys
Jūsų klientas reiškia jums kritiką dėl blogai
dirbančio darbuotojo. Jūs žinote, kad tai ne darbuotojo kaltė, nes jis negalėjo atlikti savo pareigų
tinkamai tik dėl to, kad užsakovas nesudarė būtinų
sąlygų. Dialogas galėtų skambėti taip:
Užsakovas: Jūsų darbuotojas neatliko darbo,
už kurį jums mokame.
Jūs: Suprantu Jūsų nepasitenkinimą ir dėkoju
už skambutį. Ar galėtumėte patikslinti, kurią dieną
ir kokių pareigų darbuotojas neatliko? (Pirmasis
žingsnis – konkretinimas ir supratimas.)
Užsakovas: Ne mano darbas – tikslinti, aš žinau, kad darbuotojas nedirbo, ir noriu, kad tuoj pat
šį klausimą išspręstumėte.
Jūs: Sutinku su jūsų pozicija. Su kuo galėčiau
konkrečiau aptarti šį klausimą? (Antrasis žingsnis –
„nuginklavimas“). Noriu nedelsdamas jį išspręsti.
Galėčiau pasiūlyti tokį sprendimo modelį... (Trečiasis žingsnis – grįžtamasis ryšys ir derybos.) l
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Priešgaisrinė sauga

GAS sistema:
montavimo ypatumai ir
pagrindinės sąvokos

Boris Rudyk
UAB „Sareme“ inžinierius
elektronikas

Planuojant įdiegti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą (GASS), dažnas klausia, kaip tai padaryti pigiai, greitai ir kokybiškai. Panagrinėkime
šį klausimą įvairiais aspektais ir paieškokime būdų,
kaip galima sumažinti išlaidas, nesumažinant sistemos efektyvumo ir patikimumo.
Iš pradžių prisiminkime, kam skirta GAS sistema: „gaisro signalizacija – tai techninių priemonių
kompleksas, kurio paskirtis – kuo greičiau pastate
aptikti gaisrą, suformuoti atitinkamus perspėjimo
signalus ir valdyti specialią gaisrinę įrangą“. GAS
sistema projektuojama taip, kad aptiktų gaisrą kuo
anksčiau ir perduotų reikiamus valdymo bei pavojaus signalus kitoms inžinerinėms sistemoms.
Taigi užduočių ne taip jau ir daug, bet jeigu
šios užduotys nebus įvykdytos, padariniai gali būti
labai skaudūs – sunaikintas turtas ar net prarastos
žmonių gyvybės.

Nesant gaisro pavojaus, sumontuota GAS sistema gali budėti dešimt metų ir daugiau, taip nė
karto ir nesuaktyvinta. Kita vertus, gaisro aptikimo
sistema turi vartoti kuo mažiau energijos, kad nutrūkus pagrindiniam elektros tiekimui galėtų išlikti
aktyvi ilgesnį laiką nuo baterijų tiekiamo rezervinio maitinimo. Būtent dėl to atsiranda jautrumas
trikdžiams, ypač jei, pavyzdžiui, adresinės-analoginės GASS kilpos ilgis siekia 2 000 m. Neturint
apsaugos nuo elektromagnetinės indukcijos, pasitaiko daug klaidingų (vadinamųjų melagingų)
suveikimų dėl netikrų gedimų ar gaisro pavojaus,
o kartais būna pažeidžiama ir pati įranga.
Laikantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo

sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, GAS
sistemų spindulių ir sujungimo linijų apsaugai
nuo elektromagnetinės indukcijos naudojami
ekranuoti laidai ir kabeliai, o neekranuoti klojami
į metalinius vamzdžius, rankoves ir pan. Ekranavimo elementai įžeminami.
Tai yra atsakymas į dažnai užduodamą klausimą, ar reikia sujungti gaisrinės sistemos kabelių
ekraną. Ekrano laidą reikia ne tik sujungti visame
kabelyje, bet ir pačioje centralėje šį laidą reikia
prijungti prie įžeminimo gnybto, per kurį centralė
sujungta su pastato įžeminimo kontūru.
Argumentuodamas GASS projektavimo taisyklių reikalavimus, pateiksiu pavyzdį apie žaibo
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išlydžio poveikio mastą. Tiesioginis (į pastatą) arba
netolimas žaibo išlydis metalinėse pastato dalyse ir
susietuose su žeme laidininkuose sukelia iki 100 kA
srovę, kurios frontas yra mažesnis negu 10 ms. Dėl
tam tikros (nelygios nuliui) įžeminimo ir jungimų
varžos potencialų skirtumai tarp įvairių aparatūros
įžeminimo taškų gali siekti dešimtis kilovoltų. Be
to, žaibo išlydžio srovė apie save sukelia labai sti-

prų greitai kintantį magnetinį lauką, kuris visuose
ilguose elektros tinklo ir informacijos perdavimo
laidininkuose sukelia kilovoltinių įtampų. Dėl to
atsiradę įžeminimo potencialų skirtumai ir įtampos
laidininkuose sugadina elektroninę įrangą.
Tolimų žaibų išlydžiai gali gadinti įrangą ir dėl
trumpalaikių viršįtampių, susidarančių elektros
tinklo ir informacinių laidininkų įvaduose į pastatą.
Pavojingais laikomi išlydžiai, kylantys 1,5 km nuotoliu nuo pastato.
Projektuojant GAS sistemą, reikia susipažinti su
konkrečios įrangos ypatumais ir technine specifikacija. Teko matyti viename pastate sumontuotas net
tris skirtingos GAS centrales: viena iš jų buvo analoginė-adresinė (A tipo), o kitos dvi – konvencinės
(K tipo).
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Kyla klausimas, ar tai pigesnis sprendimas,
nei palikti tą pačią analoginę-adresinę centralę su
integruotais konvencinių zonų valdymo moduliais.
Apie funkcionalumą neverta nė kalbėti, nes eiliniam vartotojui ir vieną centralę suvaldyti dažnai
pritrūksta žinių. O ką jau kalbėti apie keletą skirtingų įrenginių...
Galimybė sutaupyti nepakenkiant funkcionalumui dažnai neišnaudojama. Turimas galvoje
konvencinių sirenų naudojimas A tipo centralėse.
Analoginės-adresinės sistemos pagrindinė centralė, kaip ir įvesčių išplėtimo plokštė, turi konvencinių sirenų išvestis, kurios, kaip ir adresuojamos
sirenos, gali būti priskirtos prie tam tikros zonos.
Todėl patalpose, esančiose netoli centralės, ekonomiškiau įrenginėti konvencines sirenas.
Dažnai gaisrinių sistemų montuotojai klausia,
kaip tinkamai prijungti detektorius prie gaisrinės
sistemos spindulio ar kilpos: ar naudoti detektoriaus
bazėje nutraukimo kontaktus (kai nusukamas detektorius, nutraukiamas gaisrinės signalinės linijos
grandinės vientisumas), ar laidus jungti prie vieno
„varžto“ (nusukus detektorių, grandinė nenutraukiama)?
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Detektorių gamintojai nurodo abi schemas,
centralės gamintojai, aiškindami, kaip prijungti
detektorių, neišskiria jokių ypatumų, nebent iš prijungimo diagramos galima spręsti, kad į kilpą detektoriai jungiami prie vieno kontakto, o jungiant į
konvencinį spindulį – prie atskirų. Gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo
taisyklės verčia mus vėl prisiminti gamintojų techninius reikalavimus.
Taigi, vieno bendro reikalavimo kaip ir nėra, dėl
to ir kyla ginčų, kaip tinkamai prijungti detektorius.
Nagrinėjant įvairius įmanomus įvykius, prieita
prie išvados, kad adresuojamose centralėse detektorius į analoginę kilpą geriau jungti prie vieno gnybto,
kad nuėmus detektorių nebūtų nutraukiama kilpos
grandinė. Esant aktyviam darbo režimui, per centralę stebimi visi įrenginiai kilpoje, tad jei įrenginys
dingtų, būtų pranešta apie konkretų dingusį įtaisą.
Jau minėjau Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles. Dažnai
kyla daug neaiškumų dėl taisyklėse vartojamų sąvokų ir reikšmių. Panagrinėkime pagrindines sąvokas:
• GAS sistemos spindulys – laidai arba kabeliai, nutiesti nuo gaisro detektorių iki sujungimo
dėžutės ar kontrolės prietaiso.
• Sujungimo linija – laidai arba kabeliai,
nutiesti nuo sujungimo dėžutės ar kontrolės
prietaiso iki GAS sistemos valdymo ir rodymo
įrangos arba tarp jų.
GAS sistemos spindulys – tinkama sąvoka, kalbant apie konvencines gaisro aptikimo sistemas,
nes dvilaidė linija išeina iš centralės negrįžtamai.
Kai objektai saugomi analogine-adresine GAS
sistema, ši dvilaidė linija turi sugrįžti atgal į centralę. Kitaip tariant, kabelis sudaro kilpą ir spinduliu to
tikrai nepavadinsi.
Tad siūlyčiau vartoti sąvoką, apibendrinančią
konvencinės sistemos spindulį ir adresuojamos
sistemos kilpą, – pavyzdžiui, signalinė linija.
Sąvoka sujungimo linija turi keletą prasmių ir
tiksliai nenusako ja vadinamo sistemos elemento
paskirties. Sujungimo linija gali būti suprasta ir
kaip detektorių prijungimas prie kabelio.
Iš tikrųjų laidai arba kabeliai, nutiesti nuo
sujungimo dėžutės ar kontrolės prietaiso iki GAS
sistemos valdymo ir rodymo įrangos arba tarp jų,
reikalingi ryšiams palaikyti. Tai gal būtų tiksliau tai
vadinti ryšio linija?
Na, ir paskutinė sąvoka pamąstymams apie jos
kilmę ir galimas reikšmės interpretacijas. Ji būtų
juokinga, jeigu nebūtų taip smarkiai paplitusi. Išties keistas dalykas – detektorių ar jutiklį pavadinti
žodžiu„daviklis“. Nežinau šio žodžio atsiradimo kil-
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mės: gal nuo lietuviško žodžio „duoti“, o gal nuo tą
patį reiškiančio rusiško žodžio „davatj“ („давать“),
tiksliau, jo vedinio „datčik“ („датчик”).
Pabandykite įsivaizduoti, kokios pirmosios
asociacijos kiltų, pirmą kartą išgirdus žodžių jungi-

nį „dūmų daviklis“ arba „šilumos daviklis“. Apie ką
pagalvotumėte? Ko gero, kad šis prietaisas pučia
dūmus ar skleidžia šilumą? Šioje klaidinančioje
interpretacijų migloje tikroji prasmė išnyksta kaip
dūmas..l
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Laikas diktuoja sprendimus:

savanorių ugniagesių svarba kaime
Kitąmet Lietuvos kaimuose savo
veiklą turėtų pradėti savanoriai ugniagesiai, tad laukia daug permainų. Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos dirbančius ugniagesius keis savanoriais,
kurie privalės atlikti gaisrų gesinimo
ir gelbėjimo darbus. Jau dabar yra savanorių draugijų Lietuvoje, tiesa, nedaug jų narių iš tikrųjų gesina gaisrus.
PAGD prie VRM Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros valdybos
(VPPV) informacija

Naujos Priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatos, kuriomis įteisinta ugniagesių savanorių veikla,
turėtų įsigalioti nuo 2016 metų. Šiame įstatyme
nustatyta, kad savivaldybių priešgaisrinės tarnybos turi vykdyti ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus pareigas. Norima prikelti prasmingą
savanorystės idėją, gyvavusią tarpukario Lietuvoje,
tad šiam žingsniui rengiamasi iš anksto.
Kodėl buvo priimtas sprendimas steigti savanorių ugniagesių komandas? Jį lėmė didelės kaimo
ugniagesių išlaikymo sąnaudos, pasenusi kaimo
ugniagesių naudojama technika, kuriai atnaujinti
nuolat stigo lėšų. Be to, tokį sprendimą diktavo ir
kaimo ugniagesių amžius – didelę dalį jų sudaro
garbaus amžiaus žmonės. Stokota lėšų ir jų profesiniam parengimui. Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Vygandas Kurkulis sako: „Savivaldybių ugniagesių komandose
dirba daug ugniagesių, neturinčių net būtinojo
ugniagesio išsilavinimo, nemažai jų yra perkopusių 65 metų amžiaus ribą, o po 5 metų per 400
ugniagesių jau bus pensinio amžiaus. Taigi apie
200 žmonių kasmet išeina į pensiją, kiti išvažiuoja
į užsienį ar nebedirba dėl kitų priežasčių, tad juos ir
bus galima pamažu pakeisti savanoriais.“

Lietuvos kaime per pastaruosius 5 metus užgesinta vidutiniškai 46 proc. visų gaisrų, bet vis
dėlto juose žuvo 63 proc. visų per gaisrus žuvusių
gyventojų. Kai į gaisrų gesinimą ir prevenciją įsitrauks kaimo bendruomenių nariai, tikėtina, jog tai
daugelį kaimo gyventojų paskatins labiau rūpintis
gaisrine sauga, todėl turėtų apskritai sumažėti
gaisrų ir žūčių juose.
Sektini pavyzdžiai – užsienio šalių
savanoriai
Įgyvendinant savanorių ugniagesių idėją, nėra
išradinėjamas dviratis – jau daugelį metų tokia
sistema veikia kitose užsienio šalyse. Savanorių
ugniagesių veikla įteisinta Estijoje, Latvijoje, netgi
Baltarusijoje yra savanorių, o geriausiai ši sistema
veikia Lenkijoje. Pastarojoje šalyje sakoma, kad
„jeigu Lenkijos parlamente savanoriai ugniagesiai susivienytų į vieną frakciją, jie sudarytų jame
daugumą“. Lenkijoje gaisrus gesina apie milijoną
ugniagesių savanorių, o kai kuriose Vokietijos ir
Austrijos kaimiškose vietovėse į gaisrus skuba vien
savanoriai.
Nuo gaisrų gesinimo iki jų prevencijos
2016 m. įsigaliosiąs įstatymas atvers kelius savanorių ugniagesių veiklai Lietuvoje. Pataisytame
Priešgaisrinės saugos įstatyme nustatyti reikalavimai savanoriams ugniagesiams, dalyvaujantiems
gesinant gaisrus. Pagal naujas nuostatas Lietuvos
įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo atleisti savanorius ugniagesius nuo tarnybos, darbo
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ar studijų, jeigu jie yra kviečiami padėti gesinti
gaisrą ar atlikti gelbėjimo darbus, taip pat dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose. Savivaldybių
priešgaisrinės tarnybos priima savanorius į ugniagesius, draudžia juos, kompensuoja tam tikras
išlaidas, atlieka sveikatos patikrinimą, nustato vietoves, kuriose jie dirbs, aprūpina darbo priemonėmis ir apranga, pasitelkia juos kilus gaisrams, bendrauja su įmonių, įstaigų ir organizacijų, turinčių
tokių savanorių, vadovais. Savanorių ugniagesių
veiklos organizatoriai gali būti tokie subjektai, kaip
asociacijos ir viešosios įstaigos. Nemažai dėmesio
bus skiriama ir savanorių veiklai gaisrų prevencijos srityje. Jie konsultuos, švies ir mokys visuomenę saugios gyvensenos pagrindų. Šiuo metu
daug dėmesio skiriama rengiamiems naujiems
dokumentams, susijusiems su kompensavimu
už savanorio sugaištą darbo laiką ir savivaldybių
priešgaisrinėms tarnyboms skiriamų lėšų skaičiavimo metodika. Įstatymo pataisose numatyta, kad
gesinantiems gaisrus ar atliekantiems gelbėjimo
darbus savanoriams ugniagesiams galės būti mokama ne didesnė kaip 1 proc. Lietuvos statistikos
departamento paskutinio paskelbto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija už
kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą valandą
gesinant gaisrus.
Be to, baigiami rengti savanorių ugniagesių
mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo, bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir tikrinimo tvarkos
aprašai.

Tapti savanoriu ugniagesiu – kilnu ir
garbinga
Kas galės tapti savanoriu ugniagesiu? Savanoriai ugniagesiai bus dviejų lygių – tie, kurie
dalyvauja gesinant gaisrus, ir dalyvaujantys šviečiamojoje profilaktinėje veikloje. Pirmojo lygio
savanoriais galės tapti 18–65 metų piliečiai, jie
turės atitikti tam tikrus sveikatos ir bendrojo fizinio
pasirengimo reikalavimus. Norint tapti savanoriu
ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus, reikės
pateikti prašymą savivaldybės ugniagesių tarnybai,
pasitikrinti sveikatą ir bendrąjį fizinį pasirengimą,
tada bus rengiami mokymai, o po jų išlaikius egzaminą, bus suteikta teisė tapti savanoriu ugniagesiu.
Sutartis savanoriškai veiklai bus pasirašoma 4 metams. Po 4 metų ją bus galima pratęsti.
Savanoriais ugniagesiais prevencinei veiklai
galės tapti asmenys nuo 14 metų. Šiuo metu apie
40 proc. Lietuvos žmonių, ypač jaunimas, yra dalyvavę savanoriškoje veikloje. Taigi prevencinei veiklai
galima bus pasitelkti jaunimą ir vyresnius žmones,
kuriems jau per sunku gesinti gaisrus. Jiems taip
pat reikės pateikti prašymą, išklausyti įvadinius
mokymus, išlaikyti egzaminą ir sudaryti savanoriškos veiklos sutartį, o po 4 metų ją galima pakeisti,
nes jauni žmonės galbūt vėliau pareikš norą gesinti
gaisrus.
Šioje veikloje galės dalyvauti ir priešgaisrinių
gelbėjimo tarnybų ugniagesiai. Tikimasi, kad į savanorių gretas įsitrauks daugelis ūkininkų, kaime
veikiančių verslo įmonių darbuotojų.
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Beje, prieš keletą metų (2010 m.) buvo atlikta apklausa – gyventojų teirautasi, ar jie sutiktų
neatlygintinai talkinti ugniagesiams gelbėtojams
nelaimių metu. 37 proc. teigė sutiksiantys talkinti gesinant gaisrus, 15 proc. neketino to daryti,
4 proc. nieko neatsakė, o 44 proc. atsakė: „Taip,
tačiau tik tuo atveju, jei nelaimė atsitiktų kaimynystėje.“ Besąlygišką nusiteikimą talkinti ugniagesiams gelbėtojams ištikus nelaimei dažniau
pareiškė 26–45 m. amžiaus respondentai ir kaimo
vietovių gyventojai.
Žinoma, telkiant savanorius ugniagesius, gali
iškilti ir įvairių kliūčių. Žmonės savanoriško gaisrų
gesinimo galbūt imsis ne iš karto. Nemažai nuveikti šioje srityje, matyt, teks kaimo bendruomenėms,
kadangi jos gerai pažįsta savo kaimo gyventojus ir
jų poreikius.
Šiuo metu apskričių ir rajonų priešgaisrinių
tarnybų pareigūnai aktyviai bendradarbiauja su
savivaldybėmis ir dalyvauja kaimų bendruomenių
susitikimuose, skatina prisidėti prie savanorystės,
pasakoja apie savanorių ugniagesių veiklos svarbą.
Šiuose susitikimuose akcentuojama ugniagesių formuočių būtinybė, jų veiklos organizavimo klausimai. Paskirti už savanorių ugniagesių veiklos plėtrą
ir koordinavimą apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose atsakingi asmenys. Jų kontaktus
galima rasti departamento interneto svetainės
www.vpgt.lt skyrelyje „Savanoriai ugniagesiai“.
Čia taip pat skelbiama aktuali informacija apie
savanorius ugniagesius.l
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Laisvalaikis

Sniego spalvos vieta
Štai mes ir vėl čia, kur karaliauja tik viena – sniego – spalva. Tai vieta, į kurią mus
veda visiškai skirtingi požiūriai ir emocijos. Tai vieta, kur aplink spindi sniegas, už
kalnų viršūnių kliūva debesys, žemyn šliaužia lavinos... O tu esi vos per kelis žingsnius nuo dangaus. Tavo gyvenimo istorija ir visi prisiminimai pasilieka kažkur toli
nuo čia, kai priekyje visu didingumu pamatai JĮ – rūstų dičkį, vadinamą
kalnu, arba Ją – perėją, tokią visišką „snieginę fantaziją“.

Remigijus Baravykas
UAB „Fima“
Automatikos ir duomenų centrų
sprendimų departamento
projektų vadovas

Tai vieta, kur suvoki, kad aukštyn vis kopiantys
žmonės yra ypatingi, net jei jie ir nepasiekia išsvajotos viršūnės. Bet jie vis tiek lipa. Kartu su jais tu
irgi judi aukštyn, kol nebelieka jėgų ir ima atrodyti,
kad prakaitas virto gryna druska (dėmės ant rūbų
tai patvirtina). Nesustoji ir tada, kai aukščio „išsigandęs“ maistas nusprendžia palikti kūną besiropšdamas iš skrandžio aukštyn, o nuo deguonies
trūkumo vis tvinkčioja galvoje, netrunka užgriūti
ir kiti jo palydovai – skausmai ir jėgų trūkumas.

Laisvalaikis

Ir nė velnio! Eini tolyn net ir tada, kai kuprinės svoris pečius slegia kaip Sizifo akmuo, ne vieną kartą
visu greičiu nudardėjęs nuo kalno žemyn.
Tu tiesiog ropoji. Tai yra tavo laikas. Ten, aukštai, tu kovoji, nors suvoki tai tik pats. Iriesi vis į priekį, centimetras po centimetro... Bandai parodyti,
jog esi stipriausias, bet švieži lavinų pėdsakai byloja, kad jos čia galingesnės. Bandai kažką įtikinti,
kad esi ištvermingiausias, bet aplink vis krentan-

tys akmenys aiškiai sako, kad ne tau lygintis su jų
tvirtumu ir nenuilstamu atkaklumu riedėti žemyn
viską traiškant savo kelyje. Bandai parodyti, jog
esi sumanesnis ir numatai kelis žingsnius į priekį?
Še tau plyšys! Laimei, būrys susitelkia vieningai it
kumštis ir sėkmingai išlupa įstrigėlį. Sakai, tau čia
nesunku? Nusivalyk aprasojusius akinius ir pažiūrėk į rūstų viršūnės veidą ar iškalbingas perėjos linijas... Bet iš kažkur aukštai išgirdęs kolegos riksmą:
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„Virvė laisva!“ supranti, kad dabar – tavo metas.
Sutelki mintis, nukreipi žvilgsnį aukštyn, nusiteiki
organizmo fizinei perkrovai ir priimi iššūkį...
Mes vis ėjom. Kartais klupom, kartais kritom,
kartais slydom. Bet daugiausia – lipom... Kai
būdavo itin nelengva, kartais gelbėdavo juokas.
Kartais apimdavo liūdesys, ypač išgirdus nekokių
naujienų. Retkarčiais driokstelėdavo sodrūs keiksmažodžiai, kartais išvis nekalbėdavom, kartais
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nugrimzdavome į susimąstymą.
Mes išmokome džiaugtis mažais malonumais.
Mus visą laiką pralinksmindavo džentelmenų klubo narys Ponas Hawkinsas (žr. nuotr.). Jis nuolat
kažkur paslėpdavo jam patikėtą maistą, tad pietų
dubenėlio turinys atrodydavo kažkoks graudžiai
menkas. Mums būdavo linksma, kai ant pečių jusdami nepakeliamą svorį, besimuistydami ir visaip
kitaip saugodamiesi krentančių akmenų leisdavomės žemyn. O mūsų palydovė Patelė (žr. nuotr.)!
Net kalnų jėgeris bazinėje alpinistų stovykloje ją
nužiūrėjo... Koks neįtikėtinai saldus jausmas – sustoti pailsėti, nusimesti nuo kojų sunkius alpinistinius batus ir jausti, kaip pūslėtos pėdos džiaugiasi
tokia laukine laisve! O su kokiomis blizgančiomis
akimis buvo laukiama išpakuojant kiekvieno „siurprizo“! Prieš šį ypatingą ritualą dar duodi valią fantazijai – bandai spėlioti, kas ten gali būti (Patelė,
beje, irgi atsirado iš ten)... O kur dar nesuvokiamo
skonio laukinėje aplinkoje valgomas gimtadienio
tortas!..
Nusileidę žemyn, į civilizaciją, kimšome į burną viską, kas pasitaikė po ranka, ropštėmės ant
kiekvieno stataus šlaito, o nuo jo nebesugebėdami
patys nusikabaroti žemyn, kviesdavome Buivolą
(žr. nuotr.). Traukiant jį iš kuprinės, kuris nors rėkdavo: „Who let the Buivolas out?!“ (angl. „kas paleido buivolą?“). O jis tikrai stebėtinai atlaikydavo
visą mūsų (nors kiekvienas juokėmės, jog numetėme iki 10 kilogramų) ir kuprinės svorį.

Laisvalaikis

Ar visa tai tik tam, kad eitum į kalnus?..
Taip mes beveik mėnesį šią vasarą gyvenome Tian Šanio kalnuose, Kirgizijoje. Taip atrodė
kasdienybė 6-os sudėtingumo kategorijos kalnų
žygyje. Įveiktų perėjų sąrašas įspūdingas: Bordu
(2A*, 4350), Tomčej (3A, 4750), Amundseno
(3A*, 4700), Karator V. (3A, 4400), Snežnaja fantazija (3B, 5000), FKT (2B*, 4450), Metalurg (3A*,
4600), Džety Oguz (2B, 4200), Vasiljevo (2B*,

4670), V. Karakolo petys (3A*, 4960), VGU-400
(3A, 4850). Užkopta į dvi viršūnes: Obručevo (2A,
5203) ir Gedimino Akstino (2A, 4345). Šį sudėtingą kelią nuėjo šešių žygeivių komanda: vadas
Donatas Zigmantas, vado pavaduotojas Laurynas
Marcinkus, maistininkė Agnė Karalkevičiūtė, navigatorius Vygintas Karnuševičius, technikas Remigijus Launikonis ir medikas Remigijus Baravykas.l

