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ĮVADAS

INTRODUCTION

Lietuvos žmonių radiacinės saugos užtikrinimas yra nenutrūkstamas procesas. 2004 m. Radiacinės saugos centro (RSC)
specialistai įtemptai dirbo įgyvendindami pagrindinius RSC tikslus, t. y. atliko valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę
bei gyventojų ir darbuotojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę, siekė
apsaugoti gyventojus ir dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Praėję metai buvo ypač reikšmingi mūsų institucijai.
Baigtas vykdyti PHARE projektas „Radiacinė sauga“. Jis iš esmės padėjo atnaujinti RSC galimybes kurti gyventojų ir aplinkos
radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektus, rengti
specialistus, parengti kokybės valdymo sistemos pagrindus, kurti
šiuolaikinę, Europos standartus atitinkančią radiologinių tyrimų
laboratoriją. Kartelė iškelta aukštai, dabar nuo visų darbuotojų
pastangų priklausys, ar profesionaliai vykdysime įsipareigojimus,
kuriuos deklaravome Kokybės vadove ir rengdamiesi laboratorijų
akreditavimui.
Belieka džiaugtis, kad vienas PHARE projektas buvo sėkmingai
baigtas, o kitas, skirtas suteikti RSC paramą Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo metu, pradėtas. Vykdydami šį
projektą sulauksime užsienio ekspertų pagalbos radiacinės saugos
požiūriu vertinant kai kuriuos IAE eksploatavimo nutraukimo dokumentus.
RSC darbą vertino net dvi Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) ekspertų misijos. Ekspertai pripažino, kad šalyje sukurta radiacinės saugos infrastruktūra, RSC, radiacinės saugos
įgaliotoji institucija, atitinka TATENA reikalavimus.
Pasaulį neramina plintantis terorizmas, todėl daug dėmesio
skyrėme nelegalaus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo prevencijos teisės aktų, aprašančių radionuklidais užterštų objektų sutvarkymą, užtikrinančių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
saugumą, rengimui.
Malonu, kad spręsdami radiacinės saugos problemas nuolat
jautėme TATENA, savo kolegų iš Švedijos radiacinės saugos įgaliotosios institucijos (SSI), Suomijos branduolinės ir radiacinės saugos įgaliotosios institucijos (STUK), kitų tarptautinių organizacijų ir
užsienio šalių specialistų bei LR Sveikatos apsaugos ministerijos
paramą.
Šioje ataskaitoje trumpai apžvelgėme 2004 m. RSC veiklą, pagrindinius darbus, kuriuos nuveikė nuoširdus ir pasiaukojantis RSC
kolektyvas.
Tikimės, kad ataskaita bus įdomi valstybės ir savivaldybių institucijų bei radiacinės saugos specialistams, žmonėms, besidomintiems radiacinės saugos aktualijomis.

Assurance of radiation protection of Lithuanian population
is a continuous process. In 2004 the specialists of the Radiation
Protection Centre (RPC) were hard at work in implementation of
the main RPC aims: to protect public and workers, who work with
sources of ionizing radiation, from the negative impact of radiation,
to organize and carry out the radiation protection state supervision
and control, to conduct monitoring and expert examination of occupational and public exposure.
Last year was particularly signiﬁcant to our authority. The PHARE
project “Radiation Protection” was ﬁnished. This project helped essentially to upgrade the capabilities of RPC in drafting of public and environmental radiation protection legislation, in training of personnel, in preparation of fundamentals of quality assurance system, in establishment
of modern laboratory for radiological investigations that is in conformity
with European standards. The crossbar is putted very high, and now
it will rely on all personnel whether we will in professional way implement these obligations, that we have declared in the Quality Assurance
Manual during the preparation for accreditation of laboratories.
It is left to take a pleasure in one successfully ﬁnalized PHARE
project, however, another PHARE project aimed at providing help to
RPC in decommissioning of Ignalina nuclear power plant, was started. During implementation of this project we will be provided with the
help of foreign experts in review of a number of decommissioning
related documents from the radiation protection viewpoint.
Even two expert missions reviewed the work of the RPC. They
recognized, that the radiation protection infrastructure is established
in Lithuania and the RPC, the regulatory authority in radiation protection, does conform with the IAEA requirements.
The world feels concern about the spread of terrorism, therefore, we have paid signiﬁcant attention to the preparation of legislation, setting forth the requirements for management of illegal (orphan)
radioactive sources, rehabilitation of contaminated facilities, ensuring
safety and security of radioactive sources.
It is a pleasure to declare that in solving the problems in radiation protection we continually felt the support from the IAEA, our
colleagues from the Swedish Radiation Protection Authority (SSI),
Radiation and Nuclear Safety Authority in Finland (STUK), other international organizations and foreign experts and the continuous help
from the Ministry of Health.
In this report we shortly overview the RPC’s activities and main
works done in 2004. All this was achieved by comparatively small
number of RPC employees, thanks to their warm and selﬂess work.
We hope, that this report will be of interest to state and municipal authorities and radiation protection professionals, also to people,
who are interested in topicalities in radiation protection.

ALBINAS MASTAUSKAS
Radiacinės saugos centro direktorius

ALBINAS MASTAUSKAS
Director of Radiation Protection Centre
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RSC VEIKLOS TIKSLAI IR
FUNKCIJOS

AIMS AND FUNCTIONS OF
RADIATION PROTECTION CENTRE

Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas – viena iš prioritetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 m. programos
krypčių. Kadangi visuomenės, taip pat ir darbuotojų, dirbančių su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai), radiacinė sauga yra sudėtinė visuomenės sveikatos priežiūros dalis, galime teigti, kad Lietuvos žmonių apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio priskiriama Vyriausybės prioritetinėms
veiklos kryptims.
Vyriausybės politiką užtikrinant gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, įgyvendina RSC. 1999 m. priimtas Radiacinės
saugos įstatymas suteikė RSC įgaliotosios institucijos radiacinės
saugos klausimais Lietuvoje statusą.
RSC veiklos tikslai:
• apsaugoti gyventojus ir darbuotojus, dirbančius su šaltiniais,
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio;
• koordinuoti valstybės ir savivaldybių bei kitų institucijų veiksmus radiacinės saugos srityje;
• organizuoti ir atlikti valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir
kontrolę, gyventojų ir darbuotojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę
šalies mastu;
• garantuoti gyventojų ir darbuotojų radiacinę saugą.
RSC savo veiklos tikslų siekia atlikdamas šias pagrindines funkcijas:
• kurdamas įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyventojų ir dirbančiųjų radiacinę saugą, projektus;
• tvarkydamas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrą;
• Vyriausybės nustatyta tvarka išduodamas licencijas vykdyti
veiklą su šaltiniais, sustabdydamas jų galiojimą, panaikindamas
galiojimo sustabdymą ar galiojimą;
• vykdydamas valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę;
• organizuodamas ir atlikdamas oro, geriamojo vandens, maisto produktų ir jų žaliavų, statybinių medžiagų ir jų gaminių bei kitų
objektų, kurie gali lemti žmogaus apšvitą, taršos radionuklidais stebėseną;
• atlikdamas radiacinių avarijų tyrimus, prognozuodamas jų
padarinius ir teikdamas pasiūlymus, kaip jų išvengti bei likviduoti;
• pagal kompetenciją rengdamas radiacinės saugos apžvalgas
ir teikdamas pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms radiacinės saugos klausimais;
• informuodamas visuomenę.

Strengthening of public health surveillance is one of the priority
directions of the Lithuanian Government (hereinafter – Government)
programme for 2004-2008. Due to the fact, that the public and occupational radiation protection is a constituent part of public health
surveillance, we can declare, that the protection of Lithuanian population against the harmful impact of ionizing radiation is assigned to the
priority direction of Government activities.
The RPC implements the Government policy in ensuring the
protection of general public and workers, working with sources,
against the harmful impact of ionizing radiation. The Law on Radiation
Protection, passed in 1999, has given to the RPC the status of radiation protection authority in Lithuania.
The main aims of RPC activities:
• to protect general public and workers, working with sources of
ionizing radiation, against the harmful impact of ionizing radiation;
• to co-ordinate the activities of executive and other bodies of public
administration and local government in the sphere of radiation protection;
• to exercise state supervision and control of radiation protection; monitoring and expert examination of public exposure;
• to guarantee public and occupational exposure.
Implementing these goals, the RPC carries out following
functions:
• it drafts laws and other legal acts on public and occupational
radiation protection;
• it keeps the State Register of Sources of Ionizing Radiation
and Occupational Exposure;
• in accordance with the procedure established by the
Government, it issues, reregisters, suspends, renews or revokes the
licenses for conducting practices with sources of ionizing radiation;
• it carries out the radiation protection state supervision and control;
• it organizes and conducts monitoring of contamination by radionuclides of air, drinking water, foodstuffs and their raw materials,
building materials and their products as well as other objects which
may result in the exposure of humans;
• it carries out study of radiological accidents, forecasts their
consequences and makes proposals for their prevention and containment;
• it prepares, within the limits of its competence, reviews of radiation protection and makes proposals relating with regard to radiation
protection to the executive bodies of public administration, control
institutions and local government of all levels;
• it provides information to the public.

RSC STRUKTŪRA,
KADRAI IR
FINANSAVIMAS

STRUCTURE OF RADIATION
PROTECTION CENTRE, STAFF AND
FINANCING

RSC yra viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, įsteigta
1997 m. sausio 1 d. Institucijos struktūra pateikta 1 pav.
Svarbiausias RSC funkcijas vykdo du pagrindiniai skyriai
– Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės bei Programų ir ekspertizės.

RPC is the institution of public administration, established on
1 January 1997 and ﬁnanced from the state budget. The structure of
institution is given in Figure 1.
2 main departments - Department of Radiation Protection
Supervision and Control and Department of Programs and Expertise,
implement principal functions of RPC.
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1 pav.
Radiacinės saugos centro struktūra

Figure 1
Structure of Radiation Protection Centre

DIREKTORIUS
DIRECTOR
ADMINISTRACIJA
ADMINISTRATION

MATERIALINIO TECHNINIO APRŪPINIMO
IR EKSPLOATAVIMO SKYRIUS
SECTOR OF PROCUREMENT AND MAINTENANCE

FINANSŲ IR EKONOMINIO PLANAVIMO GRUPĖ
GROUP OF FINANCES AND ECONOMY

RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIUS
DEPARTMENT OF RADIATION PROTECTION SUPERVISION AND
CONTROL
PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS
POSKYRIS
SUBDEPARTMENT OF
SUPERVISION AND CONTROL

LICENCIJAVIMO POSKYRIS
SUBDEPARTMENT OF
LICENSING

VALSTYBĖS JSŠ IR
DARBUOTOJŲ APŠVITOS
REGISTRO POSKYRIS
SUBDEPARTMENT OF
REGISTER

RADIACINŲ AVARIJŲ
VALDYMO POSKYRIS
SUBDEPARTMENT OF
RADIATION EMERGENCY
MANAGEMENT

KAUNO SKYRIUS
KAUNAS DEPARTMENT

PROGRAMŲ IR EKSPERTIZĖS SKYRIUS
DEPARTMENT OF PROGRAMS AND EXPERTISE

EKSPERTIZĖS POSKYRIS
SUBDEPARTMENT OF
EXPERTISE

INDIVIDUALIOS
DOZIMETRIJOS POSKYRIS
SUBDEPARTMENT OF
PERSONAL DOSIMETRY

KLAIPĖDOS SKYRIUS
KLAIPĖDA DEPARTMENT

ŠIAULIŲ SKYRIUS
ŠIAULIAI DEPARTMENT

Pagrindiniai Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus uždaviniai – organizuoti ir vykdyti valstybinę radiacinės
saugos priežiūrą ir kontrolę, nagrinėti juridinių asmenų pateiktus
dokumentus licencijai veiklai su šaltiniais gauti, tvarkyti Valstybės
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrą, planuoti, koordinuoti bei kontroliuoti, kaip vykdomi gyventojų ir
dirbančiųjų apsaugos veiksmai radiacinės avarijos atveju, vertinti
apšvitos įtaką žmonių sveikatai ir pagal kompetenciją vykdyti kitą
su žmonių sauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio susijusią veiklą.
Programų ir ekspertizės skyriaus uždavinys – nustatyti, kokią
gyventojų ir darbuotojų apšvitą sąlygoja ar gali sąlygoti įvairūs šaltiniai, rengti rekomendacijas, kad ji neviršytų nustatytų dozių ribų ir
būtų tokia, kokią galima pasiekti atsižvelgiant į socialines ir ekonomines sąlygas.
RSC Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio skyrių specialistai sprendžia aktualias radiacinės saugos problemas ir vykdo valstybinę priežiūrą ir kontrolę RSC direktoriaus įsakymu paskirtose
teritorijose.
Radiacinės saugos centras / 2004

RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ
POSKYRIS
SUBDEPARTMENT
OF RADIOLOGICAL
RESEARCH

PANEVĖŽIO SKYRIUS
PANEVĖŽYS DEPARTMENT

Main tasks of the Department of Radiation Protection
Supervision and Control are to organize and to carry out the radiation protection state supervision and control, to review the submitted
documents for obtaining the license to conduct practices with sources
of ionizing radiation, to maintain the State register of sources of ionizing radiation and occupational exposure, to plan, co-ordinate and
control, how the protective actions are being taken in case of radiation accident, to carry out the evaluation of public health and to carry
out other functions according to competence with the aim to protect
the general public against the harmful impact of ionizing radiation.
The task of the Department of Programs and Expertise is to assess the magnitude of occupational and public exposure, that causes
or may cause various sources, to prepare recommendations, that this
exposure does not exceed dose limits and is as low as reasonably
achievable, social and economical factors being taken into account.
Specialists from RPC Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and
Panevėžys departments solve actual problems in radiation protection
and carry out the radiation protection state supervision and control in
territories, assigned by the RPC director.
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2004 m. RSC dirbo 46 asmenys (22 valstybės tarnautojai
ir 24 darbuotojai). Jų pasiskirstymas pagal darbo stažą RSC pateiktas 2 pav., pasiskirstymas pagal išsilavinimą – 3 pav.

In 2004, the total number of staff of RPC was 46 (22 public servants and 24 employees). The distribution of staff according to work duration at RPC and to his education is given in Figures 2 and 3 accordingly.

2 pav.
Dirbančiųjų RSC pasiskirstymas pagal darbo stažą

Figure 2
Distribution of staff according to work duration at RPC
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3 pav.
Dirbančiųjų RSC pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Figure 3
Distribution of staff of RPC according to his education
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Pagrindinis RSC ﬁnansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. Turime ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauname pajamų už tam tikras
teikiamas paslaugas (kokybės kontrolės, dozimetrinius matavimus ir
kt.). Atskiriems pavedimams vykdyti gaunama lėšų ir iš kitų šaltinių.
Vienas iš jų – Europos Sąjungos paramos lėšos PHARE projektui
„Radiacinė sauga“ įgyvendinti. 2002–2004 m. RSC ﬁnansavimo šaltiniai (tūkst. Lt) pateikti 4 pav.

Main source of RPC ﬁnancing is the state budget. However, we
have some resources not allocated by the state budget, which means,
we proﬁt from particular services (carrying out the quality control, workplace monitoring and other). To conduct other assigned activities, the ﬁnancing is also provided from other sources, including the allocations from
the EU for the implementation of the PHARE program project “Radiation
Protection”. Figure 4 gives the sources of RPC ﬁnancing in 2002-2004 (in
thousand LTL).

4 pav.
RSC ﬁnansavimo šaltiniai 2002–2004 m. (tūkst. Lt)

Figure 4
Sources of RPC ﬁnancing in 2002-2004 (in thousand LTL)

6 000
5 000

2002

4 000
2003

3 000
2 000

2004

1 000
0
Biudžeto lėšos
Allocations from
the state budget

Radiacinės saugos centras / 2004

Spec. lėšos
Special allocations

5

Pavedimo lėšos
Allocations from
charges

Radiation Protection Centre / 2004

Įgyvendinant PHARE projektą „Radiacinė sauga“ buvo sustiprinta RSC techninė bazė, įsigyta nemažai įrangos. Šio projekto įgyvendinimui Europos Komisija skyrė 2 mln. EUR, Sveikatos apsaugos
ministerija (toliau – SAM) per 1,6 mln. Lt.
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pokyčiai RSC 2002–2004 m.
(tūkst. Lt) pateikti 5 pav.

During the implementation of PHARE project “’Radiation Protection”,
the technical basis of the RPC was strengthened, and taking into account
the RPC needs, considerable amount of equipment was purchased. The
EU through this project allocated 2 millions euros, the Ministry of Health
(hereinafter – MoH) allocated more than 1.6 million LTL.
Figure 5 gives the alteration of short- and long-term possession
of RPC in 2002 - 2004 (in thousand LTL).

5 pav.
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pokyčiai
2002–2004 m. (tūkst. Lt)

Figure 5
The alteration of short- and long-term possession of RPC
in 2002 - 2004 (in thousand LTL)
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2004 m. SAM Vidaus audito skyrius atliko RSC 2003–2004 m.
valdymo, veiklos, dalinės ﬁnansinės veiklos bei ﬁnansinės kontrolės
būklės įvertinimą. Audito metu nustatyta, kad RSC vidaus kontrolės
sistema gera, tikslai ir uždaviniai vykdomi laiku, atitinka veiklos planą,
sunaudotos lėšos proporcingos veiklos ir valdymo rizikai. Padaryta
išvada, kad RSC veikla yra veiksminga ir ekonomiška. Buhalterinė
apskaita vedama laikantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų.

In 2004 the Department of Internal Audit of the MoH audited the status of RPC management, activities, partial ﬁnancial activities and ﬁnancing
control during 2003-2004. It was determined, that the system of RPC internal control is satisfactory, aims and goals are implemented in time and they
are in conformity with the plan, the used resources are in proportion with
the risk of activities and management. It can be concluded, that the RPC
activities are effective and economical. The bookkeeping is in accordance
with provisions of the Accounting Law of the Republic of Lithuania.

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ
IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS
REGISTRAS

STATE REGISTER OF SOURCES OF
IONIZING RADIATION
AND OCCUPATIONAL
EXPOSURE

Viena iš pagrindinių RSC, kaip įgaliotosios institucijos radiacinės saugos srityje, funkcijų yra tvarkyti Valstybės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrą (toliau – registras).
Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teisės
aktų nustatyta tvarka teikti duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltiniai) bei darbuotojus, dirbančius su jais.
Registrą sudaro dvi dalys – duomenys apie šaltinius ir duomenys apie su šaltiniais dirbančių darbuotojų gautas apšvitos dozes.
Duomenų apie šaltinius dalyje kaupiama informacija apie
Lietuvos įmonių, įstaigų, organizacijų įvežtus, išvežtus, objektuose
saugomus, naudojamus atviruosius, uždaruosius šaltinius, rentgeno
spinduliuotės generatorius (rentgeno vamzdžius), greitintuvus bei ilgalaikiam saugojimui atiduotas (palaidotas) radioaktyviąsias atliekas
ir nurašytus rentgeno aparatus, dehermetizuotus rentgeno spinduliuotės generatorius. Minėta informacija suteikia galimybę sekti visų
šaltinių judėjimą šalyje nuo jų įsigijimo iki atidavimo saugoti ar palaidoti, tuo pačiu sudaroma galimybė vykdyti jų saugos ir saugumo
priežiūrą bei kontrolę.
2004 m. gruodžio 31 d. duomenimis Lietuvoje buvo 1056

One of the main functions of the RPC, the regulatory authority
in radiation protection, is to maintain the State Register of Sources
of Ionizing Radiation and Occupational Exposure (hereinafter –
Register). The aim of the Register is to collect, compile, systematize,
store and provide the data on sources of ionizing radiation and workers according to the order established by legal acts.
The register consists of two parts. There is data on sources
and data on doses of workers, who conduct practices with sources,
included in the Register.
In the part of sources the data is collected on enterprises, institutions and organizations of Lithuania, that import, export, store, use
sealed and unsealed sources, X-ray generators (X-ray tubes), accelerators and radioactive waste, transferred for interim storage (disposal), also written-off X-ray equipment, accelerators and decommissioned X-ray generators. The above mentioned data allows to track
the movement of all sources in the country from “cradle-to-grave”,
also the possibility is provided to conduct supervision and control of
the safety and security.
As of 31 December 2004, there were 1056 facilities in Lithuania,

Radiacinės saugos centras / 2004

6

Radiation Protection Centre / 2004

įstaigos, turinčios 32 397 šaltinius. Uždarųjų šaltinių ir rentgeno spinduliuotės generatorių pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateiktas 1
lentelėje.

which conducted practices with 32397 sources. The number of sealed
sources and X-ray generators used in different ﬁelds of practice is
given in Table 1.

1 lentelė
Uždarųjų šaltinių ir rentgeno spinduliuotės generatorių skaičius
(2004 m. gruodžio 31 d. duomenys)
JSŠ naudotojų
skaičius
Number of
users

Veiklos rūšis
Type of practice
Mokymas ir mokslas / Education and research
Asmens sveikatos priežiūra / Health care
Pramonė / Industry
Kita veikla* / Other *
Iš viso / Total

23
751
71
211
1 056

Table 1
Number of sealed sources and X-ray generators used in different
ﬁelds of practice (as of 31 December 2004)
JSŠ skaičius / Number of sources
Uždarieji JSŠ / Sealed sources
Rentgeno spinduliuotės
Kituose
generatoriai
Dūmų jutikliuose
prietaisuose
X-ray generators (tubes) In smoke detectors
Other
63
0
173
1 992**
0
87
150
16 994
1 721
88
5 695
5 434
2 293
22 689
7 415

Iš viso
Total
236
2 079
18 865
11 217
32 397

* įtraukti ir objektai, naudojantys šaltinius, kuriems taikomi
nereguliuojamosios veiklos kriterijai;
** įtraukti 3 greitintuvai, esantys asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

* including facilities, using sources, to which exemption levels are applied;
** including 3 accelerators in health care institutions.

Atviruosius šaltinius Lietuvoje naudoja mokymo ir mokslo bei
asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Mokslo tikslams naudojami atvirieji šaltiniai su 32P, 33P, 3H, 14C, ir 35S, įvairių ligų diagnostikai ir
gydymui – 99mTc, 125I, 131I ir kiti radionuklidai (57Co, 89Sr). Bendras 2004
m. gautų radionuklidų aktyvumas siekė 2,5 TBq.
Daugiausia šalyje naudojama uždarųjų šaltinių, iš kurių 75%
yra KI 1, RID 1 ir RID 6M tipų dūmų jutikliuose. Kiekviename iš
jų yra vienas arba du šaltiniai su 239Pu izotopu. KI 1 ir RID 1 tipų
jutiklių 239Pu aktyvumas – 37 MBq, RID 6M tipo jutiklio – 0,37 MBq.
Kitų dažniausiai naudojamų uždarųjų šaltinių pasiskirstymas pagal
paskirtį pateiktas 6 pav. Didžiausio aktyvumo yra 60Co (pradinis
aktyvumas – 250 TBq) ir 75Se bei 192Ir šaltiniai (pradinis aktyvumas atitinkamai 4,5 ir 3,7 TBq), naudojami spindulinėje terapijoje ir
gama radiograﬁjoje.

In Lithuania unsealed sources are used in education and research and in health care institutions. In research there are used unsealed sources containing 32P, 33P, 3H, 14C and 35S, for diagnostics and
treatment of various deceases - 99mTc, 125I, 131I and other radionuclides
(57Co, 89Sr). The total activity of these sources in 2004 was 2.5 TBq.
The highest number of sources used in the country is the sealed sources, and 75% of them are used in smoke detectors of KI-1,
RID-1 and RID-6M types. Each of them contains 1 or 2 sources with
239
Pu isotope. The activity of KI-1 and RID-1 types detectors is 37
MBq, the activity of RID-6M - 0.37 MBq. The distribution of other
mostly used sealed sources according to their purpose is given in
Figure 6. Sources used in radiotherapy and gamma radiography are
of the highest activity: 60Co source (initial activity is 250 TBq), 75Se
and 192Ir sources (initial activities are 4.5 and 3.7 TBq, respectively).

6 pav.
Uždarųjų šaltinių pasiskirstymas
pagal paskirtį

Figure 6
Distribution of other mostly used sealed sources according
to their purpose
4%

Spindulinės terapijos šaltiniai (77)
Radiotherapy sources (77)

55%

16%

25%

50%

Gama radiograﬁjos šaltiniai (102)
Gamma radiography sources (102)
Krūvio neutralizatoriai (501)
Charge neutralizers (501)
Kalibraciniai šaltiniai (981)
Calibration sources (981)
Matuokliai (312)
Gauges (312)

Lietuvoje naudojami 222 didelio aktyvumo šaltiniai, esantys
švitinimo, spindulinės terapijos, didelės ir vidutinės dozės galios brachiterapijos įrenginiuose, gama radiografuose ir matavimo įrenginiuose. 20% iš jų naudoja 6 asmens sveikatos priežiūros įstaigos, 80%
– 14 pramonės įmonių.
Radiacinės saugos centras / 2004

In Lithuania there are in use 222 high-activity sources, located
in irradiators, radiotherapy, high and low dose rate brachytherapy
devices, gamma radiographs and measuring devices. 20% of these
sources are in use in 6 health care institutions, 80% - in 14 industrial
enterprises.
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Rentgeno spinduliuotės generatorių pasiskirstymas pagal paskirtį pateiktas 7 pav. Plačiausiai jie naudojami ligų diagnostikai asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei odontologijos praktikoje.

The distribution of X-ray generators according to their purpose
is given in Figure 7. The X-ray generators are most widely used for
diagnostics in health care institutions and dental practices.

7 pav.
Rentgeno spinduliuotės generatorių pasiskirstymas pagal paskirtį
1%

46%

6%

Figure 7
Distribution of X-ray generators according to their purpose
7%

3%

37%

Lietuvoje atsiranda vis daugiau objektų, vykdančių veiklą su
šaltiniais. 2004 m. jų skaičius padidėjo 60. Daugėja privačių odontologijos praktikos kabinetų, savo veikloje naudojančių dantų rentgeno
aparatus, todėl didėja rentgeno spinduliuotės generatorių skaičius.
Bendras šaltinių skaičius Lietuvoje mažėja. Vien statinio elektros krūvio neutralizatoriuose esančių uždarųjų šaltinių (viename prietaise
dažniausiai yra 10 arba 12 239Pu šaltinių) per 2004 m. sumažėjo 70%,
dūmų jutikliuose esančių uždarųjų šaltinių (viename jutiklyje – 1 arba
2 239Pu šaltiniai) – 30%, kitos paskirties šaltinių – 15%.
Šaltinių skaičiaus kitimas 2000–2004 m. pateiktas 8 pav.

Rentgenoterapijos (15)
X-ray therapy (15)
Rentgenoradiograﬁjos (133)
X-ray radiography (133)
Rentgeno kitos paskirties (168)
X-ray other (168)
Mamograﬁjos ir tomograﬁjos (65)
Mammography and tomography (65)
Dantų rentgeno (842)
Dental X-ray (842)
Rentgenodiagnostikos (1067)
X-ray diagnostics (1067)

The total number of facilities in Lithuania, conducting the practices
with sources, is increasing. During last year the number of facilities increased
by 60. Due to increased number of private dental cabinets, that use dental
X-ray devices, the number of X-ray generators increases. The total number
of sources in Lithuania is decreasing. Entirely in 2004 the number of sealed
sources in static electric charge neutralizers (one device usually contains
10 or 12 sources with 239Pu) decreased by 70%. The number of sealed
sources in smoke detectors (one detector contains 1 or 2 239Pu sources)
decreased by 30%, the number of other sources – by 15%.
The Figure 8 gives the variation of number of sources in 2000-2004.

8 pav.
Šaltinių skaičiaus kitimas 2000–2004 m.

Figure 8
Variation of the number of sources in 2000-2004
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Per 2001–2004 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautų
rentgenodiagnostikos aparatų skaičius pateiktas 9 pav.

The number of X-ray diagnostic devices procured by the health
care institutions in 2001-2004, is provided in Figure 9.

9 pav.
2001–2004 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų gauti
rentgenodiagnostikos aparatai

Figure 9
Number of X-ray diagnostic devices procured by the health care institutions in 2001-2004
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Kita registre kaupiamų duomenų dalis – darbuotojų apšvitos dozės. Čia kaupiami profesinės apšvitos duomenys nuo
1992 m., o apie IAE darbuotojus – nuo 1983 m. Darbuotojų, kurių
apšvitos dozės kaupiamos registre, skaičiaus dinamika pavaizduota 10 pav.

Other part of data accumulated in Register is doses of occupational exposure. Data on occupational exposure is accumulated since
1992, data on occupational exposure at Ignalina NPP (hereinafter-INPP)
– since 1983. The number of workers, whose doses are accumulated in
the Register, is given in Figure 10.

10 pav.
Darbuotojų, kurių dozės kaupiamos registre, skaičiaus dinamika

Figure 10
Number of workers, whose doses are accumulated in the Register
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Vienas iš svarbiausių darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, radiacinės saugos užtikrinimo rodiklių – jų darbo metu gautos apšvitos
dozės. Galime teigti, kad darbuotojų apšvitos dozės neviršija dozių
ribų (20 mSv metinės dozės vidurkio per 5 metus). Duomenys apie
atskirų profesijų darbuotojų, dirbančių skirtingose srityse, apšvitos
dozių vidurkius 2004 m. pateikti 11 ir 12 pav.

2001

2002

2003

2004

One of the main indicators of assurance of occupational radiation protection is the doses received during the work. We can state, that occupational
doses do not exceed dose limits (average dose of 20 mSv during 5 years).
Data on average doses of workers with different professional background,
working in different ﬁelds of activities in 2004, is given in Figures 11 and 12.

11 pav.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinės metinės
išorinės apšvitos dozės (mSv)

Figure 11
Average annual effective external doses of workers of health care
institutions (mSv)
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12 pav.
Pramonės, mokslo ir kitų veiklos sričių darbuotojų vidutinės metinės
išorinės apšvitos dozės (mSv)
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Figure 12
Average annual effective external doses of workers,
working in industry, research and other ﬁelds of activities (mSv)
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2004 m. registras papildytas 7 218 individualiosiomis dozėmis: 2 910 IAE darbuotojų, 1 482 į IAE komandiruotų darbuotojų ir
lankytojų bei 2 826 kituose objektuose su šaltiniais dirbančių darbuotojų.
Darbuotojų, kuriems vykdoma individualioji stebėsena, skaičiaus ir kolektyvinių dozių pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2004 m.
pateikti 13 ir 14 pav.

In 2004 the Register was supplemented with 7 218 individual
doses of occupational exposure: 2 910 of INPP workers, 1 482 of outside
workers and visitors, and 2 826 of other workers, dealing with sources.
Number of workers, to whom individual monitoring is carried
out, and the distribution of collective doses according to the type of
practice in 2004 is given in Figures 13 and 14, accordingly.

13 pav.
Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2004 m.

Figure 13
Distribution of number of workers according to the type of practice in 2004
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14 pav.
Kolektyvinės dozės pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2004 m.
46%

Figure 14
Distribution of collective dose according to the type of practice in 2004
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2004 m. registras papildytas 2 380 IAE ir komandiruotų darbuotojų
vidinės apšvitos dozėmis. Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal vidinės apšvitos dozių intervalus pateiktas 15 pav.
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In 2004 the Register was supplemented by 2 380 internal occupational doses. Figure 15 gives the distribution of number of workers
according to intervals of internal dose.

15 pav.
Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal vidinės apšvitos dozių
intervalus 2004 m. (mSv)
7%
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Figure 15
Distribution of number of workers according to intervals of internal
dose in 2004 (mSv)
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The Dose Passports of Outside Workers‘ Exposure, in which
the data about individual doses received during last ﬁve years are
given, were issued to those workers, who were sent to other organizations as outside workers. The number of such passports was 441.

Į kitas organizacijas komandiruotiems darbuotojams buvo išduodami komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių pasai, kuriuose pateikiamos paskutinių penkerių metų individualiosios dozės. 2004 m.
buvo išduotas 441 toks pasas.
Radiacinės saugos centras / 2004
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VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS
LICENCIJAVIMAS

LICENSING OF PRACTICES

Veiklos su šaltiniais licencijavimas – kita svarbi RSC, kaip įgaliotosios institucijos radiacinės saugos klausimais, funkcija. Licencijos
veiklai su šaltiniais pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtintus Veiklos
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo nuostatus
pradėtos išdavinėti 1999 m.
Įvertinus ketverių metų licencijavimo patirtį bei atsižvelgus į užsienio ekspertų pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo buvo parengtos
ir 2004 m. vasario 23 d. LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos naujosios Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo
taisyklės. Siekiant palengvinti juridiniams asmenims atitinkamų dokumentų licencijai gauti parengimą bei išaiškinti pagrindinius radiacinės
saugos reikalavimus, RSC direktoriaus 2004 m. birželio 17 d. įsakymu buvo patvirtintas Paraiškos išduoti veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais licenciją pildymo, dokumentų licencijai gauti
rengimo ir licencijos priedui papildyti teikimo tvarkos aprašas.
Bet kokia veikla su šaltiniais gali būti vykdoma tik vadovaujantis trimis pagrindiniais radiacinės saugos principais – šaltinių naudojimo pagrįstumo, veiklos optimizavimo ir apšvitos dozių ribojimo. Todėl
nagrinėdami pateiktus dokumentus licencijai gauti RSC specialistai
vertina, ar būsima veikla tenkins šiuos principus, ar vykdant veiklą su
šaltiniais bus užtikrinta darbuotojų, gyventojų bei aplinkos radiacinė
sauga.
2004 m. RSC išdavė 94 licencijas veiklai su šaltiniais, 27 veiklą
su šaltiniais nutraukusiems naudotojams licencijos galiojimas buvo
panaikintas. 1999–2004 m. išduotų licencijų skaičius pateiktas 2 lentelėje.

The licensing of practices is another important function of
RPC, the regulatory authority in radiation protection. According
to Regulations on Licensing of Practices With Sources of Ionizing
Radiation, the licensing of practices launched in 1999.
Taking into account the four years experience gained in licensing of practices and proposals given by experts from abroad
to improve the licensing process, the new Regulations on Licensing
of Practices with Sources of Ionizing Radiation was drafted and approved by the Lithuanian Government on 23 February 2004. In order
to better understand to the legal persons how to prepare appropriate documents for license and what particular safety provisions they
shall reﬂect, the director of RPC approved the Description of Order
of Filling In of Application to Issue the License to Conduct Practices
with Sources of Ionizing Radiation and Preparation of Documents to
Obtain the License and to Amend the License Annex.
Any practice shall be carried out only in accordance with three
basic principles of radiation protection – justiﬁcation, optimization and
dose limitation. Therefore, RPC specialists during the review process evaluate, if the planned practice will meet the basic principles
of radiation protection, if the occupational, public and environmental
radiation protection will be ensured.
In 2004, there were issued 94 licenses for practices with
sources, 27 licenses were repealed to license holders who terminated the practice. Table 2 gives the number of licenses issued in
1999-2004.
Table 2
Number of licenses issued in 1999-2004

2 lentelė
1999–2004 m. išduotų licencijų skaičius

Išduota licencijų / Number of licenses issued in

Veiklos rūšis
Type of practice
Mokymas ir mokslas / Education and research
Asmens sveikatos priežiūra / Public health care
Pramonė / Industry
Kita veikla / Other
Iš viso / Total

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1
39
15
18
73

9
220
35
85
349

6
201
17
85
309

11
115
11
48
185

7
100
4
40
151

1
74
2
17
94

Licencijos priede nurodomos licencijos galiojimo sąlygos,
t. y. kokiems darbuotojams suteikiama teisė dirbti su šaltiniais,
pateikiamas šaltinių sąrašas ir kt. Tačiau šios sąlygos dažnai keičiasi – įsigyjama naujų šaltinių, seni palaidojami, keičiasi darbuotojai. Apie bet kokius pasikeitimus licencijos turėtojas per 10 darbo dienų privalo pranešti RSC. Įvertinti pasikeitimus radiacinės
saugos požiūriu ir vadovaujantis licencijavimo taisyklėmis priimti
sprendimą dėl jau išduotų licencijų priedų papildymo – kruopštus
ir atsakingas RSC specialistų darbas. 2001–2004 m. papildytų
licencijų priedų skaičius pateiktas 3 lentelėje.

The license annex sets forth the license validity conditions, that
means, who is given the right to work with sources, the list of sources is
provided etc. However, these conditions are frequently changing – new
sources are being purchased, disused sources are being disposed of, the
workers are rotating. The license holder about any changes shall inform
the RPC within 10 working days. Evaluation from the radiation protection
point of view and decision making to supplement the license is for the RPC
specialists the work of high responsibility and carefulness. Table 3 gives
the number of supplemented annexes of licenses in 2001-2004.

3 lentelė
2001–2004 m. papildytų licencijų priedų skaičius

Veiklos rūšis
Type of practice
Mokymas ir mokslas / Education and research
Asmens sveikatos priežiūra / Public health care
Pramonė / Industry
Kita veikla / Other
Iš viso / Total
Radiacinės saugos centras / 2004

Iš viso
Total
35
749
84
293
1 161

Table 3
Number of supplemented annexes of licenses in 2001-2004
Papildyta licencijų priedų / Number of supplemented annexes of licenses in
2001
2002
2003
2004
Iš viso / Total
–
20
28
19
67
291
505
547
731
2 074
–
74
136
171
381
–
65
130
239
434
291
664
841
1 160
2 956
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Dažniausiai pasitaikantys licencijavimui pateiktų dokumentų
trūkumai: neatliekami šaltinių kokybės kontrolės, darbo vietų stebėsenos matavimai, nepateikiamos šių matavimų protokolų kopijos.

Commonly faced deﬁciencies during the review of licensing
documents are the following: measurements of quality control of
sources and the workplace monitoring are not performed, copies of
protocols of the above mentioned measurements are not provided.

VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

RADIATION PROTECTION STATE
SUPERVISION AND CONTROL

Įgyvendinant vieną iš pagrindinių RSC veiklos tikslų – apsaugoti gyventojus ir dirbančius su šaltiniais nuo žalingo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio, buvo vykdoma radiacinės saugos valstybinė
priežiūra ir kontrolė (toliau – patikrinimai).
2004 m. patikrintų objektų suvestinė pateikta 4 lentelėje.
Siekiant įsitikinti, ar licencijos turėtojų taikomos radiacinės saugos
priemonės užtikrinant darbuotojų ir gyventojų radiacinę saugą yra
pakankamos, 346 objektai buvo patikrinti naudojant radiologinius
tyrimus.

Implementing one of the main goals of the RPC activities, to
protect the general public and workers, working with sources of ionizing radiation, against the harmful impact of ionizing radiation, the
radiation protection state supervision and control (inspections) was
carried out.
The summary of inspected facilities in 2004 is given in the
Table 4. 346 of inspected facilities were inspected with radiological
tests with the aim to ascertain the adequacy of radiation protection
measures taken by the license holder during the practice.

4 lentelė
2004 m. atliktų patikrinimų suvestinė
Veiklos rūšis
Type of practice

Objektų skaičius
Number of facilities

Asmens sveikatos priežiūra / Health care
Veterinarija / Veterinary
Mokslas ir mokymas / Education and research
Pramonė / Industry
Branduolinė energetika / Nuclear energy
Kita veikla / Other
Iš viso / Total

782
10
20
74
2
188
1 076

Table 4
The summary of inspected facilities in 2004
Patikrinta objektų
Number of inspected
facilities
347
2
2
58
1
92
502

Vadovaudamiesi Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir
kontrolės reglamento nuostatomis, RSC pareigūnai vykdė operatyvinius, tikslinius ir kompleksinius patikrinimus. 2004 m. atliktų patikrinimų pasiskirstymas pagal rūšis pateiktas 16 pav.

Patikrinta objektų naudojant radiologinius tyrimus
Number of inspected facilities with the use of
radiological tests
274
1
1
32
1
37
346

In accordance with the provisions of Regulations on Radiation
Protection State Supervision and Control, the RPC inspectors carried out
routine, special and complex inspections. The distribution of inspections conducted in 2004 according to the types of inspections is given in Figure 16.

16 pav.
2004 m. atliktų patikrinimų pasiskirstymas pagal rūšis

Figure 16
Distribution of inspections conducted in 2004 according to the types
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In 2004 there were in total 502 facilities inspected, in which 624
inspections were carried out. Some of the facilities were inspected
several times, because special inspections were carried with the purpose to evaluate how prescribed requirements were implemented.
Inspections conducted in 2004 according to the type of practice
are given in Figure 17.

2004 m. 502 objektuose atlikti 624 patikrinimai. Kai kurie objektai tikrinti pakartotinai, atliekant juose tikslinę kontrolę, t. y. vertinant, kaip įgyvendinti radiacinės saugos gerinimo reikalavimai.
Objektų patikrinimų skaičius pagal veiklos su šaltiniais rūšis
pateiktas 17 pav.
Radiacinės saugos centras / 2004
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17 pav.
2004 m. atliktų patikrinimų skaičius pagal veiklos su šaltiniais rūšis
6

Figure 17
Inspections conducted in 2004 according to the type of practice
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Siekiant užtikrinti šaltinių saugumą ir radiacinę saugą bei užkirsti galimus teroro panaudojant šaltinius atvejus buvo tikrinama,
kaip objektai užtikrina šaltinių ﬁzinę saugą. Nustatyta, kad šaltinių
ﬁzinė sauga atitinka teisės aktų reikalavimus.
Atlikti tiksliniai patikrinimai objektuose, kuriuose naudojami I–III
pavojingumo kategorijos uždarieji ir atvirieji šaltiniai, įvertintas paviršių radioaktyvusis užterštumas. Nustatyta, kad tirtų paviršių radioaktyvusis užterštumas neviršija leistinų ribų.
Buvo analizuojama ir vertinama, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos kuria ir įgyvendina kokybės laidavimo programas medicinos rentgenodiagnostikoje. Šios įstaigos įsigijo ﬁlmų ryškinimo
kokybės kontrolės įrangos, tačiau dar ne visos vertina negatoskopų
skaistį. Siekiant padėti gydymo įstaigoms sparčiau įsisavinti kokybės kontrolės bandymų atlikimo metodus surengti seminarai, kurių
metu įstaigų darbuotojai buvo mokomi atlikti periodinius bandymus,
numatytus rentgenodiagnostikos skyrių kokybės laidavimo reikalavimuose.
Buvo tęsiami tiksliniai patikrinimai vertinant, kaip metalo laužo supirktuvės pasirengusios galimam superkamo metalo
laužo radioaktyviam užterštumui nustatyti. Nustatyta, kad visos
patikrintos supirktuvės vykdo metalo laužo dozimetrinę kontrolę,
tačiau ne visos registruoja matavimų rezultatus. Patikrinimo aktuose buvo nurodyti terminai šiam pažeidimui ištaisyti. Siekiant
išaiškinti, kaip vykdyti dozimetrinę kontrolę ir vertinti matavimų
rezultatus, metalo laužo supirktuvių darbuotojams buvo suorganizuotas seminaras.
Patikrinimų metu nustatyti šie dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:
• licencijavimo – dirbama nepatikslinus licencijų galiojimo sąlygų;
• patalpų, įrangos – nesuderinti patalpų projektai arba jos įrengtos ne pagal projekto reikalavimus, įranga neturi atitiktį liudijančių
dokumentų, nėra instrukcijų vartotojams suprantama kalba, neatliekama techninė apžiūra;
• darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimo – nesudaryti A ir B kategorijų darbuotojų sąrašai, netinkama radiacinės saugos kvaliﬁkacija,
neatlikti sveikatos patikrinimai, neatnaujintos radiacinės saugos instrukcijos, patalpos nesuskirstytos į zonas, nepaženklintos jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu;
• kokybės kontrolės – iki galo neparengtos arba nevykdomos kokybės laidavimo programos;

Radiacinės saugos centras / 2004

In order to ensure the safety of sources, the radiation protection and to prevent possible terror acts during the use of sources, the
inspections on physical safety and security of sources were carried
out. It was ascertained, that the physical safety and security is in conformance with the requirements established by the legal acts.
Special inspections were carried out in facilities that use sealed
and unsealed sources assigned to I-III risk categories, also the radioactive contamination was evaluated. It was found that the radioactive
contamination does not exceed established limits.
It was analyzed and evaluated, how the personal health care institutions create and implement the quality assurance programmes in Xray diagnostics. It was ascertained, that most of the personal health care
institutions have acquired the equipment for development of ﬁlms, however, not all institutions evaluate the brightness of negatoscops. With the
aim to assimilate the quality control methods, workshops were organized, during which the staff from the health care institutions was trained
in the performance of periodic measurements that are foreseen in the
quality assurance requirements for X-ray diagnostics departments.
With the aim to evaluate, how the scrap metal yards are prepared to measure a possible radioactive contamination of the scrap
metal, the special inspections were continued. It was ascertained,
that scrap metal yards carry out the dosimetric control of the scrap
metal, however, not all of them register the results of the radioactive contamination of the controlled scrap metal. The time deadlines
were indicated in the inspection protocols, at which the breaches of
requirements shall be eliminated. Also the workshop was organized
for the scrap metal yards workers in issues related to the evaluation
of the radioactive contamination of the scrap metal.
Most commonly ﬁxed types of breaches of requirements during
inspections were the following:
• in licensing – the practice is conducted without amended of licenses conditions;
• in requirements for premises and equipment – the design of
premises is not approved or the premises are not equipped according to the design requirements, the equipment is operated without the
compliance documents, the instructions are not prepared in users understandable language, the technical surveillance is not carried out;
• in occupational radiation protection – the lists of A and B categories workers are not established, there is improper qualiﬁcation of
workers, the health surveillances are not carried out, the radiation
protection instructions are not updated, the premises are not marked
with the radiation protection sign;
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•

• in quality control – the quality assurance programmes are not
completely prepared or their are not implemented;
• in the ﬁeld of control of occupational exposure and workplace monitoring – the workplace monitoring programmes are not implemented, the
measurements and the checks of measuring devices are not carried out.
Figure 18 gives the main breaches of radiation protection and
safety requirements in 2004.

profesinės apšvitos ir darbo vietų stebėsenos – neparengtos ar
neatnaujintos darbo vietų stebėsenos programos, neatliekami būtini
matavimai, neatlikta matavimo prietaisų patikra.
Patikrinimų metu nustatyti pagrindiniai radiacinės saugos ir
šaltinių saugumo reikalavimų pažeidimai pateikti 18 pav.

18 pav.
Pagrindiniai radiacinės saugos ir šaltinių saugumo reikalavimų
pažeidimai 2004 m.

110

9

Figure 18
Main breaches of radiation protection and safety requirements
in 2004
Licencijavimo
Licensing
Įrangos, patalpų
Equipment, premises
Darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimo
Assurance of occupational radiation protection
Kokybės kontrolės
Quality control
Profesinės apšvitos ir darbo vietų stebėsenos
Occupational exposure and workplace monitoring
Kiti
Other

126

113
251

72

Patikrinimų metu nustačius, kad nevykdomi radiacinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų ir nustatyti licencijų galiojimo sąlygų
reikalavimai, buvo taikytos administracinio poveikio priemonės – sustabdyta veikla su šaltiniais, pareikšti įspėjimai, skirtos baudos. 2004
m. taikytos administracinio poveikio priemonės pateiktos 5 lentelėje.

Administrative measures - practice suspended, notices issued,
ﬁnes imposed - were enforced, if during the inspection it was identiﬁed that the requirements of legal documents on radiation protection were not realized. Table 5 gives the administrative measures
enforced in 2004.

5 lentelė
2004 m. taikytos administracinio poveikio priemonės
Veiklos rūšis
Type of practice
Asmens sveikatos priežiūra / Health care
Pramonė / Industry
Mokslas ir mokymas / Education and research
Kita veikla / Other
Iš viso / Total

Table 5
Administrative measures enforced in 2004

Įspėjimai
Number of notices
issued
1
2
–
–
3

Baudos
Number of ﬁnes
imposed
2
–
–
–
2

RSC specialistai surengė per 20 seminarų bei pasitarimų
radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo, šaltinių saugumo užtikrinimo, radioaktyviųjų medžiagų vežimo bei radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo klausimais.
Atsižvelgiant į TATENA Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
saugos ir saugumo elgesio kodekso nuostatas patikslintos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijos ir objektų
patikrinimo dažnis.
Siekdami susipažinti su radiacinės saugos įgaliotosios institucijos veikla ir perimti radiacinės saugos valstybinės priežiūros ir kontrolės organizavimo patirtį RSC viešėjo 7 TATENA siųsti Bulgarijos,
Gruzijos, Albanijos ir kitų šalių įgaliotųjų institucijų specialistai. RSC
specialistai taip pat tobulino savo gebėjimus užsienio šalyse.
Kuriant ir tobulinant RSC kokybės laidavimo sistemą parengtas
Patikrinimų atliekant radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę vadovas, kuris nustato detalias pareigūnų atliekamų patikrinimų
procedūras.
Radiacinės saugos centras / 2004

Sustabdyta veikla su šaltiniu
Number of practices with sources suspended
12
–
–
–
12

More than 20 workshops and meetings were organized by the
RPC specialists in the ﬁelds of implementation of the radiation protection and safety of requirements, transport of radioactive materials and
transport and management of radioactive waste.
Taking into account the provisions of the IAEA Code of Conduct
on the Safety and Security of Radioactive Sources, the risk categories of sources of ionizing radiation and the frequency of inspections
were more precisely deﬁned.
With the aim to get acquainted with the activities of the radiation protection authority and to adopt the experience of organization
of the radiation protection state supervision and control, 7 specialists
from the regulatory authorities from Bulgaria, Georgia, Albania and
other countries visited the RPC. RPC specialists also improved their
qualiﬁcation abroad.
Creating and improving the quality assurance system of RPC,
the Manual on Inspections was approved, which establishes the detail inspection procedures.
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IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

IGNALINA NUCLEAR POWER PLANT

Vykdant radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę IAE
2004 m. buvo atlikti 6 radiacinės saugos patikrinimai blokuose, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose bei panaudoto branduolinio
kuro sausojo tipo saugykloje (PBKSS).
2004 m. jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos veikiami dirbo 2 910 IAE ir 1 482 į ją komandiruoti darbuotojai. Kontroliuojamoje
zonoje jų gauta kolektyvinė dozė buvo 6,825 žm•Sv (55,4% planuotosios kolektyvinės dozės). IAE darbuotojų dozė – 4,472 žm•Sv
(52% planuotosios kolektyvinės dozės). IAE ir komandiruotų darbuotojų kolektyvinės dozės 1997–2004 m. pateiktos 19 pav. Nuo
1998 m. stebima šių darbuotojų kolektyvinių dozių mažėjimo tendencija.

Exercising the radiation protection state supervision and control at Ignalina NPP (INPP), in 2004 six inspections were carried out
at Ignalina NPP units, radioactive waste management facilities and
spent nuclear fuel interim dry storage facility.
In 2004, 2 910 INPP workers and 1 482 outside workers (including visitors and guests) worked under the inﬂuence of ionizing radiation.
Annual collective dose of the INPP workers and outside workers was
6.825 man•Sv (55.4% of planned collective dose), annual collective
dose of INPP workers was 4.472 man•Sv (52% of planned collective
dose). Collective doses of INPP workers and outside workers in 1997
– 2004 are given in Figure 19. Since 1998, the trend of decrease of collective doses of INPP workers and outside workers is observed.

19 pav.
IAE ir į ją komandiruotųjų darbuotojų kolektyvinės dozės
(vidutiniškai vienam blokui) 1997–2004 m.

Figure 19
Collective doses (average per unit) of INPP workers and outside workers in 1997 – 2004
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In 2004, the average annual individual dose of INPP workers
was 1.53 mSv, maximum individual dose was 19.16 mSv. Maximum
individual dose of outside workers was 29.41 mSv.
Maximum doses were obtained during the outages. Outages
of Units 1 and 2 contributed 84% to all annual occupational collective
dose of 2004. Collective doses during outages of Units 1 and 2 and
normal operation are given in Figure 20.

2004 m. IAE darbuotojų vidutinė individualioji dozė buvo 1,53 mSv,
didžiausia individualioji dozė – 19,16 mSv. Komandiruotų darbuotojų didžiausia individualioji dozė – 29,41 mSv.
Didžiausios apšvitos dozės buvo gaunamos reaktorių planinių-parengiamųjų remontų (PPR) metu. 1-ojo ir 2-ojo blokų PPR metu gauta kolektyvinė apšvitos dozė sudarė 84% visos per metus gautos kolektyvinės
darbuotojų apšvitos dozės. 1-ojo ir 2-ojo blokų PPR ir normalios eksploatacijos metu gautos kolektyvinės apšvitos dozės pateiktos 20 pav.

Figure 20
Collective doses during outages of Units 1 and 2
and normal operation
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Atsižvelgdama į atliekamų darbų pobūdį ir siekdama įvertinti vidinės apšvitos riziką IAE vykdė vidinės apšvitos stebėseną. 2004 m.
atlikta 2 380 IAE ir komandiruotųjų darbuotojų vidinės apšvitos dozių
matavimų. Jų vidinės apšvitos stebėsenos rezultatai pateikti 21 pav.
Išmatuotos vidinės apšvitos dozės neviršijo nustatyto 1,0 mSv registruojamojo lygio.

Taking into account the nature of conducted works, the INPP
carried out the monitoring of internal exposure. In 2004, monitoring of
internal exposure was carried out to 2380 INPP and outside workers.
Figure 21 gives the results of monitoring of internal exposure of INPP
and outside workers. The internal doses of INPP and outside workers
did not exceed the established registration level of 1 mSv.

21 pav.
IAE ir komandiruotųjų darbuotojų vidinės apšvitos stebėsenos
rezultatai (DL – mažiausias detektuojamas dozės lygis)

Figure 21
Results of monitoring of internal exposure of INPP and outside workers (DL – minimal detection level)
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2004 m. į PBKSS buvo išvežta 10 konteinerių su panaudotu
branduoliniu kuru (PBK). Kolektyvinė dozė, gauta operacijų metu, t.
y. vykdant PBK konteinerių transportavimo operacijas, aptarnaujant
PBKSS aikštelės įrenginius, atliekant TATENA inspekcijas, tikrinant
CASTOR konteinerių hermetiškumą bei atliekant planinius konteinerių pakėlimo krano įrengimo remonto darbus, buvo 11,294 žm•mSv
visiems darbuotojams, kurie lankėsi aikštelėje. Kolektyvinė PBKSS
dirbančių darbuotojų dozė – 5,346 žm•mSv. Su PBK konteineriais
dirbusių darbuotojų kolektyvinės dozės pateiktos 6 lentelėje.

In 2004, 10 casks for storage of spent nuclear fuel were delivered to
the spent nuclear fuel interim dry storage facility. In 2004, the collective dose
in spent nuclear fuel interim dry storage facility (SNFSF) (that means, during the transport operations with spent fuel casks, maintenance of SNFSF
equipment, carrying out of IAEA inspections, checking the CASTOR casks
for leakage, carrying out repair works of the crane) was 11.294 man•mSv,
and collective dose of workers who worked in spent nuclear fuel interim
storage facility was 5.346 man•mSv. The collective dose of workers, who
worked with spent nuclear fuel casks in 2004, is given in the table below:
Table 6
The collective dose of workers, who worked with spent nuclear fuel
casks in 2004

6 lentelė
2004 m. su PBK konteineriais dirbusių darbuotojų
kolektyvinės dozės
Kolektyvinė gama spinduliuotės
dozė, žm•mSv
Collective gamma radiation
dose, man•mSv

Kolektyvinė neutronų
spinduliuotės
dozė, žm•mSv
Collective neutron radiation
dose, man•mSv

Kolektyvinė suminė spinduliuotės
dozė, žm•mSv
Total collective radiation
dose, man•mSv

Operacijų metu*
PBKSS
Operacijų metu*
PBKSS
Operacijų metu*
PBKSS
During
darbuotojai
During
darbuotojai
During
darbuotojai
operation*
SNFSF workers
operation*
SNFSF workers
operation*
SNFSF workers
Kuro transportavimo technologinės
operacijos su apsauginiais konteineriais
Fuel transport technological operations with
shielding casks
Operatorių budėjimo laikotarpis
(konteineriai į PBKSS nebuvo vežami)
The period of duty of operators (the casks
were not transported to the SNFSF)
Iš viso, atliekant darbus PBKSS
Total, works in the SNFSF

0,656

0,335

0,656

0,335

1,312

0,670

2,746

0,862

2,746

0,862

5,492

1,724

5,647

2,673

5,647

2,673

11,294

5,346

* vykdant transportavimo operacijas su PBK konteineriais, aptarnaujant
PBKSS aikštelės įrengimus, atliekant TATENA inspekcijas, tikrinant
CASTOR konteinerių hermetiškumą bei atliekant planinius konteinerių
pakėlimo krano įrengimo remonto darbus.
Radiacinės saugos centras / 2004

* during the transport operations with spent fuel casks, maintenance of
SNFSF equipment, carrying out of IAEA inspections, checking the CASTOR
casks for leakage, carrying out repair works of the crane.
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Įvertintos IAE vidinės apšvitos, radiacinės saugos stebėsenos
ir kitos instrukcijos, pateikta pastabų ir pasiūlymų IAE naudojamos
mokymo priemonės „Radiacinė sauga“ lietuviškajai versijai, atlikta
IAE išmetų į orą ir vandenį analizė.
Atsižvelgus į IAE pateiktus prašymus ir pasikeitusias licencijos
galiojimo sąlygas buvo tikslinamas IAE licencijos veiklai su šaltiniais
priedas.
Rengiantis IAE eksploatavimo nutraukimui IAE vyksta struktūrinių padalinių pasikeitimai. Vis didesnė IAE kontroliuojamoje zonoje
atliekamų darbų dalis tenka komandiruotiems darbuotojams. Siekiant
užtikrinti IAE kontroliuojamoje zonoje dirbančių komandiruotų darbuotojų radiacinę saugą 2004 m. buvo patvirtinta Lietuvos higienos
norma HN 83:2004 „Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga“, kuri
padės geriau organizuoti šių darbuotojų saugą IAE normalios eksploatacijos (kol bus eksploatuojamas 2-asis blokas) ir jos eksploatavimo nutraukimo metu.
Atsižvelgus į TATENA Branduolinio saugumo konvencijos
įgyvendinimo nuostatas parengta jos straipsnių „Radiacinė sauga“
ir „Avarinė parengtis“ 2001–2004 m. laikotarpio įgyvendinimo ataskaita.
Bendradarbiaujant su TATENA ir kitomis organizacijomis dalintasi profesinės apšvitos valdymo ir radiacinės saugos optimizavimo
patirtimi. Nuolat buvo teikiama informacija Tarptautinei profesinės
apšvitos informacinei sistemai apie profesinės apšvitos būklę IAE,
parengta šios būklės ataskaita. Keistasi informacija ir su kitomis sistemoje dalyvaujančiomis šalimis.
RSC specialistai dalyvavo tarptautinėje ALARA konferencijoje
Prancūzijoje, kurioje perskaitė pranešimą „Darbų valdymo aspektai,
įtakojantys apšvitos mažėjimą Ignalinos AE planinių-parengiamųjų remontų ir eksploatavimo nutraukimo metu“. Rusijoje vykusioje
tarptautinėje TATENA konferencijoje „Penkiasdešimt metų atominei
energetikai – kiti penkiasdešimt metų“ pateiktas stendinis pranešimas, dalyvauta Vokietijos reaktorių ir branduolinių įrenginių saugos
draugijos organizuotame seminare „Aktualūs teisiniai klausimai kuriant teisinę bazę, vykdant licencijavimą, kontrolę ir priežiūrą taikiai
eksploatuojant branduolinę energiją“.

INPP instructions and procedures of internal exposure, radiation protection monitoring and other instructions were reviewed, remarks and proposals were provided to the Lithuanian version of the
educational book Radiation Protection, which is used by the INPP,
the analysis was performed of INPP discharges and efﬂuents.
Taking into account the applications submitted by the INPP and
changed conditions of licensed practice, INPP license annexes to
conduct practices with sources of ionizing radiation were amended.
During preparation for decommissioning of INPP, the changes in
INPP structural departments are proceeding. The growing part of works
conducted at INPP falls to the outside workers. In order to ensure the radiation protection of outside workers, the Lithuanian Hygiene Standard HN
83:2004 “Radiation Protection of Outside Workers” was prepared. This
Hygiene Standard will help to better organize the radiation protection of
outside workers, conducting the works during normal INPP operation (as
long as Unit 2 will be in operation) and during it’s decommissioning.
Taking into account the provisions of the IAEA Convention on
Nuclear Safety, the report for years 2001-2004 on the implementation
of it’s Articles “Radiation Protection” and “Emergency Preparedness”
was prepared.
Co-operating with the IAEA and other organizations, the information is shared about the experience in management of occupational exposure and optimization of radiation protection. Information
about the occupational exposure at INPP was continually submitted
to the Information System of Occupational Exposure (ISOE), the report on occupational exposure at INPP was prepared. Information
was exchanged about the status of occupational exposure with other
in the system participating countries.
RPC specialists attended the International ALARA conference
in France, in which the presentation “Work Management Aspects,
Inﬂuencing Exposure Reduction during the Outages and Coming
Decommissioning” was given, poster was presented at the IAEA conference On Fifty Years of Nuclear Power; Where in the Next Fifty
Years?, held in Russia, part was taken in the workshop “Actual Legal
Questions in Legal Infrastructure, Licensing and Inspections during
Peaceful Use of Nuclear Power“.

PASIRENGIMAS IGNALINOS AE
EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMUI

PREPARATION FOR THE
DECOMMISSIONING OF IGNALINA
NUCLEAR POWER PLANT

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymą buvo baigtas 2001 m. pradėtas pirmasis IAE eksploatavimo
nutraukimo etapas – pasirengimas nutraukti IAE eksploatavimą.
LR Vyriausybei nutarus 2004 m. gruodžio 31 d. buvo sustabdytas
Ignalinos AE 1-asis blokas.
2004 m. buvo toliau įgyvendinamas IAE 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos priemonių planas – tobulinama eksploatavimo nutraukimo teisinė bazė, vertinami su eksploatavimo nutraukimu susiję projektai, stiprinamos RSC galimybės kontroliuoti šį
procesą.
2004 m. RSC įvertino ir pritarė Galutiniam IAE eksploatavimo
nutraukimo planui bei IAE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programai. Galutiniame IAE eksploatavimo nutraukimo
plane numatyta detali planuojamų atlikti išmontavimo ir dezaktyvavimo operacijų seka, darbuotojų bei gyventojų radiacinės saugos ir
kitos priemonės. Jų bus imamasi atliekant IAE galutinio sustabdymo,
įrangos ir komponentų išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus. RSC
atliko jų ekspertizę ir pateikė pastabų bei pasiūlymų.

Implementing the provisions of the Law on the Decommissioning
of Unit 1 at the State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant, the
ﬁrst stage of INPP, preparation for decommissioning of INPP, was
ﬁnished in 2004, which launched in 2001. After Government decision,
the Unit 1 of INPP was shut down on 31 December 2004.
In 2004 the measures foreseen in the Plan of Implementation of
the Decommissioning Programme for the Unit 1 at the State Enterprise
INPP were further implemented: the legal basis for decommissioning
was improving, project related to decommissioning were evaluated,
RPC capabilities in decommissioning were strengthened etc.
In 2004 RPC reviewed and approved the INPP Final
Decommissioning Plan and the INPP Decommissioning Environmental
Impact Assessment Programme. In the INPP Final Decommissioning
Plan, among detail sequence of decontamination and dismantling
operations and other measures, also the occupational and public
radiation protection measures are foreseen, that will be taken during the ﬁnal shutdown of the INPP, dismantling and decontamination
operations of equipment and components. The RPC carried out their
review and submitted suggestions and remarks.
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RSC vertino IAE eksploatavimo nutraukimo dokumentus,
t. y. 1-ojo bloko galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo (1-osios
ir 2-osios fazių) projekto poveikio aplinkai vertinimo bei saugos
analizės ataskaitas. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos tikslas
– parodyti ir įvertinti, kaip eksploatavimo nutraukimas paveiks gyventojus ir aplinką už aikštelės ribų, saugos analizės ataskaitos
– darbuotojus ir aplinką aikštelėje.
Išnagrinėtas IAE eksploatavimo nutraukimo programos 2005–
2009 m. projektas, pateikta pasiūlymų. Ši programa numato, kokių
techninių-aplinkosaugos bei socialinių-ekonominių priemonių bus
imamasi siekiant sėkmingai įgyvendinti IAE eksploatavimo nutraukimo antrąjį etapą, t. y. pasirengimą išmontuoti nereikalingus įrenginius.
Parengtas RSC veiklos pagrindinių priemonių pasirengiant
nutraukti ir nutraukiant IAE eksploatavimą planas 2004–2005 m.
Planas parengtas įvertinus TATENA rekomendacijas branduolinės
energetikos objektų eksploatavimo nutraukimui, Radiacinės saugos,
Branduolinės saugos, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymų ir kitų
teisės aktų nuostatas. Jame numatytos RSC, kaip radiacinės saugos
įgaliotosios institucijos, dalyvaujančios nutraukiant IAE eksploatavimą, veiksmai ir priemonės. Jomis siekiama užtikrinti ir įvertinti, ar
pasirengimas eksploatavimo nutraukimui atliekamas tinkamai, o planuojami išmontavimo darbai radiacinės saugos požiūriu bus atliekami saugiai. Pasirengta atlikti IAE išmetamų į atmosferą radionuklidų
sklaidos aplinkoje tyrimus, radionuklidų aktyvumų žmonių organizme
palyginamuosius matavimus viso kūno skaitikliu, radiocheminiais ir
gama spektrometriniais metodais, planuojamų gauti dozių skaičiavimus, pateikti galimas apšvitos optimizavimo priemones, atlikti aplinkos dozių matavimus IAE 50 km zonoje ir kontroliniame Kupiškio rajone, prognozuoti jų kitimo tendencijas, teikti informaciją žiniasklaidai
apie eksploatavimo nutraukimą.
Siekdama padėti Lietuvai saugiai nutraukti atominės elektrinės
eksploatavimą TATENA ﬁnansuoja nacionalinio projekto LIT/4/002
„Parama VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui“ įgyvendinimą.
2004 m. dvi TATENA ekspertų misijos vertino 1-ojo bloko galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo projekto poveikio aplinkai vertinimo ir saugos analizės ataskaitas. Gauta įrangos (vandens siurblys ir
skystieji scintiliatoriai) aplinkos radiologinei stebėsenai. RSC specialistai dalyvavo stažuotėje „Radiacinė sauga ir ALARA principo taikymas BR3 reaktoriaus eksploatavimo nutraukimo metu“ Branduolinių
tyrimų ir mokymo centre Belgijoje bei TATENA ir IAE surengtame
seminare „Dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijos“.
LIT/4/002 projektas tęsiamas ir toliau. Pateikta pasiūlymų, parengti siūlomų priemonių aprašymai šio projekto 2005–2006 m. darbo
planui. Galima teigti, kad atliekamų darbų apimtys radiacinės saugos
požiūriu vertinant pateiktus eksploatavimo nutraukimo projektus nemažės ir ateityje.

RPC also reviewed other INPP related decommissioning documents: Environmental Impact Assessment Report for the
Decommissioning Project of the Final Shutdown and Defueling Phases
of Unit 1 and the Safety Analysis Report of the same project. The aim
of the Environmental Impact Assessment Report is to show and to
evaluate, to what extent the decommissioning will have impact to the
general public and to the environment off - site, while of the Safety
Analysis Report – to the workers and to the environment on-site.
Draft INPP Decommissioning Programme for 2005 – 2009 was
reviewed and comments were submitted. This programme deﬁnes
technical – environmental and social – economical measures to be
taken, in order to successfully implement the second stage of INPP
decommissioning – preparation for dismantling of no longer needed
equipment.
The Plan of RPC Main Activities for Decommissioning
Preparation and during Decommissioning of INPP for 2004-2005 was
prepared. It was prepared, taking into account the provisions of IAEA
recommendations for decommissioning of nuclear facilities, provisions
of Laws on Radiation Protection, Nuclear Energy, Management of
Radioactive Waste and other legislation. The Plan provides measures
and actions that will be taken by the RPC, in order to ensure and
to evaluate that the preparation for decommissioning and during the
decommissioning will be properly carried out and later the planned
dismantling works will be safely performed. Some particular measures
of the plan: to prepare for investigations of dispersion of radionuclides
from the INPP in the environment, to carry out intercomparisons of
radionuclides activities in the human body, measured by the whole
body counter, to carry out the calculation of doses by radiochemical
and gamma spectrometric methods, to provide possible measures for
exposure optimization, to perform measurements of doses in environment of the INPP 50 km area and in reference Kupiskis district, to forecast their tendencies, to provide information to the mass media etc.
Supporting Lithuania in decommissioning of nuclear power
plants, the IAEA is ﬁnancing the implementation of national project
LIT/4/002 “Support for Decommissioning of INPP Unit 1”.
In 2004, two IAEA expert missions were carried out, that were
aimed at reviewing the Environmental Impact Assessment Report for
the Decommissioning Project of the Final Shutdown and Defueling
Phases of Unit 1 and the Safety Analysis Report of the same project.
RPC specialists were on the fellowship “Radiation Protection and
Application of ALARA Principle during the Decommissioning of B3
Reactor”, and in the IAEA and INPP workshop “Decontamination and
Dismantling Technologies”, which was organized in Visaginas.
LIT/4/002 project continues. Proposals and description of actions were submitted to the draft work plan of this project for 20052006. As regards the review of submitted decommissioning related
documents, the amount of works to be carried out in the future will
not decrease.

Saugus Ignalinos AE
sustabdymas – svarbus
RSC veiklos uždavinys
Radiacinės saugos centras / 2004
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RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ
IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ
VEŽIMAS

TRANSPORT OF RADIOACTIVE
MATERIALS AND RADIOACTIVE
WASTE

Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. balandžio 13 d. priėmė
Radiacinės saugos įstatymo 9, 11 ir 19 straipsnių bei Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymą.
Pakeitimais nustatyta, kad RSC išduoda leidimus radioaktyviąsias
medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms bei valstybės ir savivaldybių institucijoms, įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti
tranzitu ar pervežti joje, taip pat išduoda leidimus radioaktyviąsias
atliekas siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu.
Vadovaujantis šiomis nuostatomis nuo 2004 m. gegužės 1 d.
RSC išduoda leidimus radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimui (anksčiau – LR Aplinkos ministerija). Pasikeitė leidimų radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms atliekoms
įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje išdavimo tvarka.
Ją reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio
26 d. įsakymu Nr. V-834 patvirtintos Radioaktyviųjų medžiagų ir
radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo
šalies viduje taisyklės. Leidimai išduodami ir vežimai vykdomi pagal 1992 m. vasario 3 d. Tarybos direktyvos 92/3/EURATOM Dėl
radioaktyviųjų atliekų gabenimo tarp valstybių narių bei įvežimo į
Bendriją ir išvežimo iš jos priežiūros ir kontrolės bei 1993 m. birželio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/93/EURATOM Dėl radioaktyviųjų medžiagų gabenimo tarp valstybių narių reikalavimus.
Su naująja leidimų išdavimo tvarka radioaktyviųjų medžiagų ir
radioaktyviųjų atliekų vežėjai bei pagrindiniai importuotojai buvo supažindinti seminaro metu.
Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežėjai vadovaujasi TATENA rekomendacijomis, radioaktyviąsias medžiagas ir
radioaktyviąsias atliekas veža pagal Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisyklių Nr. TS-R-1, Radioaktyviųjų medžiagų saugaus
vežimo taisyklių išaiškinimo Nr. TS-G-1.1, Pasirengimo transporto
avarijų, vežant radioaktyviąsias medžiagas, pasekmių likvidavimui
Nr. TS-G-1.2 nuostatas.
Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo klausimus, iškilusius Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, RSC specialistai
aptarė vizito SSI ir AB Studsvik, užsiimančioje atominių elektrinių
uždarymu, radioaktyviųjų atliekų (taip pat ir panaudoto branduolinio kuro) tvarkymu ir gabenimu bei vykdančioje tiriamuosius darbus
branduolinės energetikos srityje, metu.
Vykdydamas įgaliotosios institucijos funkcijas 2004 m. RSC
išdavė:
• 6 leidimus radioaktyviosioms medžiagoms įvežti iš valstybių
– ne Europos Sąjungos narių (Rusijos, JAV). Leista įvežti šiuos radionuklidus: 175Se – 9 TBq, 192Ir – 3215 GBq, 60Co – 90,7 kBq;
• 8 leidimus vežti radioaktyviąsias medžiagas šalies viduje (iš
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto į Kauno ir Klaipėdos ligonines);
• 17 leidimų radioaktyviąsias atliekas vežti į VĮ IAE saugyklą.
Leista palaidoti šiuos nebenaudojamus uždaruosius šaltinius: 192Ir
– 1,634 TBq, 137Cs – 417 GBq, Pu-Be – 50 GBq, 239Pu – 9,5 GBq.
Suderinta 10 paraiškų radioaktyviosioms medžiagoms įvežti iš
valstybių – Europos Sąjungos narių (Anglijos, Lenkijos, Vokietijos).

On 13 April 2004 the Parliament of the Republic of Lithuania
passed the amendment of Articles 9, 11 and 19 of the Law on the
Radiation Protection and the amendment of Article 10 of the Law on
the Management of Radioactive Waste. It is established by these
amendments, that RPC shall issue permits for the import, export,
transit or transportation in the Republic of Lithuania of radioactive
substances intended for individual and public health care institutions,
enterprises, research and educational institutions as well as institutions of public administration and local government, also shall issue
permits for the consignor to transportation within the country, export
and transit the radioactive waste.
According to these provisions, since 1 May 2004, the RPC is
issuing the permits for the transportation of radioactive materials and
radioactive waste (before - the Ministry of Environment). The order
of issuing of permits for the import, export, transit or transportation
was changed. This order is described in the Regulations on the
Import, Export, Transit and Transportation of Radioactive Materials
and Radioactive Waste, approved by the Order No V-834 of the
Minister of Health on 26 November 2004. The permits are issued and
shipments are carried out according to requirements of the Council
Directive 92/3/Euratom of 3 February 1993 on the supervision and
control of shipments of radioactive waste between Member States
and into and out of the Community and the Council Regulation 1493/
93/Euratom of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances
between Member States.
The carriers of radioactive materials follow the IAEA recommendations, they transport the radioactive materials and waste according to provisions of the IAEA TS-R-1 Regulations for the Safe
Transport of Radioactive Materials, TS-G-1.1 Advisory Material for
the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material,
TS-G-1.2 Planning and Preparing Emergency Response to Transport
Accidents Involving Radioactive Material etc.
The RPC specialists have discussed during their visit to SSI
with the SSI and Studsvik specialists on some actual issues related
to the transport of radioactive materials and radioactive waste that
were raised after Lithuania joined the EU. Studsvik is the company
dealing with decommissioning of nuclear power plants, transport and
management of radioactive waste (including spent nuclear fuel) and
research works in nuclear energy.
In executing the functions of regulatory authority, the RPC issued in 2004:
• 6 permits to import the radioactive materials from countries non
EU Member States (Russia, USA). It was permitted to import: 175Se
– 9 TBq, 192Ir – 3215 GBq, 60Co – 90,7 kBq;
• 8 permits to transport the radioactive materials within the country
(from Vilnius Oncology Institute to the hospitals in Kaunas and Klaipeda);
• 17 permits to transport the radioactive waste to the Ignalina
NPP radioactive waste interim storage facility. It was permitted to dispose the spent sealed sources as follows: 192Ir – 1.634 TBq, 137Cs
– 417 GBq, Pu-Be – 50 GBq, 239Pu – 9.5 GBq.
10 applications were approved to import the radioactive materials from the EU Member States (England, Poland, Germany).

Radiacinės saugos centras / 2004

19

Radiation Protection Centre / 2004

Asmens sveikatos priežiūros, mokslo ir mokymo įstaigoms,
pramonės įmonėms leisti įvežti radionuklidai ir jų aktyvumai pateikti
7 lentelėje.

Radionuclides and their activities permitted to import are given
in Table 7.

7 lentelė
2004 m. į Lietuvą leisti įvežti radionuklidai ir jų aktyvumai

Radionuklidas
Radionuclide
Aktyvumas, MBq
Activity, MBq

99m

Tc

4 025•103

131

I

7•103

89

Sr

192

2,25•103

Ir

Table 7
Radionuclides and their activities, permitted to import to Lithuania in 2004
32

8,25•106

P

33

130

P

3

64

H

48

35

S

18,5

C

125

3,7

22

14

I

106

Ru

181

Bendras išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir
radioaktyviąsias atliekas skaičius per paskutiniuosius metus kito nedaug. Kitimas pateiktas 22 pav. Daugiausia leidimų išduota asmens
sveikatos priežiūros įstaigoms. Pramonės įmonėms išduotų leidimų
skaičius sudaro ¼ visų leidimų.

During recent years, the total number of issued permits to
transport radioactive materials and radioactive waste varies insigniﬁcantly. This variation is given in Figure 22. The highest number of
permits to transport radioactive materials and radioactive waste is
issued to health care institutions. The number of permits issued to the
industrial enterprises contributes to ¼ of all issued permits.

22 pav.
2001–2004 m. išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir
radioaktyviąsias atliekas skaičius

Figure 22
Number of issued permits in 2001-2004 to transport radioactive materials and radioactive waste
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Vykdydamas LR Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 patvirtintų Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito
ir tarpininkavimo licencijavimo taisyklių reikalavimus, RSC derina
strateginių prekių bei dvejopo naudojimo objektų importo licencijų ir
importo sertiﬁkatų gavimo paraiškas. 2004 m. suderintos dvi tokios
paraiškos (viena – branduoliniam kurui įvežti, kita – VĮ IAE įrangai
įvežti).

In accordance with the provisions of the Regulations on Licensing
of Export, Import, Transit and Intermediation of Strategic Goods, adopted by the Government Resolution No. 932 on 22 July 2004, the RPC
coordinates the applications to issue import licenses and import certiﬁcates for the strategic goods and dual-use commodities. In 2004 there
was the approval of two such applications co-ordinated (one to transport
the nuclear fuel, other – to import the equipment for the Ignalina NPP).

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ
TVARKYMAS

MANAGEMENT OF RADIOACTIVE
WASTE

Dėl veiklos su šaltiniais medicinoje, pramonėje, moksle ir
kitose srityse susidaro radioaktyviųjų atliekų. Pagal tokių atliekų
susidarymo vietą jas galima suskirstyti į dvi grupes – susidarančias IAE ir pas smulkiuosius atliekų gamintojus. Didžiausias radioaktyviųjų atliekų gamintojas šalyje – IAE. Smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų gamintojų atliekos susidaro naudojant radioaktyviąsias medžiagas (atviruosius šaltinius) ir uždaruosius šaltinius
ligų diagnostikai bei gydymui medicinoje, moksliniams tyrimams
mokslo ir mokymo įstaigose ir kt. RSC vykdė abiejų grupių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo radiacinės saugos valstybinę priežiūrą
ir kontrolę. Patikrinimų metu buvo vertinama, ar smulkieji atliekų
gamintojai ir IAE laikosi nustatytų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
reikalavimų.

Radioactive waste is generated during the practices with
sources. Depending on the location, at which the radioactive waste
is generated, it can be grouped in two groups – waste, generated
at the Ignalina NPP and by small waste producers. The main generator of radioactive waste is the Ignalina NPP. Radioactive waste
by small waste producers is generated during the use of radioactive materials (unsealed sources) and sealed sources for diagnostics
and treatment in medicine, for research in education and research
facilities etc. RPC conducted the radiation protection state supervision and control of management of both groups of radioactive waste.
During inspections there was evaluated, if the small waste producers
and Ignalina NPP do follow established requirements for radioactive
waste management.
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Atlikus analizę konstatuotina, kad šaltinių skaičius Lietuvoje ir
toliau mažėja, nes įdiegusios naujas technologijas daugelis įmonių
nebenaudoja šaltinių (juos keičia kita įranga) ir panaudoję perduoda
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai (RATA), kuri juos sutvarko
ir perduoda laikinai saugoti IAE saugykloje.
Duomenys apie 2004 m. į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų
saugyklą išvežtus panaudotus šaltinius pateikti 8 lentelėje.

After having carried out the analysis, it can be stated, that the
number of sources in Lithuania is continually decreasing. It occurs due
to the fact, that in implementing of new technologies, many of enterprises
discontinue to use the sources (they are being replaced by other equipment), also after their disuse, transfer them to the Radioactive Waste
Management Agency (RATA), which, after appropriate treatment, sends
them to the Ignalina NPP radioactive waste interim storage facility.
Table 8 gives the data on disused sealed sources sent to the
Ignalina NPP radioactive waste interim storage facility in 2004.

8 lentelė
2004 m. į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą išvežtų
panaudotų šaltinių skaičius

Table 8
Number of disused sealed sources sent to the Ignalina NPP radioactive waste interim storage facility in 2004

Naudojimas / Sources used in

Šaltinių skaičius / Number of sources

Spindulinėje terapijoje / Radiotherapy

37

Gama radiograﬁjoje / Gamma radiography

8

Statiniuose elektros krūvio neutralizatoriuose / Static electricity charge eliminators

1 115

Dūmų jutikliuose / Smoke detectors

9 302

Įrangai kalibruoti / Calibration of equipment

4

Matuokliuose / Gauges

172

Kitos paskirties įrenginiuose / Other equipment

995

Iš viso / Total

11 633

2004 m. didelis dėmesys skirtas neplanuojamiems naudoti ir
panaudotiems šaltiniams sutvarkyti. Siekiant įvertinti, kaip smulkieji
gamintojai pasirengę tvarkyti nebeplanuojamus naudoti šaltinius, atlikta tikslinių patikrinimų. Nustatyta, kad daugelis šaltinių savininkų
jau atidavę juos ilgą laiką saugoti, kitiems pateikti reikalavimai tai padaryti.
Tęsiant 2000–2001 m. vykdytą Europos Komisijos projektą
„Panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių tvarkymas Bulgarijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Slovakijoje“ surinkti,
patikslinti ir EK pateikti 2001–2004 m. duomenys apie panaudotų šaltinių tvarkymo būklę Lietuvoje.
2004 m. parengtas leidinys „Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų perdirbimas ir saugojimas“, kuriame išdėstyti reikalavimų
įgyvendinimo praktiniai aspektai bei veiksmai perdirbant ir saugant
radioaktyviąsias atliekas objektuose, kuriuose vykdoma veikla su atviraisiais šaltiniais.
2004 m. rugsėjį RSC specialistai dalyvavo TATENA teisės ir
techninių ekspertų susitikime aptarti TATENA saugumo ataskaitos
„Modeliniai saugaus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymai ir taisyklės“ projekto. Surinkta, apibendrinta ir pateikta informacija TATENA užterštų teritorijų duomenų bazei (DRCS) apie Maišiagalos radioaktyviųjų
atliekų saugyklą. Jungtinių Tautų organizacijai pateikta ataskaita apie
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darnios plėtros įgyvendinimą Lietuvoje.
Ataskaitoje buvo informacija apie pavojingų atliekų, įskaitant ir radioaktyviąsias, tvarkymą Lietuvoje.
Aktyviai dalyvauta sprendžiant radioaktyviųjų atliekų laidojimo
Lietuvoje galimybių problemas. Ypač dideli tokių atliekų kiekiai susidarys nutraukiant IAE eksploatavimą. RSC dalyvavo vertinant su
radioaktyviųjų atliekų laidojimu susijusius dokumentus, suderintas
RATA parengtas „Paviršinio kapinyno poveikio aplinkai vertinimo programos“ projektas. 2004 m. pabaigoje kartu su Švedijos ekspertais
atlikta šio kapinyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ekspertizė,
pateikta pastabų bei pasiūlymų.

Radiacinės saugos centras / 2004

In 2004, signiﬁcant attention was paid to the management of
disused sources and sources which were not planned for further
use. Purposive inspections were carried out with the aim to evaluate,
how the small waste producers are prepared to manage radioactive
waste. Many of them already were transferred the sources for interim
storage, others were enforced to do that.
The European Commission (EC) project “Management of Spent
Sealed Radioactive Sources in Bulgaria, Latvia, Lithuania, Romania
and Slovakia”, implemented in 2000-2001, was continued. The data on
the status of management of spent sealed radioactive sources for the
period of 2001-2004 was collected, updated and submitted to the EC.
In 2004, the publication Processing and Storage of Radioactive
Waste Generated by Small Waste Producers was issued. The publication provides practical implementation aspects and actions for
processing and storage of radioactive waste in facilities, which conduct practices with unsealed radioactive sources.
In September 2004, the RPC specialists attended as experts
the IAEA Meeting of technical and legal experts to discuss the draft
Safety Report on the Model Legislation and Regulations of Safety of
Radioactive Waste Management. The information about Maisiagala
repository was collected, summarized and submitted to the IAEA
Directory of Contaminated Sites (DRCS). The report was submitted to the United Nations Organization about the sanitation status in
Lithuania. The report was aimed at providing information about the
management of hazardous waste, including radioactive waste.
Active part was taken in solving the problems related to the possibility to dispose radioactive waste in Lithuania. Particularly large amounts
of radioactive waste will be generated during the decommissioning of
Ignalina NPP. The RPC took part in review of documents as regards the
disposal of radioactive waste: remarks and proposals were provided to
the draft Environmental Impact Assessment Programme of the near surface radioactive waste repository, submitted by RATA, later it was coordinated. At the end of 2004, together with experts from Sweden, the
Environmental Impact Assessment Report of the above-mentioned repository was reviewed and remarks and proposals were provided.
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Priimant sprendimus dėl tinkamos vietos radioaktyviųjų atliekų kapinynams parinkimo svarbu ištirti laidojimo vietos tinkamumą.
Buvo išnagrinėta RATA ataskaita „Paviršiniam radioaktyviųjų atliekų
kapinynui tinkamų vietų parinkimas“, pateikta pasiūlymų. Nagrinėta
ir labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno (tranšėjinio)
įrengimo preliminari galimybių studija.
2004 m. lapkritį RSC atstovas dalyvavo valstybinės komisijos
veikloje priimant naudoti IAE skystų radioaktyviųjų atliekų cementavimo įrenginio ir sukietintų radioaktyviųjų atliekų laikinosios saugyklos
statinius.

In taking decisions to select suitable locations for radioactive waste
disposal facilities, it is important to analyze the suitability of disposal site. The
report on Identiﬁcation of Candidate Sites for a Near Surface Repository for
Radioactive Waste, submitted by RATA, was reviewed and proposals were
suggested. Also the preliminary Feasibility Study for Erection of Landﬁll
Repository for Very Low-Level Radioactive Waste was analyzed.
In November 2004 the RPC representative took part in the activities of state commission, which commissioned the Ignalina NPP
cementation facility building for liquid radioactive waste and interim
storage facility building for solidiﬁed radioactive waste.

AVARINĖ PARENGTIS

EMERGENCY PREPAREDNESS

Šioje srityje buvo dirbama keliomis kryptimis – stiprinama RSC
avarinės parengties organizacija (APO), mokomi į radiacines avarijas
reaguojančių institucijų darbuotojai bei rengiami ir derinami teisės
aktų projektai.
Pasirengimas reaguoti į radiacines avarijas buvo gerinamas
tęsiant PHARE projekto „Radiacinė sauga“ įgyvendinimą. Vykdant šį
projektą parengtos RSC APO darbuotojų mokymo ir treniruočių bendrosios taisyklės, RSC avarinės parengties planas, kurio funkcionalumas buvo patikrintas stalo pratybose „RSC veiksmai ir sprendimų
priėmimas įvykus radiacinei avarijai IAE“.
RSC specialistai kėlė kvaliﬁkaciją SSI organizuotame seminare apie skubaus informavimo (ECURIE) ir radiologinių duomenų
informacijos siuntimo (EURDEP) sistemas, pamesto šaltinio ieškojimo pratybose, susipažino su Švedijos pasirengimo radiacinėms avarijoms planavimu ir radiacinės stebėsenos struktūra.
Tęsiant Švedijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimo projektą
RSC darbuotojai dalyvavo rengiant seminarą „Pratybų parengimas,
pravedimas ir įvertinimas“, kuris buvo praktinis – trijų šalių atstovai
patys parengė pratybų scenarijų ir vertino pratybas. Stalo pratybose
„Keitimasis informacija tarp kaimyninių valstybių atsakingųjų institucijų ir institucijų kiekvienos šalies viduje įvykus branduolinei avarijai
užsienio valstybėje“ buvo patikrinti Baltijos šalių bei jų institucijų gebėjimai keistis informacija ir bendradarbiauti tarpusavyje bei tarptautiniu lygiu, įvertinta, kaip laikomasi Ankstyvojo perspėjimo konvencijos
ir nacionalinių procedūrų reikalavimų.
Talkinant STUK ekspertui civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų darbuotojams buvo parengta mokomoji medžiaga apie
radiacines avarijas ir galimus sveikatos pakenkimus, apsaugos priemones, dozimetrinės kontrolės ir dezaktyvavimo metodus, nukentėjusiųjų priėmimą ir gydymą ligoninėse. Ji buvo išdėstyta kursuose
apskričių viršininkų administracijų, civilinės saugos departamentų,
asmens sveikatos priežiūros, policijos, priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo tarnybų darbuotojams.

In this ﬁeld several directions were followed – strengthening of
RPC emergency preparedness organization (EPO), training of staff of
institutions, responding to the accidents and drafting and review of legislation.
Preparedness to respond to radiation accidents was strengthened during the continued implementation of PHARE project
“Radiation Protection”. Implementing this project, the general rules
for training and exercises of RPC EPO staff, the RPC emergency
preparedness plan were prepared. The functionality of this plan was
validated during the table-top exercise “RPC Actions and Decision
Making in Case of Radiation Accident at Ignalina NPP”.
The RPC specialists improved their qualiﬁcation on systems
of prompt notiﬁcation (ECURIE) and dissemination of radiological information (EURDEP), also they participated in exercises to ﬁnd lost
source, have got acquainted with the planning of preparedness for
radiation accidents and structure of radiation monitoring.
Continuing the co-operation project between Sweden and
Baltic states, RPC took part in preparation and conducting of the
workshop “Preparation, Conducting and Evaluation of Exercises”.
The representatives from three countries drafted the exercise scenario, evaluated the exercise. In the table-top exercise “Exchange of
Information between Neighbour States and Responsible Institutions
within the Country in Case of Nuclear Accident in the Neighbour
State” the capabilities of Baltic states institutions in information exchange and interplay at state and international level were evaluated.
Also there was evaluated, how the requirements of Convention on
Early Notiﬁcation and of national procedures are being followed.
With the help of expert from STUK, the training material about the
radiation accidents and possible health consequences, protective measures, methods for dosimetric control and decontamination, hospitalization
and treatment was prepared for civil protection and rescue system workers. This material was presented during the training courses, the specialists from county administrations, civil protection departments, personal
health care institutions, police, ﬁre protection and rescue services.

Asmens sveikatos priežiūros
specialistai mokosi likviduoti
radiacinę avariją
Radiacinės saugos centras / 2004

Emergency response
training of health
care professionals
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams suorganizuotas seminaras „Pasirengimas teikti medicinos pagalbą
įvykus radiacinei avarijai“. Švedijos radiacinės medicinos ekspertas supažindino su spindulinės ligos ir radiacinių nudegimų
gydymo metodais. Be teorinių paskaitų, kuriose medikai buvo supažindinti su medicinos pagalbos teikimo ypatumais radiacinės
avarijos židinyje ir gydymo įstaigoje, praktinėje seminaro dalyje
Vilniaus universiteto Onkologijos institute buvo pademonstruotas nukentėjusiojo nuo radiacinės avarijos priėmimas ir gydymas
– radioaktyviosios taršos įvertinimas, dezaktyvavimas, personalo apsaugos procedūros, gydymo taktika. Vilniaus miesto VšĮ
Greitosios medicinos pagalbos stoties personalas pademonstravo pasirengimą teikti nukentėjusiems pagalbą radiacinės avarijos židinyje, dozimetrinės kontrolės, transportavimo taisyklių,
personalo asmeninės apsaugos reikalavimų vykdymą.
Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistams surengti kursai „Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiksmai įvykus radiacinei avarijai. Radiometrinių ir dozimetrinių matavimų atlikimo tvarka“. Dalyvauta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
civilinės saugos tarnybos surengtose pratybose „Civilinės saugos
pajėgų ir specialiųjų tarnybų veiksmai teroro akto (rastas sprogmuo
su radioaktyviąja medžiaga) atveju asmens sveikatos priežiūros
įstaigoje“.
Stiprinant teisinę bazę pagal ES teisės aktus ir TATENA rekomendacijas parengtas dokumento „Radiologinių avarijų valdymo ir
ištyrimo bendrosios taisyklės“ projektas.

The workshop “Preparedness to Provide Medical Help in Case
of Radiation Accident” was organized for the specialists from personal
health care institutions. Radiation medicine expert from Sweden presented the treatment methods of radiation sickness and injuries. In addition to
the theoretical lectures, during which the physicians have got acquainted
with peculiarities of medical help in the hotspot of accident and in the
medical institution, the practical part was organized in Vilnius University
Oncology Institute. The hospitalization and treatment of a victim was
demonstrated: how to evaluate radioactive contamination, to carry out
decontamination, to apply procedures for staff safety, to implement treatment tactics. The personnel of Vilnius University Ambulance Station
demonstrated the preparedness to provide help for injured in the hotspot
of radiation accident, explained how to implement the requirements for
dosimetric control, transport regulations and individual protection.
The training course “Actions of Public Health Care Institutions
in Case of Radiation Accident. Order of Radiometric, Dosimetric
Measurements” was organized for specialists from public health care
institutions. Part was taken in the civil protection exercise “Actions
of Civil Protection Forces and Special Services in Case of Terror
Act in Personal Health Care Institution (Found Explosive Containing
Radioactive Material)”, organized by the Civil protection service of
Vilnius municipality administration.
In strengthening the legal basis, in order to comply it with the
EU legislation and IAEA recommendations, the document “General
Regulations for Management and Investigation of Radiological
Accidents” was drafted.

RADIOLOGINĖS AVARIJOS,
INCIDENTAI

RADIOLOGICAL ACCIDENTS
AND INCIDENTS

2004 m. buvo ištirtos 4 radiologinės avarijos ir 27 incidentai.
2004 m. sausio 29 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigos
radiacinės saugos tarnyba informavo, kad švitinant pacientą spindulinės terapijos įrenginyje buvo įstrigusi 60Co šaltinio sklendė, kuri
vėliau buvo uždaryta rankiniu būdu. Išsklaidytos spinduliuotės monitorius spindulinės terapijos procedūrinėje padidintos dozės galios
neužﬁksavo, todėl manoma, kad šaltinis buvo uždarytas. Avarijos
metu pacientas padidintos apšvitos negavo. Išmatavus radiologijos
laborančių išorinės apšvitos dozes nustatyta, kad jos neviršijo registravimo lygių.
2004 m. balandžio 30 d. gauta informacija iš pasienio kontrolės punkto, kad sulaikytas iš nuskurdinto urano pagamintas
transportinis konteineris. Dozės galia 1 m nuo konteinerio buvo
0,35 µSv/h. Laikinai konteineris buvo padėtas į muitinės importoeksporto radioaktyviųjų krovinių saugyklą, nes šiam radioaktyviam
kroviniui išvežti trūko reikiamų dokumentų. Konteinerio savininkui
buvo leista išvežti jį iš Lietuvos nustatyta tvarka pateikus RSC išduotą leidimą.
2004 m. birželio 11 d. pasienio kontrolės punktas informavo, kad muitinės terminale sulaikyta radioaktyvi 2,6 kg sverianti
pašto siunta iš Japonijos, kurios dozės galia prie paviršiaus siekė 1,7 µSv/h, 1 m atstumu – 0,25–0,35 µSv/h. Dokumentuose
informacijos apie padidėjusį siuntos radioaktyvumo lygį nebuvo.
Atlikus siuntos turinio (karolių) radionuklidinę analizę nustatytas
gamtinis toris 232Th ir jo skilimo produktas aktinis 228Ac. Aktinio
savitasis aktyvumas viršijo nereguliuojamąjį lygį. Kadangi neribotas šių medžiagų naudojimas gali sąlygoti papildomą gyventojų apšvitą, tokioms medžiagoms įvežti į šalį reikia leidimo. Šis
dokumentas nebuvo pateiktas, todėl pašto siunta grąžinta siuntėjui.

4 radiological accidents and 27 incidents were investigated in 2004.
On 29 January 2004, the radiation protection service of personal
health care institution informed, that during the exposure of the patient the
collimator for 60Co source was seized in the radiotherapy equipment. The
collimator was locked manually. Monitor of scattered radiation did not ﬁx any
higher dose rate in the treatment room, therefore, it was assumed that the
source was closed. During the accident, the patient did not receive any additional exposure. After having measured the external doses for radiology technicians, it was determined, that the doses were below registration levels.
On 30 April 2004, the information was received from the border
control service point about stopped transport container made from depleted uranium. The dose rate at the distance of 1 meter was 0.35 µSv/h.
This container was temporary placed to the customs storage facility for
imported and exported radioactive goods, because necessary documents
were missing to carry out the transport of the radioactive cargo from the
country. The cargo owner was allowed to transport it from Lithuania after
he submitted the permit, issued by RPC according to established order.
On 11 June 2004, the border control service point informed, that in
the customs terminal there was stopped the post consignment from Japan
with the total weight of 2.6 kg. The dose rate at its surface was 1.7 µSv/h
and at the distance of 1 meter - 0.25-0.35 µSv/h. The documents did not
provide any information about higher radioactivity levels of the consignment. After having performed spectrometric analysis of the consignment
content (bead), the natural radionuclide thorium 232Th and its decay product actinium 228Ac was determined. The speciﬁc activity of the actinium
was above the exemption levels. Due to the fact, that unrestricted use
of these materials might cause additional exposure to the members of
the public, the permit is needed to import such materials into the country.
This document was not provided, therefore, the post consignment was
returned to the consignor.

Radiacinės saugos centras / 2004
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2004 m. rugsėjo 16 d. dėl padidėjusio jonizuojančiosios
spinduliuotės lygio buvo sulaikytas vieno šalies banko krovinys.
Atlikus radiologinį tyrimą nustatyta, kad jonizuojančiąją spinduliuotę skleidė vienas 137Cs radionuklidu užterštas 100 JAV dolerių
vertės banknotas. Jo aktyvumas siekė 43 kBq, dozės galia prie
banknoto paviršiaus – 35 µSv/h. Vadovaujantis LR radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu bankas buvo įpareigotas banknotą
perduoti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai (RATA) palaidoti VĮ IAE laikinojoje radioaktyviųjų atliekų saugykloje.
Vadovaujantis RSC ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos
susitarimu RSC gauna informaciją apie valstybės sienos perėjimo postuose nustatytą piliečių ar daiktų padidėjusį jonizuojančiosios spinduliuotės lygį. 2004 m. tokia informacija apie užsienio
piliečius buvo gauta 26 kartus. Tik išsiaiškinus padidėjusios apšvitos priežastis jie buvo įleisti į šalį. Tokia griežta tvarka taikoma siekiant išvengti nelegalių radioaktyviųjų medžiagų įvežimo į
Lietuvos teritoriją ir galimų teroro aktų.

On 16 September 2004, due to higher background radioactivity
level, the consignment of one bank of the country was stopped. By means
of radiological investigation it was determined, that ionizing radiation was
emitted by one 100 dollars banknote, which was contaminated with 137Cs.
Its activity was 43 kBq, the dose rate at the banknote surface was 35
µSv/h. In accordance with the Law on the Management of Radioactive
Waste, the bank was obliged to transfer the banknote to the Radioactive
Waste Management Agency (RATA) for subsequent interim storage at the
Ignalina NPP radioactive waste interim storage facility.
Following the agreement between RPC and State Border Guard
Service, the RPC receives information about the increased levels of ionizing radiation of nationals or goods, stopped or detected at the state border
cross points. In 2004, such type of information about higher level of radioactivity in foreign nationals was submitted to RPC 26 times. After clariﬁed the
reasons of higher radioactivity levels, the nationals were allowed to enter
the country. Such a strict order is applied for reasons aiming to avoid illegal
trafﬁcking of radioactive materials to Lithuania and possible terrorism acts.

RADIACINĖS SAUGOS EKSPERTIZĖ
IR PROGRAMOS

EXPERTISE OF RADIATION
PROTECTION AND PROGRAMS

Radiacinės saugos ekspertizė – viena iš svarbiausių priemonių,
užtikrinančių optimizuotą radiacinę saugą. Radiacinės saugos optimizavimas – sudėtinga problema, su kuria susiduria radiacinės saugos
priemones planuojantys specialistai. Problemų atsiranda, nes labai
dažnai siekiama, jog apšvita būtų sumažinta iki techniškai pasiekiamo minimumo, neatsižvelgiant į kainą, kuri gali būti labai didelė.
Atliekant radiacinės saugos ekspertizę kuo tiksliau būtina įvertinti esamą ir galimą apšvitą, numatyti apšvitos kitimo tendencijas,
nustatyti, ar reikia ją mažinti, o jei reikia – surasti optimalius mažinimo būdus. Šiuo keliu einama nustačius kokio nors apšvitos šaltinio
ar trasos lemiamą nepriimtiną apšvitą. Tokios ekspertizės pavyzdys
– ataskaitoje pateiktas atvejis apie 226Ra užteršto grunto lemiamos
apšvitos optimizavimą.
Ekspertizė atliekama ir tais atvejais, kai būtina nustatyti, ar
objektas atitinka radiacinės saugos reikalavimus. Nors šie reikalavimai pateikti įvairiuose radiacinės saugos teisės aktuose, neįmanoma
detaliai aprašyti visų keliamų reikalavimų (pvz., patalpoms, kuriose
vykdoma arba bus vykdoma veikla su šaltiniais).
Remiantis bendraisiais radiacinės saugos reikalavimais
tokiais atvejais analizuojamas patalpų projekto priimtinumas radiacinės saugos požiūriu. Tikrinama, ar teisingai atlikti apsaugos
elementų storio skaičiavimai, ar numatytos visos radiacinės saugos
priemonės. Patirtis rodo, kad radiacinės saugos požiūriu patalpų
projektų kokybė nuolat gerėja. Tačiau šių skaičiavimų prielaidos,
parametrai ir patys skaičiavimai labai dažnai yra klaidingi. 2004 m.

Radiation protection expertise is one of the most important measures by which optimized radiation protection is achieved. Optimization of
radiation protection is one of the most complicated problems encountered
by professionals which plan radiation protection measures. The problems
arise because efforts very often are being made to decrease exposure
down to the minimum level achievable technically and expenses which
sometimes might be very high are not taken into account.
For this reason when radiation protection expertise is done it is
necessary to assess as precisely as possible the current and potential
exposure, to forecast trends of this exposure and, if it is necessary, to
identify the optimized remedial measures. This way is followed when
the exposure source or exposure pathway is identiﬁed and it is found
that the exposure due to this source or pathway is not acceptable. The
example of such expertise is the case given in this report where situation related with soil contaminated with 226Ra is discussed.
The expertise is done also in some “usual” cases when it is
necessary to determine if the object of expertise complies with radiation protection requirements. Despite the fact that these requirements
are given in different legal documents, it is impossible to describe
all the detailed requirements, e.g., for premises where practice with
sources of ionizing radiation is carried out or will be carried out.
In such cases the project of premises in respect of their acceptability from the point of radiation protection is analysed. Calculations of
thicknesses of protective shielding are checked, other radiation protection
means are evaluated. The experience shows, that the quality of radiation

Europos Komisijos
ekspertai vertina RSC
darbą
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Experts from the European
Commission evaluate work
of the RPC
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išnagrinėta 160 projektų, 17 iš jų rengėjai turėjo taisyti, 2 projektai
nebuvo suderinti.
Nustatoma žmonių apšvitą galinčių lemti šaltinių ir įrenginių
su šaltiniais atitiktis radiacinės saugos reikalavimams. Tai daroma
analizuojant gamintojų pateikiamus kokybės sistemų dokumentus ir
nagrinėjant, kaip parengti darbo su šiais šaltiniais ar įrenginiais aprašymai. 2004 m. radiacinės saugos atitiktis nustatyta 35 šaltiniams
ir įrenginiams.
Remiantis radionuklidų aktyvumų matavimų rezultatais nustatoma, ar mineralinis vanduo tinkamas naudoti. Analizuojamos įvairios
programos ir statybos specialieji reikalavimai, nustatomas žemės
sklypų tinkamumas statyboms. Atliekama teisės aktų projektų ir įvairių radiacinės saugos įvertinimo ataskaitų ekspertizė.
Pateikti tik keli RSC atliekamos radiacinės saugos ekspertizės
pavyzdžiai. Tai, kad RSC modernia matavimo ir programine įranga
dirba aukštos kvaliﬁkacijos specialistai, bendradarbiaujama su kitų
šalių ekspertais, leidžia teigti, jog radiacinės saugos požiūriu gali būti
kvaliﬁkuotai išnagrinėtas bet koks atvejis ir pateiktos pagrįstos rekomendacijos, kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis.
RSC vykdomos programos padeda kaupti medžiagą apie darbuotojų, gyventojų ir pacientų apšvitą, todėl yra glaudžiai susijusios
su radiacinės saugos ekspertize. Kai kurių programų rezultatai šioje
ataskaitoje pateikiami atskirai.
Radiacinės saugos ekspertizė ir programos – neatskiriama visos radiacinės saugos infrastruktūros dalis, padedanti ne tik įvertinti,
kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis, bet ir daranti įtaką
darbuotojų kvaliﬁkacijai. Sudėtingėjant jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimo technologijoms, stiprėjant suvokimui, koks svarbus
yra radiacinės saugos optimizavimo principas, ekspertizės ir programų vaidmuo didėja.

protection aspects of projects is improving. However, often wrong presumptions are made in calculations. 160 projects were analysed in 2004,
17 of them had to be corrected, 2 projects were not accepted at all.
Compliance of sources of ionizing radiation and equipment
which might cause exposure is determined. It is done by analysis
of accompanying documents of quality systems and descriptions of
work with equipment. Compliance of 35 sources and pieces of equipment was evaluated in 2004.
Suitability of mineral water for consumption is evaluated on the
basis of radiological tests of water. Different programs and special
construction requirements are analyzed, suitability of land for construction evaluated. Expertise of safety assessment reports and
drafts of legal documents is carried out.
These are only a few examples of radiation protection expertise done in the RPC. The fact that highly qualiﬁed workers work,
modern hardware and software is available, connections with experts
in other countries are kept allows to make a conclusion that qualiﬁed
analysis of any situation might be done and sound recommendations
on radiation protection measures given.
RPC implements programs which allow to collect information about
exposure of members of public, radiation workers and patients. They are
closely connected with radiation protection expertise. Results received in
some programs are given in this report separately.
Radiation protection expertise and programs is an integral part of
radiation protection infrastructure. It helps not only to identify the necessary
radiation protection measures but makes an impact on competence of
professionals. The technologies of use of sources of ionizing radiation are
becoming more and more sophisticated, and understanding of importance
of optimization of radiation protection is becoming stronger and stronger.
This is the reason for growing importance of expertise and programs.

GYVENTOJŲ APŠVITA

PUBLIC EXPOSURE
MEASUREMENTS OF
CONCENTRATIONS OF INDOOR
RADON IN MULTIFAMILY HOUSES

RADONO TŪRINIŲ AKTYVUMŲ
DAUGIAAUKŠČIUOSE NAMUOSE
TYRIMAI
Dauguma miestų gyventojų gyvena daugiaaukščiuose namuose. Svarbu įvertinti, kokias vidinės ir išorinės apšvitos dozes nuo patalpose esančių gamtinių šaltinių (radono, statybinių medžiagų) gauna
šie gyventojai. 1995–1998 m. radono tūriniai aktyvumai buvo matuoti
individualiuosiuose namuose. Norint sukaupti išsamesnę informaciją
apie Lietuvos gyventojų apšvitą dėl radono patalpose, reikėjo išmatuoti radono tūrinius aktyvumus ir daugiaaukščiuose namuose.
Šie matavimai buvo atliekami 2001–2004 m. Matuota daugiaaukščių namų (nuo trijų iki šešiolikos aukštų) butų dviejuose dažniausiai naudojamuose kambariuose. Ištirti 609 kambariai 304 butuose, iš jų 65% – penkiaaukščiuose namuose.
Daugiaaukščiuose namuose nustatyti radono tūriniai aktyvumai buvo nuo minimalių detektuojamų iki 88 Bq/m3, vidurkis – 15 Bq/
m3, tuo tarpu vidurkis individualiuosiuose namuose – 55 Bq/m3.
Daugiaaukščių namų gyventojų vidinės ir išorinės apšvitos
metinės efektinės dozės, gaunamos nuo patalpose esančio radono,
pateiktos 8 lentelėje. Vidinės apšvitos metinė efektinė dozė yra 0,4
mSv, išorinės apšvitos – 0,6 mSv. Šių namų gyventojų metinė efektinė dozė nuo gamtinių šaltinių – 1,0 mSv.
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Many inhabitants in cities live in multifamily houses (houses
with many ﬂoors). For this reason it is important to assess that doses,
both external and internal due to radon and construction materials,
are received by inhabitants of such houses. Survey of indoor radon
concentrations in detached houses was performed in 1995-1998,
however, in order to have more precise information on exposure of
Lithuanian population due to indoor radon the survey had to be done
also in multifamily houses.
These measurements were conducted in 2001-2004. They
took place in two most frequently used rooms in ﬂats of multifamily
houses (three to sixteen ﬂoors). 609 rooms have been investigated in
304 ﬂats. 65% of investigated ﬂats were in houses of 5 ﬂoors.
Indoor radon concentrations were between minimum detectable activities and 88 Bq/m3, the average – 15 Bq/m3. For comparison,
the average in detached houses is 55 Bq/m3.
The doses received by inhabitants of multifamily houses due to external and intenal exposure are given in Table 8. The annual effective dose
due to internal exposure is 0.4 mSv, the dose due to external one – 0.6
mSv. The total effective dose due to natural sources is 1 mSv per year.
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8 lentelė
Radono tūriniai aktyvumai ir metinės efektinės dozės įvairių
miestų daugiaaukščiuose namuose

Table 8
Indoor radon concentrations and annual effective doses in multifamily
houses of different Lithuanian cities
Metinė efektinė dozė, mSv
Annual effective dose, mSv

Miestas
City

Ištirta kambarių
Rooms
investigated

Radono tūrinis aktyvumas, Bq/m3
Indoor radon concentrations,
Bq/m3

Dozės galia, nGy/h
Dose rate, nGy/h

Klaipėda

129

8±2

143 ± 2

0,2

0,7

Lazdijai

4

26 ± 8

120 ± 8

0,6

0,6

Marijampolė

6

32 ± 11

137 ± 11

0,8

0,7

Neringa

2

18 ± 7

90 ± 3

0,5

0,4

Vidinės apšvitos
Išorinės apšvitos
due to internal exposure due to external exposure

3

21 ± 4

119 ± 14

0,5

0,6

Panevėžys

125

16 ± 2

118 ± 3

0,4

0,6

Šiauliai

109

19 ± 2

105 ± 3

0,5

0,5

Trakai

17

24 ± 6

104 ± 6

0,6

0,5

Utena

4

17 ± 4

119 ± 1

0,4

0,6

Vilnius

210

15 ± 2

123 ± 2

0,4

0,6

Distributions of indoor radon concentrations and dose rate in
multifamily houses are presented in Figures 23 and 24.

Radono tūrinių aktyvumų ir dozės galios pasiskirstymai daugiaaukščiuose namuose pateikti 23 ir 24 pav.
23 pav.
Radono tūrinių aktyvumų daugiaaukščiuose namuose pasiskirstymas

Figure 23
Distribution of indoor radon concentrations in multifamily houses
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Figure 24
Distribution of dose rate in multifamily houses
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RADONO TŪRINIŲ AKTYVUMŲ
KARSTINIO REGIONO
GERIAMAJAME VANDENYJE
PASISKIRSTYMAS

DISTRIBUTION OF
CONCENTRATIONS OF RADON IN
DRINKING WATER OF THE KARST
AREA

Radonas geriamajame vandenyje – vienas iš gyventojų apšvitos šaltinių. Jo tyrimai Lietuvoje buvo atliekami 1997–1998 m. Tirti
potencialūs radono didesnių tūrinių aktyvumų vandenyje šaltiniai
– visos tuo metu veikusios mineralinio vandens vandenvietės. Kartu
buvo matuojamas ir radono tūrinis aktyvumas geriamajame vandenyje. Remiantis šių tyrimų rezultatais, 1999 m. buvo įteisintas leistinasis
radono tūrinio aktyvumo vandenyje lygis – 100 Bq/l.
2001 m. Europos Komisija išleido rekomendacijas, nurodančias,
kad kiekviena ES šalis narė, norėdama išsiaiškinti tikrąją padėtį, privalo
atlikti detalius radono tūrinio aktyvumo geriamajame vandenyje tyrimus ir
nustatyti radono lygius.
Iki 2004 m. karstinio regiono gyvenamųjų pastatų ir grunto tyrimai
parodė, kad šis regionas pasižymi didesne radono rizika. Siekiant detaliau ištirti radono tūrinius aktyvumus šio regiono geriamajame vandenyje
parengta programa „Radono tūrinių aktyvumų geriamajame vandenyje
įvertinimas Lietuvos karstinio regiono teritorijoje 2004 m.“ Programos tikslas – nustatyti radono tūrinius aktyvumus geriamajame vandenyje, tiekiamame iš karstinio regiono vandenviečių artezinių gręžinių bei šachtinių
šulinių, kuris geriamas bei naudojamas buitiniams tikslams. 2004 m. ištirti 84 vandens ėminiai iš 42 Biržų rajono vandenviečių. Buvo ištirtas ir
Likėnuose, Pabiržės seniūnijoje, esančių ir specialiosios paskirties UAB
„Minera“ priklausančių 2 mineralinio vandens gręžinių vanduo.
Vandenvietės ėminiams parinktos atsižvelgus į Biržų rajono savivaldybės administracijos rekomendacijas. Ėminiai buvo imami iš aktyvaus
karstinio regiono vandenviečių bei vandenviečių, kuriose nėra aktyvių
karstinių reiškinių. Radono tūrinių aktyvumų pasiskirstymas tirtame geriamajame vandenyje pateiktas 25 pav. Didžiausias radono tūrinis aktyvumas
(22,1 ± 3,5) Bq/l užﬁksuotas tik vienos vandenvietės tiekiamame geriamajame vandenyje. Daugiausia geriamajame vandenyje nustatytų radono
tūrinių aktyvumų verčių yra nuo 0,0 iki 5,0 Bq/l intervale. Vidutinis radono
tūrinis aktyvumas Biržų rajono vandenviečių geriamajame vandenyje yra
(5,0 ± 0,8) Bq/l. Ši reikšmė naudota įvertinti metinei efektinei dozei, nulemtai radono, esančio geriamajame vandenyje. Per vienerius metus suvartojus 730 litrų vandens, ši dozė būtų 0,013 mSv.

Radon in drinking water is one of sources of exposure.
Investigations of radon in water were performed in 1997-1998. The
potential sources of radon in water were under investigation – all supply places of mineral water. Measurements of radon concentrations
in drinking water were also performed. The maximum permissible
concentration of radon in drinking water – 100 Bq/l – was adopted in
1999 on the basis of results of measurements.
Recommendations on detailed investigations of radon in drinking water were issued in 2001 by the European
Commission.
Investigations of indoor radon concentrations performed until
2004 in the karst area showed that this region is of higher radon risk.
The program “Assessment of concentrations of radon in drinking water in the karst area of Lithuania” has been prepared. The objective of
this program was determination of concentrations of radon in drinking
water which is supplied from drilled and surface wells in the karst
area and which is used for everyday use. 84 samples from 42 points
were analyzed in 2004. Investigations of local mineral water have
been also done.
Points of sampling were selected taking into account
recommendations of Biržai municipality. They were both in
area of active karst and region without active karst phenomena. Distribution of concentrations of radon in drinking water
is given in Figure 25. The highest recorded concentrations was
(22.1±3.5) Bq/l. Such value was found in water from one point.
The largest part of values is in the range 0-5 Bq/l. The average concentration of radon in water from the karst areas was
(5,0±0,8) Bq/l.
This value was used for assessment of effective dose due to
radon in drinking water. It is equal 0.013 mSv per year if annual consumption of drinking water is 730 l.

25 pav.
Radono tūrinių aktyvumų tirtame geriamajame
vandenyje pasiskirstymas

Figure 25
Distribution of radon concentrations
in drinking water
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VALSTYBINĖ APLINKOS
RADIOLOGINĖ STEBĖSENA

STATE ENVIRONMENTAL
RADIOLOGICAL MONITORING

Europos Bendrijos EURATOM sutarties 35 ir 36 punktai reglamentuoja, kad kiekviena valstybė narė privalo turėti aplinkos radiologinės stebėsenos sistemą, leidžiančią įvertinti gyventojų apšvitą nuo
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, bei teikti stebėsenos duomenis
kitoms valstybėms. Kad būtų galima kaupti duomenis vieningoje duomenų bazėje ir juos analizuoti, Europos Komisija siekia suvienodinti
stebėsenos sistemas Europos Sąjungos šalyse. 2000 m. birželio 8 d.
išleistos rekomendacijos EURATOM sutarties 36 straipsnio nuostatoms
vykdyti. Pagal šias rekomendacijas Lietuvoje buvo parengti ir įteisinti
aplinkos radiologinę stebėseną reglamentuojantys dokumentai.
2004 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti „Maisto
krepšelio“ radiologinio monitoringo vykdymo reikalavimai“ ir „Radionuklidų
kiekių krituliuose ir gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos dozės ekvivalento monitoringo Kupiškio bei Ignalinos rajonuose vykdymo reikalavimai“.
RSC yra viena iš institucijų, atsakingų už aplinkos radiologinės stebėsenos vykdymą atliekant aplinkos ir su ja susijusių komponentų – geriamojo
vandens, pieno ir „maisto krepšelio“ – radiologinių tyrimų vykdymą.
Šios stebėsenos tankusis tinklas apima visą šalies teritoriją.
Radiologiniams tyrimams imami vietinės kilmės maisto produktai. Pieno
ir geriamojo vandens ėminiai imami kas ketvirtį 7 stebėsenos taškuose,
mėsos ir žuvų ėminiai – du kartus per metus (pavasarį ir rudenį), daržovių
ėminiai – vasaros pabaigoje, grybų – visą jų augimo sezoną.
Retajame tinkle pieno, geriamojo vandens ir paruošto maisto (paros raciono) ėminiai imami Vilniaus mieste kiekvieną mėnesį.
Tyrimų rezultatai naudojami gyventojų gaunamai metinei efektinei dozei, sąlygotai maiste esančių radionuklidų jonizuojančiosios
spinduliuotės, įvertinti.
2004 m. atlikti 129 geriamojo vandens, 81 maisto produktų, 12
paruošto maisto raciono, 12 kritulių mėginių tyrimai tiek gamtinių, tiek
antropogeninių radionuklidų aktyvumams nustatyti. Įsisavinus naujai
įsigytą matavimo įrangą ir tyrimo metodus pradėta matuoti bendrąjį
tūrinį bei savitąjį alfa ir beta aktyvumus maisto produktuose bei geriamajame vandenyje naudojant proporcinį skaitiklį.
Remiantis tyrimų rezultatais įvertinta vidutinio Lietuvos gyventojo metinė efektinė dozė, sąlygota neapdorotuose maisto produktuose
esančių radionuklidų 90Sr, 137Cs ir 40K. Ji lygi 0,2 mSv. Paruoštame maiste
esantys radionuklidai sąlygoja 0,12 mSv efektinę dozę per metus. Šios
dozės yra tokios pat, kaip ir ankstesniais metais. Didžiausią indėlį (99%)
bendrame dozės balanse sudaro gamtinės kilmės 40K lemiama dozė.
Atliekant Lietuvos miškų grybų radioaktyviosios taršos stebėseną 2004 m. gama spektrometriškai buvo ištirta 15 rūšių grybų, iš
viso 328 mėginiai, surinkti iš 51 miško. Ėminių pasiskirstymas pagal grybų rūšį atspindėjo, kokios rūšys auga skirtinguose miškuose.
Detaliausiai tiriami Varėnos miškai, kur kiekvienais metais tam tikrų
grybų mėginiai renkami tuose pačiuose 7 miškuose.

Articles 35 and 36 of the EURATOM Treaty require that
each member state has a system of environmental radiological monitoring. This system shall allow assessment of doses of
population due to sources of ionizing radiation and give data of
monitoring to other states. The European Commission makes
efforts in unification national systems of monitoring and data
bases. Recommendations on practical implementation of Article
36 of Euratom Treaty were published in 2000. Legal documents
have been prepared on the basis of these recommendations in
Lithuania.
The “Requirements on radiological monitoring of mixed diet”
and “Requirements on monitoring of concentrations of radionuclides
in fallout and ambient dose equivalent in Ignalina and Kupiškis districts” were approved by minister of health in 2004. The RPC is one
of the institutions which are responsible for radiological monitoring
of environment and related components – drinking water, milk and
mixed diet.
The dense network of this monitoring covers the whole area of
Lithuania. Foodstuffs of local origin are samples for monitoring. Milk
and drinking water are sampled quarterly at 7 points, meat and ﬁsh
– twice per year (in spring and fall), vegetables – at the end of summer, mushrooms – the whole season when they grow.
Milk, drinking water and cooked food in the sparse network are
sampled in Vilnius each month.
The results of monitoring are used for assessment of effective
doses due to radionuclides in foodstuff.
129 samples of drinking water, 81 sample of foodstuff, 12
samples of cooked food, 12 samples of fallout have been analyzed
in 2004. Measurements of concentrations of both natural and artiﬁcial radionuclides were performed. Analysis of gross alpha and beta
activities in foodstuff and drinking water with proportional counter
have been started.
The average annual effective dose to Lithuanian population
due to 90Sr, 137Cs and 40K in foodstuff has been assessed. It is 0.2
mSv. Radionuclides in cooked food cause 0.12 mSv each year.
These doses are similar to the ones calculated earlier. The largest
part (99%) of dose is cause by 40K.
328 samples of 15 kinds of mushrooms were analyzed by
gamma spectrometry in 2004. Samples were taken in 51 forest.
Distribution of samples according to their sort reﬂects distribution of
kinds of mushrooms in forests. Forests of Varėna area are under the
closest investigation. Mushrooms are collected in the same 7 forests
each year.

Samples of mushrooms
before gamma
spectrometric analysis

Grybų ėminiai prieš gama
spektrometrinę analizę
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Grybų taršos stebėsena vykdoma nuo 1998 m., nors jie buvo
tiriami ir iškart po Černobylio AE avarijos. Mėginių skaičius kiekvienais metais skiriasi priklausomai nuo grybų derliaus. Nustatyta, kad
2004 m. grybų tarša 137Cs buvo panaši kaip ir ankstesniais metais.
Grybų radioaktyviosios taršos stebėsenos rezultatai 1998–2004 m.
pateikti 26 pav.

Monitoring of radioactivity in mushrooms is carried out since
1998 although mushrooms were measured after Chernobyl accident
too. Numbers of samples each year depend on yield of mushrooms.
Radioactive contamination of mushrooms in 2004 was similar to one
in subsequent years. The results of measurements of radioactive
contamination of mushrooms are given in Figure 26.

137

Cs savitasis aktyvumas, Bq/kg
137
Cs concentration, Bq/kg

26 pav.
Grybų radioaktyviosios taršos 1998–2004 m.
stebėsenos rezultatai

Figure 26
Results of monitoring of radioactive contamination of mushrooms
in 1998-2004
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GYVENTOJŲ IŠORINĖS APŠVITOS
STEBĖSENA

MONITORING OF EXTERNAL EXPOSURE
OF MEMBERS OF PUBLIC

Įgyvendinant EURATOM sutarties 36 straipsnio reikalavimą
dėl radiologinės aplinkos stebėsenos, siekiant įvertinti gyventojų
apšvitą ir laikantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų
gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos dozės ekvivalento stebėsenos
Kupiškio ir Ignalinos rajonuose vykdymo reikalavimų 2004 m. buvo
atliekami šios apšvitos dozės ekvivalento matavimai. Stebėsena
buvo vykdoma 32 stebėjimo taškuose Kupiškio rajone ir IAE 50 km
zonoje. Matuota dviem termoliuminescenciniais dozimetrais, dozė
kaupta šešis mėnesius.
Apibendrinti rezultatai pateikti 27 ir 28 pav. Įvairiose IAE 50
km zonos vietovėse metinės išorinės apšvitos dozės buvo nuo 0,58
iki 0,74 mSv, vidutinė metinė aplinkos apšvitos dozė – (0,67 ± 0,02)
mSv (95% patikimumo intervale). Kupiškio rajone metinės išorinės
apšvitos dozės buvo nuo 0,53 iki 0,77 mSv (28 pav.), vidutinė metinė
– (0,63 ± 0,03) mSv (95% patikimumo intervale).
Remiantis apšvitos dozių matavimų rezultatais nustatyta, kad
vidutinė dozės galia buvo 74 nSv/val., didžiausia reikšmė – 102 nSv/
val., mažiausia – 57 nSv/val.
Siekiant įvertinti, kokią dozę gyventojas gaus per metus, būtina atsižvelgti į vidutiniškai žmogaus lauke praleisto laiko trukmę.
Tarptautinio Jungtinių Tautų mokslinio komiteto jonizuojančiosios
spinduliuotės efektams tirti duomenimis tai 0,2 viso laiko. Atsižvelgus
į tai ir į apskaičiuotą aplinkos dozės ekvivalento ir efektinės dozės
santykį nustatyta, kad 2004 m. šalies gyventojas dėl išorinės apšvitos
lauke vidutiniškai gavo 0,09 mSv efektinę dozę.
Atlikus t-testą statistiškai patikimo skirtumo tarp vidutinių dozių
abiejuose rajonuose nenustatyta. Tai rodo, jog IAE gyventojų apšvitai
įtakos neturi.

According to Article 36 of the Euratom Treaty, with the aim of
assessment of doses to members of public and following the requirements for the monitoring of exposure due to environment approved
by the order of minister of health, the measurements of ambient dose
equivalent were performed in 2004. Measurements were done at 32
points in Kupiškis district and 50 km area of Ignalina NPP. Two thermoliuminescent dosimeters were used for monitoring at each point.
Duration of one measurement – 6 months.
The generalized data are given in Figures 27 and 28. Annual
doses at separate points in Ignalina NPP area were 0.58 to 0.74 mSv
(Figure 27). The average annual dose in the area of Ignalina NPP
was (0.67±0.02) mSv (95% level of conﬁdence). Doses recorded in
Kupiškis district (Figure 28) were 0.53 to 0.77 mSv. The average annual dose in this area was (0,63±0,03) mSv.
The annual average dose rate received from measurements
is 74 nSv/h. The minimum and maximum values are 57 nSv/h and
102 nSv/h.
For assessment of annual effective dose it is necessary to use
a time fraction spent outdoors which according to UNSCEAR data
is equal 0.2. Taking into account this parameter and ratio between
effective dose and ambient dose equivalent it is received that the
annual effective dose due to external exposure outdoors is equal to
0.09 mSv.
Results of t-test demonstrate that there is no statistically signiﬁcant difference between average doses in Ignalina and Kupiškis
districts. It indicates that Ignalina NPP has no impact on doses to
population.
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Figure 28
Annual doses of external exposure in different places of Kupiškis district

RADŽIU UŽTERŠTO GRUNTO
TYRIMAI PANEVĖŽYJE

Šimonys

Nociūnai
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Maksvyčiai

Subačius

Gudgaliai

INVESTIGATIONS OF SOIL
CONTAMINATED WITH RADIUM IN
PANEVĖŽYS

2004 m. buvo atlikti Panevėžio miesto Skaistakalnio parko
teritorijos grunto, užteršto radžiu, tyrimai.
Iš dokumentų buvo žinoma, kad 1985 m. tarybinės armijos dalinys
radioaktyviąsias atliekas iš šios teritorijos išvežė į Rusiją. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę išvedamos tarybinės armijos karinių dalinių teritorijos
buvo perduodamos tik įvertinus jų cheminę ir radioaktyviąją taršą.
Radioaktyvioji tarša šioje teritorijoje buvo užregistruota 1993 m.
rugpjūtį, karinių aviacijos remonto dirbtuvių teritorijoje nustačius padidėjusį radioaktyvųjį gamtinį foną. Apie 4 m3 radioaktyviosiomis medžiagomis
užterštos žemės, medinės grindys, 1 tonos cisterna su 400 litrų radioaktyviųjų variklių nuoplovų lėktuvu buvo išgabenta į Rusiją.
2003 m. Fizikos institutas, vykdydamas su JAV bendrą programą, kurios tikslas – surasti mūsų šalyje paliktus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, Skaistakalnyje atliko matavimus ir nustatė, kad gruntas užterštas 226Ra izotopu.
RSC pagal iš anksto numatytą tyrimų planą atliko vietovės dozimetrinius matavimus, identiﬁkavo užterštos teritorijos geograﬁnes koordinates
ir gama spektrometrais nustatė, kad gruntas užterštas 226Ra. Išmatuoti
šio radionuklido savitieji aktyvumai grunte, radono savitasis aktyvumas
grunte ir tūrinis aktyvumas artimiausiuose vandens telkiniuose. Kadangi
226
Ra yra labai radiotoksiškas, buvo atlikti bendrojo alfa ir bendrojo beta
aktyvumo matavimai geriamajame ir upės vandenyje.
Išanalizavus tyrimų rezultatus ir įvertinus galimas apšvitos
dozes buvo parengtos ir Panevėžio miesto savivaldybei pateiktos
teritorijos sutvarkymo rekomendacijos.
Radiacinės saugos centras / 2004
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Figure 27
Annual doses of external exposure in different places of 50 km area of
Ignalina NPP
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27 pav.
Metinės išorinės apšvitos dozės įvairiuose Ignalinos AE 50 km zonos
taškuose

Investigations of area located in Panevėžys, Skaistakalnis park
where soil is contaminated with radium have been performed.
It is known from archives that the radioactive waste was transported
by soviet military unit to Russia in 1985. After Lithuania regained its independency the assessment of chemical and radioactive contamination was
performed in all the areas which were left by the soviet military units.
The radioactive contamination of the above mentioned area was
detected in August of 1993 when the increased radiation level was recorded in the territory of repairs shop of military air force unit. Soil (approximately 4 m3) wooden ﬂoor, vessel with 400 liters of radioactive liquid used for
washing of engines were taken by air to Russia.
Measurements were performed by Institute of Physics in 2003 and
the fact of contamination of 226Ra of soil was recorded. The measurements
were performed in the framework of common project with USA aimed to
detection of lost sources of ionizing radiation in Lithuania.
According to the prepared plan the RPC performed dosimetric measurements in situ, identiﬁed location of contaminated spot and by gamma
spectrometric measurements found that the soil is contaminated by 226Ra.
Measurements of concentrations of this radionuclide in soil, radon concentration in soil air and closest water bodies have been performed. Since
radium is very radiotoxic the measurements of total alpha and beta activities in drinking water and water from the river have been also done.
Having analyzed the results and assessed the potential doses the
recommendations have been prepared and given to Panevėžys municipality on how this area should be managed.
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Vietovės schema su raudonai pažymėta radžiu užteršta teritorija pateikta 29 pav.

The scheme of the area is given in Figure 29. Contaminated
area is in red.

29 pav.
Vietovės su radžiu užteršta teritorija schema. Užterštas plotas – apie 76 m2

Figure 29
The scheme of contaminated area (appr. 76 m2)

Panevėžio miesto
savivaldybė

Teritorijos grunto ėminiai paimti taškuose, kur sugertosios
dozės galia ore buvo didžiausia. Siekiant nustatyti radžio pasiskirstymą pagal gylį ėminiai paimti iš įvairių sluoksnių.
Spektrometrinių tyrimų rezultatai parodė, kad 226Ra savitasis
aktyvumas viršutiniame grunto sluoksnyje gerokai didesnis nei gilesniuose, ir kuo giliau, tuo sparčiau mažėja. Jis gali būti skirtingas
netgi arti vienas kito esančiuose taškuose. Pasiskirstymų pavyzdžiai pateikti 30 pav.

The samples of soil were taken in points where absorbed dose rate
was the highest. In order to determine distribution of radium in soil the
samples were taken by layers.
The results of spectrometric measurements showed that concentrations of 226Ra in the upper layers of soil are much higher than the ones
deeper and these concentrations decrease rapidly with depth. Examples
of distribution of 226Ra by depth are given in Figure 30.

30 pav.
Tarša 226Ra pagal gylį skirtinguose taškuose
(kiekviena kreivė vaizduoja pasiskirstymą skirtinguose taškuose)

Figure 30
Distribution of 226Ra in different points
(each curve represents distribution in different points)
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Radono tūriniai aktyvumai buvo tiriami vandens ėminiuose iš
dviejų šulinių, gaisrinės rezervuaro ir Žagienio upelio, t. y. vietose,
esančiose arčiausiai užterštos teritorijos.
Pagal Lietuvos higienos normą HN 85:2003 „Gamtinė apšvita.
Radiacinės saugos normos“ radono tūriniai aktyvumai geriamajame vandenyje turi būti ne didesni kaip 100 Bq/l. Tirtas vanduo atitiko šios normos reikalavimus. Tik vieno šulinio vandenyje radono tūrinis aktyvumas
buvo keliasdešimt kartų didesnis už Lietuvoje užregistruojamus lygius.
Pakartotinai ištyrus to šulinio vandenį nustatytas (44 ± 10) Bq/l tūrinis
aktyvumas. Tokio palyginti didelio radono tūrinio aktyvumo šio šulinio vandenyje priežastis nėra aiški. (Tipinis didžiausias radono tūrinis aktyvumas
Lietuvos šulinių geriamajame vandenyje yra 10 Bq/l.) Priežastį galima nustatyti atliekant ilgalaikius aktyvumo kitimo stebėjimus. Teigti, kad tai susiję su grunto tarša 226Ra radionuklidu, negalima, nes šulinys yra gerokai
aukščiau nei užteršta teritorija.
Radiacinės saugos centras / 2004
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Concentrations of radon were investigated in water sampled in two
wells, ﬁre basin and Žagienis river, i.e., in places which are the closest to
the contaminated area.
According to the Lithuanian hygiene norm HN 85:2003 “Natural
exposure. Standards of radiation protection” the concentrations of radon
shall not exceed 100 Bq/l. The water under investigation complies with
this requirement. Concentration of radon in one sample was signiﬁcantly
higher that the common concentrations recorded in Lithuania. During repeated measurements the concentration of radon was found as high as
(44±10) Bq/l. The reason for such high (in comparison) concentration is
not clear. The long term measurements of radon concentrations in water
shall be performed for ﬁnding the reason. However, there are no basis for
statement that the higher concentration of radon in water is related with
contamination of soil with 226Ra because the well is higher that the area
contaminated.
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Radono tūriniai aktyvumai grunto ore kito nuo 13 iki 79
kBq/m3, vidurkis – 37 kBq/m3. Jie nėra dideli. Kadangi radonas
susidaro skylant 226Ra, galima teigti, kad 226Ra užterštas palyginti
nedidelis dirvožemio kiekis.
Nustatant, kokių priemonių būtina imtis žmonių radiacinei
saugai optimizuoti, atsižvelgiama tiek į galimas žmonių apšvitos
dozes, tiek į vienų ar kitų priemonių įgyvendinimo sąnaudas.
Iš trijų galimų teritorijos sutvarkymo būdų – išvežti 30 cm
grunto sluoksnį į IAE ilgalaikio saugojimo radioaktyviųjų atliekų saugyklą; nesiimti jokių priemonių; užpilti užterštą gruntą neužteršto
grunto sluoksniu – buvo pasiūlytas pastarasis.

Radon concentrations in soil were 13 to 79 kBq/m3, the average
– 37 kBq/m3. These values are not high. Since radon is a decay product of
226
Ra it is clear that comparatively small amount of soil is contaminated.
In selection of optimized radiation protection measures the possible
doses and resources needed for protective measures shall be taken into
account.
Three possible measures have been identiﬁed: to transfer 30 cm
of contaminated soil to repository of radioactive waste, not to take any
measures or to cover the contaminated soil with the clean one. The last
option has been suggested as the most optimized.

DARBUOTOJŲ IŠORINĖS APŠVITOS
STEBĖSENA

MONITORING OF OCCUPATIONAL
EXTERNAL EXPOSURE

Individualioji stebėsena padeda įsitikinti, kad su šaltiniais dirbančių darbuotojų radiacinės sauga yra pakankama. 2004 m. buvo
atliekama visų A kategorijos ir kai kurių B kategorijos darbuotojų
individualioji stebėsena.
Jonizuojančiosios spinduliuotės ribinės dozės yra išreikštos
efektinėmis ir lygiavertėmis dozėmis, kurių tiesiogiai išmatuoti negalima. Individualiaisiais termoliuminescenciniais dozimetrais matuojamas individualiosios dozės ekvivalentas Hp(10) – lygiavertė
dozė, kurią gauna minkštieji audiniai 10 mm gylyje. Konservatyviai
laikoma, kad išmatuotas Hp(10) yra lygus efektinei dozei. Tik užregistravus didesnes dozes pagal matavimų rezultatus yra apskaičiuojama efektinė dozė.
Išmatavus Hp(10) virš apsaugos priemonių ir po jomis buvo
skaičiuojamos intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojų
gautos efektinės dozės. 2004 m. šios specialybės gydytojų vidutinė
metinė efektinė dozė buvo 3,89 mSv.
2004 m. išmatuotos 39 darbuotojų rankų dozės. Vidutinė metinė rankų dozė Hp(0,07) buvo 1,32 mSv, didžiausia – 6,36 mSv.
Atlikta 10 800 individualiųjų dozių tyrimų 2 923 darbuotojams.
Mažiausia registruojama mėnesio dozė – 0,08 mSv, trijų mėnesių
– 0,25 mSv, metinė – 1 mSv. 77,1% darbuotojų metinės dozės neviršijo 1 mSv. Metinių efektinių dozių, viršijusių vidutinę metinę ribinę dozę (20 mSv), nenustatyta. Vidutinė metinė dozė – 0,96 mSv.
Išmatuotų individualiosios dozės ekvivalentų Hp(10) pasiskirstymas pateiktas 31 pav. Duomenys apie atskirose veiklos
srityse dirbančių darbuotojų vidutines, kolektyvines bei didžiausias
metines dozes pateikti 9 lentelėje.

The task of personal monitoring is to get an information that
radiation protection of occupationally exposed persons is suitable.
Personal monitoring of doses of all workers of category A and some
workers of category B was carried out in 2004.
Dose limits are expressed by effective and equivalent doses
which can not be recorded directly. Personal dose equivalent Hp(10)
is measured by personal thermoliuminescent dosimeters. According
to its deﬁnition it is the dose which is received by soft tissues at the
depth of 10 mm. It is considered conservatively that it is equal to the
effective dose. However, when higher doses are recorded the effective dose is calculated from results of measurements.
The effective doses are calculated for interventional radiologists and cardiology radiologists because they wear personal dosimeters both on the protective aprons and under them. The average
effective dose of these radiologists in 2004 was 3.89 mSv.
Doses to extremities (hands) were monitored for 39 workers in
2004. The average annual dose Hp(0.07) was 1.32 mSv, the highest
value was 6.36 mSv.
10 800 dose measurements were performed in total. Doses of
2923 workers were monitored. The minimum monthly recorded dose
is 0.08 mSv, quarterly – 0.25 mSv, annual – 1 mSv. Annuals doses
of 77.1% workers did not exceed 1 mSv. The annual effective doses
higher than the annual dose limit – 20 mSv – have not been recoded.
The annual average dose is 0.96 mSv.
The distribution of recorded Hp(10) is given in Figure 31. Data
on doses of workers from different areas are given in Table 9.

31 pav.
Individualiosios dozės ekvivalentų Hp(10) pasiskirstymas

2,5%

2,5%

0,7% 0,4%

Figure 31
Distribution of values of personal dozes equivalent Hp(10)

77,1%

16,7%

<1 mSv
1–1,5 mSv
1,5–2 mSv
2–6 mSv
6–20 mSv
20–50 mSv
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9 lentelė
2004 m. individualiųjų dozių tyrimų rezultatų suvestinė

Table 9
Data on personal monitoring in 2004

Darbuotojų skaičius
Number of workers

Kolektyvinė dozė (žm•Sv)
Collective dose, man Sv

Vidutinė metinė dozė (mSv)
Average annual personal dose, mSv

398
1 074

0,39
0,99

0,98
0,92

Intervencinė radiologija ir kardiologija*
Interventional radiology and cardiology*
- gydytojai / radiologists
- vidurinis personalas / nurses

49
46

0,19
0,07

3,89
1,56

Kompiuterinė tomograﬁja / Computed tomography
- gydytojai / radiologists
- vidurinis personalas / nurses

27
14

0,03
0,01

0,97
0,88

Odontologija / Dentistry
- gydytojai / radiologists
- vidurinis personalas / nurses

353
160

0,26
0,12

0,75
0,73

Branduolinė medicina / Nuclear medicine
- gydytojai / radiologists
- vidurinis personalas / nurses

14
32

0,01
0,04

0,85
1,35

Spindulinė terapija / Radiotherapy
- gydytojai / radiologists
- vidurinis personalas / nurses

41
85

0,03
0,10

0,80
1,14

Kiti medicinos darbuotojai / Others, radiology
- gydytojai / radiologists
- vidurinis personalas / nurses
- inžinieriai / engineers

191
50
69

0,19
0,05
0,05

0,98
1,01
0,73

Veterinarija / Veterinary

9

0,01

0,86

Mokslas / Research

80

0,06

0,73

Pramonė /Industry
- radiografuotojai / radiographers
- inžinieriai / engineers
- kiti / others

63
77
52

0,09
0,10
0,05

1,36
1,27
0,87

Kiti / others

18

0,01

0,77

Muitinė, policija / Customs, police

21

0,01

0,67

Veiklos sritis / Type of practice
Diagnostinė radiologija / Diagnostic radiology
- gydytojai / radiologists
- vidurinis personalas / nurses

* įvertintos intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojų metinės
efektinės dozės, kitų darbuotojų individualiųjų dozių ekvivalentai Hp(10)
išmatuoti virš apsaugos priemonių.

* effective doses are calculated and given for interventional and cardiology
radiologists. Hp(10) recorded on the protective aprons are given for other
workers.

MEDICININĖ APŠVITA

MEDICAL EXPOSURE

Medicininės procedūros, kurių metu naudojami jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniai, yra vienas iš didžiausių žmogaus apšvitos šaltinių. Europos Tarybos direktyva 97/43 EURATOM dėl sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės pavojaus, susijusio su asmenų
medicinine apšvita, reikalauja, kad valstybėse narėse būtų nustatyti ir
įdiegti rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai.
2001–2003 m. RSC įvairiose Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliko pagrindinių rentgenodiagnostikos procedūrų
metu pacientų gaunamų apšvitos dozių matavimus. Gauti rezultatai
pateikti RSC 2003 m. ataskaitoje.
2004 m. šie rezultatai buvo išanalizuoti ir jais remiantis nustatyti
Lietuvos rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai rentgenograﬁjoje, patvirtinti RSC direktoriaus įsakymu. Rekomenduojamieji diagnostikos
apšvitos lygiai rentgenograﬁjos procedūrų metu yra pateikti 10 lentelėje.

Medical procedures is one of the most important sources of human exposure. The EURATOM Directive 97/43 on health protection
of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to
medical exposure requires that reference levels for medical exposure
shall be established.
Measurements of patients’ doses were performed in different health care institutions of Lithuania in 2001-2003. The most
common x-ray diagnostic procedures were under survey.
In 2004 the results have been analyzed and on their basis the reference levels have been defined. These levels were
approved by the order of director of the RPC and are given in
Table 10.
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33

Radiation Protection Centre / 2004

10 lentelė
Rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai
rentgenograﬁjos procedūrų metu

Table 10
Reference levels for x-ray radiography

Poveikio kryptis
Rekomenduojama paviršinė įėjos dozė atliekant rentgenogramą, mGy
Projection
Reference entrance surface dose, for single ﬁlm, mGy
PA
0,6
PA
5
Kaukolė / Skull
LAT
3
AP
12
Stuburo juosmens dalis / Lumber spine
LAT
35
AP
9
Stuburo krūtinės dalis / Thorax spine
LAT
20
Pilvas, intraveninė urograﬁja ir cholecistograﬁja / Pelvis
AP
10
Klubo sąnarys / Hip joint
AP
10
AP – priekinė galinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – galinė priekinė projekcija.
AP – anterior-posterior projection, LAT – lateral projection, PA – posterior-anterior projection.
Tyrimas
Examination
Krūtinės ląsta / Chest

Rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai rentgenoskopijos,
kompiuterinės tomograﬁjos ir mamograﬁjos tyrimų metu Lietuvoje nustatyti
vadovaujantis TATENA rekomendacijomis ir patvirtinti tuo pačiu įsakymu.
Remiantis matavimų rezultatais parengtas ir konferencijoje
„Rentgeno diagnostiniai vaizdai“ Malmėje (Švedija) pristatytas stendinis
pranešimas apie pacientų gaunamas apšvitos dozes Lietuvoje. Straipsnis
ta pačia tema išspausdintas žurnale ,,Radiation Protection Dosimetry“.
Kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos galėtų laikytis rekomenduojamųjų lygių, turi būti taikomos tinkamos tyrimų metodikos, o rentgenodiagnostikos įranga turi gerai veikti. Vertinant įrangos tinkamumą ir atitikimą
reikalavimams atliekami rentgenodiagnostikos aparatų ir jų priedų, reikalingų atlikti tyrimui, kokybės kontrolės bandymai. 2004 m. atlikti 249 rentgenodiagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymai: 33 rentgeno aparatams
– priėmimo bandymai, 216 – periodiniai kokybės kontrolės bandymai. 24
rentgeno aparatai neatitiko jiems keliamų reikalavimų, 9 iš jų vėliau buvo
suremontuoti. Rentgeno aparatų kokybės kontrolės bandymų dinamika ir
reikalavimų neatitikusių rentgeno aparatų kiekis procentais pateikti 32 pav.

The reference levels for ﬂuoroscopy, computed tomography
and mammography are set after the recommendations of IAEA and
were approved by the same order.
The results of measurements were used for poster presentation in the second Malmo conference “Optimisation Strategies in
Medical X-Ray Imaging” and will be published in journal “Radiation
Protection Dosimetry”.
In order hospitals could follow the reference levels the suitable
examination techniques shall be applied and the associated equipment shall be in order. For this reason quality control of x-ray machines and accessories is performed. 249 x-ay machines were tested
in 2004 (acceptance tests for 33 machines and constancy tests for
216 ones). It was found that 24 x-ray machines did not comply with
requirements. 9 of them were repaired afterwards. The trend of quality control tests of x-ray machines and percentage of machines which
did not comply with the requirements are given in Figure 32.

32 pav.
Rentgeno aparatų, kuriems atlikti kokybės kontrolės bandymai, skaičius
ir reikalavimų neatitikusių rentgeno aparatų dalis 1998–2004 m.

Figure 32
Numbers of quality control tests of x-ray machines and percentages of
machines which did not comply with the requirements
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Vienas iš svarbiausių rentgenodiagnostikos įrenginių yra negatoskopas. Jo šviesa turi būti gana stipri ir tolygi. 2004 m. RSC pradėjo negatoskopų skaisčio ir tolygumo bandymus, kurie yra sudėtinė
kokybės kontrolės bandymų dalis. Atlikus 72 negatoskopų bandymus
nustatyta, kad 51 iš jų neatitiko nustatytų reikalavimų: 27 negatoskopų per mažas skaistis, 10 negatoskopų netolygi šviesa, o 14 negatoskopų ir skaistis, ir tolygumas neatitiko reikalavimų.
Buvo peržiūrėta ir patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 94:2004
„Paprastosios ir kompiuterinės tomograﬁjos bei proﬁlaktinės mamograﬁjos
kokybės kontrolė. Reikalavimai ir vertinimo kriterijai“, kurioje pateikti išsamesni bei griežtesni reikalavimai kokybės kontrolės bandymų periodiškumui.
Radiacinės saugos centras / 2004

The viewing box is one of the most important tool in x-ray
radiology. Its illumination shall be homogenous and enough bright.
Tests of viewing boxes were started in 2004. 72 viewing boxes
were tested and 51 of them did not comply with set requirements.
Illumination of 27 viewing boxes was too low, 10 - not homogenous.
The Lithuanian hygiene norm HN 94:2004 “Quality control of
conventional and computed tomography. Requirements and acceptance criteria” has been reviewed. Its new edition has been approved.
More detailed and stricter requirements for frequency of quality control tests are given in the norm.
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RSC KOKYBĖS SISTEMA

QUALITY SYSTEM OF RPC

Siekdama veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo bei kokybiško funkcijų atlikimo RSC 2004 m. įdiegė kokybės laidavimo sistemą, parengė ir
patvirtino Kokybės vadovą. Kokybės laidavimo sistema turi užtikrinti sistemingą ir kryptingą veiklos tikslų bei jų įgyvendinimo uždavinių vykdymą. Kokybės sistemos sukūrimas – kiekvienos valstybinį reguliavimą ir
tyrimus ar bandymus atliekančios institucijos uždavinys.
Kokybės vadovas parengtas vadovaujantis Lietuvoje įteisintų
Europos standartų, reglamentuojančių kokybės vadybos sistemas,
dokumentų rengimą, reikalavimais: LST EN ISO 9001:2000, LST EN
ISO 9000:2000, LST EN ISO 9004:2000, LST ISO/TR 10013:2001.
Tyrimų ir bandymų laboratorijų kokybės sistemos komponentus ir kokybės užtikrinimo būdus reglamentuoja LST EN ISO/IEC 17025:2003.
Kokybės vadovas parengtas RSC darbuotojų kruopštaus darbo
dėka, talkinant STUK ir SSI ekspertams.
Veiklos kokybės laidavimo sistemos kūrimas, Kokybės vadovo
rengimas, tyrimų ir bandymų kokybės sistemos kūrimas prasidėjo
2001 m., pradėjus vykdyti PHARE projektą „Radiacinė sauga“.
RSC kokybės sistemą sudaro Kokybės vadovas, kuriame aprašytos valstybinio radiacinės saugos reguliavimo ir tyrimų bei bandymų procedūros ir darbo instrukcijos.
Tyrimų ir bandymų kokybės sistemos stiprinimui skirta atskira
projekto priemonė. Tai naujos įrangos įsigijimas, tyrimams skirtų tinkamų patalpų įrengimas, tyrimų ir bandymų metodų tobulinimas. Kartu
su projekto partneriais iš STUK 2003 m. buvo įvertinta turima įrenginių
bazė, patalpos, atliekamų ir numatomų atlikti tyrimų ir bandymų sritys.
Parengtas patalpų rekonstrukcijos plano projektas, numatyta būtina
įsigyti įranga, įvertintos akredituotinos sritys. Įranga ir matavimo priemonės įsigytos Europos Sąjungos ir mūsų šalies lėšomis, patalpų rekonstrukcijos darbai ﬁnansuoti iš nacionalinio biudžeto.
Kiekvienam akredituojamam tyrimų ir bandymų metodui buvo
paskirti techniniai vadovai – kompetentingi skyriaus darbuotojai, atsakingi už atskirus tyrimus ir bandymus. Akreditavimui parinkti:
• aplinkos, statybinių medžiagų, maisto, vandens ir biologinių ėminių
gama spinduolių aktyvumų, savitųjų arba tūrinių aktyvumų tyrimai;
• aplinkos, maisto, vandens ir biologinių ėminių stroncio (90Sr) ir
tričio (3H) savitųjų arba tūrinių aktyvumų tyrimai;
• individualiuosiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimai;
• rentgenodiagnostikos aparatų bandymai.
Pasirenkant akredituotinas sritis atsižvelgta, kokių tyrimų ir
bandymų rezultatai sprendžiant įvairių objektų atitiktį radiacinės saugos reikalavimams yra svarbiausi.
Kiekvienos akredituojamos srities kokybės sistema sukurta ir įvertinta padedant STUK ekspertams. 2004 m. gegužę paraiška su prašymu
akredituoti Programų ir ekspertizės skyriaus nurodytus tyrimus ir bandymus buvo pateikta Nacionaliniam akreditavimo biurui. Metų pabaigoje šio
biuro techniniai ekspertai apsilankė RSC ir įvertino visus kokybės sistemos elementus. Šalinant pastebėtus neatitikimus procedūros ir instrukcijos buvo patikslintos.

In order activities of the RPC are effective and fruitful, its responsibilities are fulﬁlled with quality, the quality systems has been
implemented and quality manual approved. The main aim of the
quality system is to achieve that the aims and objectives are implemented in systematic and directed way. Creation of quality system
is the aim of each institution which performs state regulatory activities and/or tests.
Quality manual was prepared on the basis of European standards adopted in Lithuania which describe quality systems and preparation of quality documents, such as LST EN ISO 9001:2000, LST EN
ISO 9000:2000, LST EN ISO 9004:2000, LST ISO/TR 10013:2001.
Standard LST EN ISO/IEC 17025:2003 was used for creation of quality system for tests. Quality manual was prepared with the help of
experts from SSI and STUK.
Creation of quality system, preparation of quality manual, creation of quality systems for tests started in 2001 with the Phare project
“Radiation Protection”.
Quality system of RPC comprises of quality manual with
descriptions of regulatory and testing procedures and work instructions.
The separate measure of the project was dedicated to
strengthening of quality system in tests. It included supplies of
equipment, reconstruction of premises and improvement of techniques used in tests. With the help of experts from STUK the
available equipment and premises were evaluated, scopes of
performed tests assessed. In co-operation of Finnish experts the
plan of reconstruction of premises was prepared, the equipment
to be supplied and accreditation scope identified. The supplies
were financed by Phare and national budget, reconstruction of
premises – by national one.
Technical managers were assigned to each scope of accreditation. They are the competent members of staff of the department
responsible for the appropriate tests. The following tests were included in the accreditation scope:
• gamma spectrometric tests of environmental and biological
samples, construction materials, food and drinking water,
• tests of strontium and tritium in environmental and biological
samples, food and drinking water,
• personal dosimetry and tests of x-ray machines.
The tests whose results are used in legal decisions have been
selected for accreditation.
Quality system of each scope was created and evaluated together with experts from STUK. The application for accreditation to
the National Accreditation Bureau was given in May, 2004. The assessment on the spot was done in the end of the year by experts
of the National Accreditation Bureau. The corrective actions were
implemented.

Įgyvendinant PHARE
projektą sukurta šiuolaikiška
radiocheminių tyrimų laboratorija
Radiacinės saugos centras / 2004

The modern radiochemical
laboratory has been created in
the framework of Phare project
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TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

INTERNATIONAL PROJECTS

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠVEDIJA

COOPERATION WITH SWEDEN

Su Švedija radiacinės saugos srityje bendradarbiaujama
nuo 1994 m. Pagrindinė institucija, su kuria palaikomi ryšiai – SSI.
Stengdamasi, kad Lietuvą pasiektų kuo geresnė pagalba, SSI skatino bendradarbiauti ir su specialistais iš Švedijos gydymo įstaigų,
atominių elektrinių bei radiacinės saugos konsultavimo kompanijų.
Įspūdingų bendradarbiavimo rezultatų pasiekti padėjo ir
Lietuvos radiacinės saugos specialistų mokymas, seminarų organizavimas mūsų šalyje bei galimybė mūsų šalies specialistams dalyvauti ne tik Švedijoje, bet ir kitose šalyse vykstančiuose kursuose,
konferencijose, kongresuose. SSI rėmė įvairių leidinių leidybą, tiekė
matavimo ir biuro įrangą. Ypač didelės reikšmės turėjo Švedijos kolegų mūsų šalies specialistams perduotos žinios ir patirtis.
Parama teikta gamtinės ir medicininės apšvitos, radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo, visuomenės informavimo, radiologinės analizės ir
jos kokybės užtikrinimo, pasirengimo radiacinėms avarijoms, radiacinės saugos atominėje energetikoje srityse.
Visais atvejais buvo atsižvelgta į mūsų poreikius ir problemas,
todėl bendradarbiavimas pasižymėjo lankstumu ir atitiko Lietuvos
poreikius. Išspręsta ne viena per dešimtmetį iškilusi problema,
pareikalavusi specialistų kompetencijos ar materialinių sąnaudų.
Bendradarbiavimas prisidėjo prie to, kad Lietuvoje būtų sukurta šiuolaikinė radiacinės saugos infrastruktūra.
Kaip ir ankstesniais metais, svarią paramą SSI suteikė radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimais. RSC specialistai darbo vizito
metu susipažino su Švedijos medicinos objektuose susidariusių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema.
Parengtas leidinys „Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų
perdirbimas ir saugojimas“, kurio leidimą ﬁnansavo SSI. Leidinyje
pateikta praktinių reikalavimų įgyvendinimo aspektai, tvarkant radioaktyviąsias atliekas objektuose, kuriuose dirbama su atviraisiais
šaltiniais.
RSC lankėsi SSI atstovai, kurių tikslas buvo įvertinti radioaktyviųjų atliekų įtaką žmonių apšvitai. Aptarta, kaip įvertinti Vilniaus
universiteto Onkologijos instituto nuotekose esančių radionuklidų
sąlygotą apšvitos dozę.
SSI suorganizuotame tarptautiniame seminare radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo klausimais RSC specialistai perskaitė pranešimus
nebranduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų vežimo, dozių vertinimo klausimais, diskutavo
apie tolesnio bendradarbiavimo galimybes.
Bendradarbiaujant RSC nebuvo tik paramos gavėjas. Su
Švedijos specialistais parengta ne viena bendra publikacija, o tarptautiniuose renginiuose perskaitytas ne vienas pranešimas apie kartu pasiektus rezultatus.
2004 m. lapkritį SSI vyko seminaras Švedijos ir Baltijos šalių
bendradarbiavimo rezultatams aptarti. Be kitų klausimų, buvo diskutuojama apie ateities perspektyvas. Nors Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą, Švedijos parama mažėja, užmegzti ryšiai negali nutrūkti. Galimos naujos bendradarbiavimo formos – bendros Europos
Sąjungos programos, kartu vykdomos programos kitose šalyse, bendri moksliniai tyrimai.
2004 m. pabaigoje pradėta vykdyti programa „Švedijos institucinė parama“, kuria bus siekiama padėti įgyvendinti Lietuvoje sudėtingiausius Europos Sąjungos radiacinės saugos teisės aktų reikalavimus.
Ši programa ir nuolat palaikomi asmeniniai ryšiai rodo, jog Švedijos ir
Lietuvos bendradarbiavimas radiacinės saugos srityje tęsiasi.

Co-operation in radiation protection with Sweden lasts since 1994.
The principal institution in this co-operation is the SSI, however, the SSI
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puts efforts in order the best available support reaches Lithuania, so
participation of professionals from Swedish hospitals, nuclear power
supply stations, radiation protection consulting companies is assured
by the SSI.
The impressive results of co-operation were achieved because of
exchange of experience, training of Lithuanian professionals, seminars in
Lithuania, support for participation of Lithuanian experts in international
seminars, conferences, congresses, training courses, support for publications, supply of measuring and ofﬁce equipment. Swedish knowledge
and experience transferred to Lithuanian side were of the particularly great
value.
The support was given in such areas as natural and medical
exposure, management of radioactive waste, public information, radiological analysis and its quality assurance, emergency preparedness, radiation protection in nuclear energy.
Lithuanian needs and problems were taken into account always
and co-operation was ﬂexible and fully met Lithuanian needs. Many
difﬁcult problems in radiation protection arisen within 10 years have
been solved. Co-operation helped very much for creation of radiation
protection infrastructure in Lithuania.
As before, the essential support was provided by the SSI in the
area of management of radioactive waste. Members of staff of the
RPC got acquainted with the system of radioactive waste management in hospitals of Sweden.
The publication “Treatment and storage of radioactive waste of
small producers” has been published. This publication was supported
by the SSI. Practical aspects of implementation of requirements in
management of radioactive waste in places where unsealed radioactive sources are used are given in the publication.
Experts of the SSI visited the RPC with the aim of assessment
of impact of radioactive waste on exposure to population. Evaluation
of impact of radionuclides in sewage from nuclear medicine department of Oncology Institute of Vilnius University has been discussed.
Members of staff of the RPC made presentations on decommissioning of non-nuclear objects, transportation of radioactive waste, dose assessment in the international workshop devoted to radioactive waste management and organized by the SSI.
The co-operation was not a process of one side movement.
Common publications and presentations in international events were
prepared on results achieved in co-operation.
The seminar devoted to results of co-operation between
Sweden and Baltic states took place in the SSI in November, 2004.
Among other things, there were discussions on future perspectives.
Though Swedish help after Lithuania joined the EU is decreasing the
connections can not be disrupted. The new co-operation forms, such
as common programs in the EU, common programs in third countries, common research are possible.
The program “Swedish institutional support” was started in
the end of 2004. Its task is implementation of the most complicated requirements of EU legal documents in Lithuania. This program and personal connection between Swedish and Lithuanian
professionals indicate that our co-operation in radiation protection continues.
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PHARE PROJEKTAS
,,RADIACINĖ SAUGA“

PHARE PROJECT
“RADIATION PROTECTION”

Baigtas vykdyti PHARE projektas „Radiacinė sauga“, kurio tikslas – stiprinti RSC bei sukurti Europos Sąjungos (ES) standartus
atitinkančią radiacinės saugos įgaliotąją instituciją.
Daug pastangų stiprinti RSC buvo dedama nuo pat jo įkūrimo
1997 m. sausį, ir net dar anksčiau – kai RSC buvo kitos institucijos struktūrinis padalinys. Nuo 1994 m. paramą jam teikė Švedija,
Suomija, Danija, Vokietija bei kitos šalys. Didelę reikšmę turėjo ir turi
TATENA pagalba. Vykdant šį projektą buvo atsižvelgta į gautą bei
gaunamą paramą, siekiant ją kuo efektyviau integruoti į ES.
Projektą sudarė dvi dalys – Dvynių ir tiekimo.
Dvynių dalis – vykdoma kartu su Švedijos (SSI) ir Suomijos
(STUK) radiacinės saugos įgaliotosiomis institucijomis. Projektą
koordinavo daugiau kaip pusantrų metų RSC dirbęs ilgalaikis ekspertas iš Suomijos L. Blomqvist.
Šios projekto dalies tikslas buvo perimti Švedijos ir Suomijos
patirtį pačiose svarbiausiose radiacinės saugos srityse. Kadangi tai
labai plati sritis, dvejus projekto vykdymo metus buvo dirbama itin
intensyviai.
Atsižvelgiant į projekto tikslus, Dvynių projekto sutartyje
buvo apibrėžtos šios darbo sritys: radiacinės saugos teisės aktų
analizė ir infrastruktūros gerinimas, RSC kokybės sistemos sukūrimas, Programų ir ekspertizės skyriaus kokybės sistemos
sukūrimas ir pasirengimas akredituoti pagal ISO EN 17025
standartą, radiacinės saugos sistemos tvarkant radioaktyviąsias
atliekas tobulinimas, pasirengimo radiacinėms avarijoms stiprinimas, radiacinės saugos mokymo ir visuomenės informavimo
sistemų sukūrimas.
Dirbant buvo keičiamasi ekspertų patirtimi, organizuojami seminarai. Vykdant projektą nuveikti šie darbai:
• Išanalizavus radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktus,
nustatyta, kad jie atitinka ES dokumentus. Pateikti pasiūlymai gerinti
Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūrą.
• Siekiant užtikrinti RSC darbo kokybę, parengtos procedūros,
aprašančios darbuotojų vykdomą veiklą.
• Parengtas Programų ir ekspertizės skyriaus kokybės vadovas
ir jo priedai, kuriuose aprašoma, kaip turi būti atliekami bandymai ir
tyrimai, užtikrinama matavimų sietis, valdomi įrašai ir kita. Buvo pasirengta skyriaus akreditavimui.
• Išanalizuoti teisės aktai, reglamentuojantys radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.
• Peržiūrėtas ir pataisytas RSC avarinės parengties planas.
Didelę reikšmę turėjo RSC darbuotojams organizuotos stalo pratybos, kuriose patikrinta, kaip įvykus avarijai darbuotojai vadovautųsi
šiuo planu ir vykdytų savo funkcijas.

The Phare project “Radiation protection” has been ﬁnished.
The objective of this project was establishment of competent authority in radiation protection which complies with EC standards. The RPC
has been strengthened by this project.
It is important to emphasize that many efforts in strengthening of the RPC are made since its creation and even earlier when
the RPC was a part of other institution. Support was and is given
by Sweden, Finland, Denmark, Germany and other countries since
1994. The help received from the IAEA is also very important. The
support which has been or is received by the RPC was taken into account during implementation of the above mentioned Phare project.
The project consisted of two components – Twinning and supplies.
The Twinning component was implemented in partnership with
SSI and STUK. Mr.L.Blomqvist was working as a pre-accession adviser for more than one and half a year.
The task of Twinning activities was assimilation of Swedish and
Finnish experience in the ﬁeld of radiation protection. Since this experience is very wide the work in this was very intensive.
Taking into account the objectives of the project given in its Fiche
the following areas of activities were identiﬁed when Twining Covenant
was under preparation: analysis of radiation protection legislation and
radiation protection infrastructure, creation of quality system of RPC,
creation of quality systems and accreditation of the Department of
Programs and Expertise according to the standard ISO EN 17025,
creation of system of radiation protection in management of radioactive
waste, creation of emergency preparedness system, creation of systems of radiation protection training and public information.
Expert activities were carried out, workshops were organized
in all these areas. The main achievements during this project:
• Having analyzed the radiation protection legal documents it
was found they essentially are in line with the appropriate legislation
of EC. The suggestions on possible changes of radiation protection
infrastructure were given.
• Descriptions of all the procedures important for quality of work
of the RPC have been prepared.
• The quality manual of the Department of Programs and
Expertise and its annexes with detailed descriptions of tests, quality
assurance and assurance of traceability of tests, control of records,
etc. The preparation for accreditation of department was ﬁnalized.
• The legal documents on radiation protection in management of
radioactive have been analyzed.
• The emergency preparedness plan of the RPC has been reviewed
and necessary correction introduced. The table top exercise aimed to
checking of practical implementation of the plan was carried out.

Phare projekto
įgyvendinimo aptarimas
(iš kairės Phare projekto vadovas
J. Elkert, STUK direktoriaus
pavaduotojas R. Mustonen,
Phare projekto ilgalaikis
ekspertas L. Blomqvist ir
RSC direktorius A. Mastauskas)
Radiacinės saugos centras / 2004

Discussions on implementation
of Phare project
(from left, project leader
J. Elkert, deputy director of the
STUK R. Mustonen, pre-accession
adviser L. Blomqvist,
director of the RPC A. Mastauskas)
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•

•

Parengta visuomenės informavimo radiacinės saugos klausimais strategija ir procedūrų aprašymai, išleista knyga „Radiacinė
sauga? Tai labai paprasta“.
• Parengtos radiacinės saugos mokymo programos ir paskaitų
medžiaga, įgyta praktinės patirties, organizuojant ir dalyvaujant radiacinės saugos mokymo kursuose būsimiesiems dėstytojams.
Tai tik pagrindiniai PHARE projekto Dvynių dalies pasiekimai.
Buvo įgyvendinti ne tik visi sutartyje numatyti tikslai, bet ir išspręsti
projektą vykdant iškilę klausimai. Toks pavyzdys gali būti seminaras,
kuriame nagrinėti aktualūs jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos klausimai.
Rengiant tiekimo dokumentaciją atsižvelgta į projekto pasiūlymą, RSC poreikius, Dvynių ekspertų pasiūlymus. Atviras tarptautinis
konkursas buvo sėkmingas, daugiau nei už 1,7 mln. eurų įsigyta
beveik visa planuota įranga – alfa, beta ir gama spektrometrų, dozės
galios ir paviršiaus taršos matuoklių, įrenginių radiocheminiam ėminių apdorojimui, laboratorijos mikroklimato užtikrinimo sistemų, medicininės radiologijos ir individualiosios dozimetrijos kokybės kontrolės
įranga, kompiuterių ir programinės įrangos, biuro įrangos.
Abi projekto dalys buvo glaudžiai koordinuojamos, todėl per
trumpą laiką – maždaug dvejus metus – įvykdytas techniškai sudėtingas ir daug tikslų turėjęs projektas.
Projekto rezultatas akivaizdus – šiandien RSC yra šiuolaikinė
radiacinės saugos institucija, atsakinga ne tik už radiacinės saugos
užtikrinimą, bet ir ES radiacinės saugos teisės aktų diegimą ir įgyvendinimą Lietuvoje.

The strategy of public information on radiation protection and
descriptions of the appropriate procedures have been prepared, the
book for public “Radiation protection? It is very simple” published.
Training modules have been prepared which include both
schedules and training material. They have been tested in practice
– the train-the-trainers course took place.
These are only the main achievements of the Twinning component. Not only all the objectives planned in Twinning Covenant have
been met but also additional tasks which were identiﬁed during implementation of the project have been implemented.
The Fiche, needs of the RPC and proposals of Twining experts
have been taken into account when documents for supplies (tender
dossier) were under preparation. The open international tender was
successful. Essentially all the planned equipment has been received: spectrometers of alpha, beta and gamma, monitors of dose rate
and surface contamination, equipment for radiochemical treatment
of samples, systems of air conditioning in laboratory, equipment for
quality control in medical radiology, computers and software, ofﬁce
equipment for nearly 1.7 millions euros.
Both components of the project were closely co-ordinated so
the technically sophisticated and multipurpose project has been implemented with a relatively short time – two years.
The outcome of the project is the modern radiation protection
competent institution responsible for implementation of EC radiation
protection legislation in Lithuania.

PHARE PROGRAMME SUPPORT TO
DECOMMISSIONING OF IGNALINA NPP

PHARE PROGRAMOS PARAMA IAE
EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMUI

On 10 October 2002 the Government adopted the revised
National Energy Strategy. According to provisions of the Strategy,
Lithuania committed to shut down the Unit 1 of Ignalina NPP on 31
December 2004, the Unit 2 – on 31 December 2009.
The Law on Nuclear Energy and other legislation establish the
requirements to license the decommissioning process. Licenses are issued by the State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI). RPC participates in licensing of this practice. The decommissioning is a complex
process, therefore, only the competence of RPC in this ﬁeld is not always
sufﬁcient. The technical support organizations are being invoked, which
have particular knowledge in decommissioning related ﬁelds.
In order to carry out the independent review of decommissioning licensing documents and to improve self competence in the ﬁeld
of decommissioning, the RPC at the end of 2004 started to implement
the EU PHARE project “Support to licensing activities related to the
decommissioning of the Ignalina nuclear power plant to VATESI and
Lithuanian TSOs (Sub-component 2 for RPC)”. For project implementation the EU allocated 0.4 millions euros.
In September 2004 the contract for project implementation was
signed with Swedish-French consortium SiP/Riskaudit. Technical support organizations from France, Germany, Finland, United Kingdom,
Italy, Sweden and Belgium, which have experience in decommissioning, nuclear safety, radiation protection and management of radioactive waste, were invoked. They will help RPC to implement the
project goals.
The project started in November 2004 and will be ﬁnished in
October 2006. It consists of two components: service and supply.
Service component is divided into two parts. One part is aimed at helping RPC to review the decommissioning related licensing
documents from the radiation protection point of view. There will be

2002 m. spalio 10 d. LR Vyriausybė patvirtino patikslintą
Nacionalinę energetikos strategiją. Pagal jos nuostatas Lietuva įsipareigojo nutraukti IAE 1-ojo bloko eksploatavimą iki 2004 m. gruodžio
31 d., 2-ojo bloko – iki 2009 m. gruodžio 31 d.
Branduolinės energijos įstatymas ir kiti teisės aktai numato, jog
eksploatavimo nutraukimui vykdyti reikalingos licencijos, kurias išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI).
RSC dalyvauja licencijuojant šią veiklą. Eksploatavimo nutraukimas
yra sudėtingas procesas, todėl eksploatavimo nutraukimo licencijavimo dokumentų vertinimui vien RSC kompetencijos šioje srityje nepakanka. Pasitelkiamos techninės paramos organizacijos, turinčios su
eksploatavimo nutraukimu susijusių sričių žinių.
Siekdamas atlikti nepriklausomą licencijavimo dokumentų ekspertizę bei tobulinti savo kompetenciją eksploatavimo nutraukimo srityje 2004
m. pabaigoje RSC pradėjo vykdyti Europos Sąjungos PHARE projektą
„Parama VATESI ir Lietuvos techninės paramos organizacijoms Ignalinos
AE eksploatavimo nutraukimo licencijavimo veiklos srityje – antroji paslaugų teikimo subkomponentė (parama Radiacinės saugos centrui)“. Šiam
projektui įgyvendinti Europos Sąjunga skyrė 400 tūkst. eurų.
2004 m. rugsėjį pasirašyta projekto vykdymo sutartis su Švedijos ir
Prancūzijos konsorciumu SiP/Riskaudit. Pasitelktos eksploatavimo nutraukimo, branduolinės, radiacinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
srityse patirties turinčios techninės paramos organizacijos iš Prancūzijos,
Vokietijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Švedijos ir Belgijos.
Jos padės RSC įgyvendinti projekte numatytus tikslus.
2004 m. lapkritį pradėtas įgyvendinti projektas bus baigtas
2006 m. spalį. Jis sudarytas iš dviejų dalių – paslaugų ir tiekimo.
Paslaugų dalis susideda iš dviejų kompenenčių. Viena iš jų
– pagalba RSC atliekant eksploatavimo nutraukimo licencijavimo
Radiacinės saugos centras / 2004
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dokumentų ekspertizę radiacinės saugos požiūriu. Bus analizuojami
įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo projektų, panaudoto branduolinio kuro, radioaktyviųjų atliekų galutinio apdorojimo įrenginių ir
saugyklų įrengimo, radioaktyviųjų atliekų kapinynų poveikio aplinkai
vertinimo bei saugos vertinimo dokumentai. Kita stiprins RSC galimybes optimizuoti radiacinę saugą ir vertinti profesinės apšvitos dozes.
Planuojama parengti praktinį vadovą su rekomendacijomis, kaip optimizuoti profesinės apšvitos radiacinę saugą atliekant išmontavimo
darbus. RSC sulauks ekspertų pagalbos vertinant šiuos darbus atliekančių darbuotojų vidinės ir išorinės apšvitos dozes.
Sėkmingai įgyvendinus projekto tiekimo dalį RSC gaus programinės įrangos, kuri bus naudojama radiacinės saugos skaičiavimų
nepriklausomai ekspertizei atlikti.

reviewed the environmental impact assessment and safety analysis
documents of equipment dismantling and decontamination projects,
spent nuclear fuel and radioactive waste conditioning and storage
facilities. Other part is aimed at strengthening of RPC capabilities
in optimization of radiation protection and assessment of occupational doses. It is planned to draft the practical guide, which will give
recommendations on optimization of occupational exposure during
dismantling works. RPC will be provided with the help of experts in
evaluation of external and internal doses of workers, conducting these works.
After successful implementation of project supply component,
RPC will acquire software that will be used for independent expertise
of calculations in radiation protection.

TARPTAUTINĖ ATOMINĖS
ENERGIJOS AGENTŪRA (TATENA)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY (IAEA)

Bendradarbiavimas su TATENA yra vienas iš pagrindinių faktorių, sąlygojusių šalies radiacinės saugos infrastruktūros sukūrimą. Ypatingą pagalbą ši tarptautinė organizacija teikė ir tebeteikia
organizuodama specialistų mokymą bei jų kvaliﬁkacijos kėlimą. Ji
prisidėjo ir prie to, kad RSC turi šiuolaikinę tyrimo įrangą bei reikiamus prietaisus.
2004 m. lankėsi dvi TATENA ekspertų misijos. Viena iš jų vertino Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūrą bei RSC gebėjimus vykdyti pagrindines įgaliotosios institucijos radiacinės saugos klausimais
funkcijas (RaSIA), kita – šalies strategiją tobulinant šaltinių kontrolę,
užtikrinant jų saugumą. Abi misijos konstatavo, kad Lietuvoje sukurta
pakankamai gera radiacinės saugos infrastruktūra, RSC turi gebėjimų vykdyti pagrindines funkcijas ir jas vykdo, šaltinių saugumo kontrolė yra užtikrinta. Esminių pastabų nebuvo, o pateiktosios susijusios
tik su RSC veiklos tobulinimu.
Kaip ir kasmet, 2004 m. RSC specialistai turėjo galimybę
tobulintis pagal regioninius projektus organizuojamuose kursuose ir seminaruose. Įgyvendinant regioninį projektą RER/
9/063 „Radiacinės saugos tobulinimas atominėse elektrinėse“
Vilniuje buvo surengtas seminaras užsienio valstybių įgaliotųjų
institucijų atstovams radiacinės saugos atominėse elektrinėse
optimizavimo klausimais. Pagal regioninį projektą RER/9/073
„Nacionalinės strategijos įdiegimas griežtinant pamestųjų šaltinių kontrolę“ RSC specialistai dalyvavo pamestųjų šaltinių paieškos ir tvarkymo organizavimui skirtame seminare. Dalyvauta
rengiant regioninį projektą RER/9/081 „Praktinis radiacinės
saugos optimizavimo principo įgyvendinimas naudojantis regioniniais tinklais“.

Co-operation with the IAEA is one of the main factors that contributed to the creation of the state radiation protection infrastructure.
Essential help is provided by this international organization in training
of specialists and their qualiﬁcation improvement. It also contributed
to the provision of RPC with modern measurement equipment and
necessary devices.
In 2004 two IAEA expert missions were organized at RPC.
One mission (RaSIA) evaluated the RPC capabilities to conduct the
functions of regulatory authority in radiation protection and the radiation protection infrastructure in Lithuania, another mission reviewed
the state strategy in the ﬁeld of improvement of safety and control of
sources. Both expert missions stated, that Lithuania has established
a good radiation protection infrastructure, RPC has enough capabilities to carry out main functions and carries out them, the safety of
sources is ensured. There we no essential remarks, only remarks
related to improvement of RPC activities were given.
As every year, in order to improve the knowledge in radiation protection, in 2004 RPC specialists have had the possibility to attend regional training courses and workshops. Within the framework of the regional
project RER/9/063 “Enhancing the Occupational Radiation Protection
in Nuclear Power Plants”, the workshop on optimization of occupational
radiation protection in nuclear power plants was organized in Vilnius
for representatives from foreign radiation protection authorities. Within
the framework of the regional project RER/9/073 “Implementation of
National Strategies for Regaining Control over Orphan Sources”, the
RPC specialists attended the workshop on detection and management
of orphan sources. Part was taken in preparation of regional project
RER/9/081 “Practical Implementation of the Principle of Optimization of
Radiation Protection through Regional Networking”.

TATENA ir RSC
organizuoti mokymo
kursai Lietuvoje
Radiacinės saugos centras / 2004

Training course
organized by the IAEA
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39

Radiation Protection Centre / 2004

Įrodymas, kad TATENA Lietuvą laiko viena iš pavyzdinių sėkmingai radiacinės saugos infrastruktūrą sukūrusių Rytų Europos bloko
šalių yra tas, kad praėjusiais metais RSC viešėjo 7 TATENA siųsti užsienio šalių įgaliotųjų institucijų atstovai. Jie susipažino su RSC veikla,
registro tvarkymu, licencijavimu, valstybine priežiūra ir kontrole, gilinosi į radiacinės saugos ekspertizės, radiologinių tyrimų organizavimą.
Džiugu, kad TATENA tinklalapyje RSC nurodytas kaip geros
praktikos institucija, ypač mokant radiacinės saugos.
2004 m. surengti dveji mėnesio trukmės tarptautiniai kursai apie licencijų išdavimą ir inspektavimą rentgenodiagnostikoje.
Viename iš jų mūsų specialistai, kaip tarptautinių ekspertų lygiateisiai
partneriai, skaitė paskaitas ir vedė praktinius užsiėmimus.
Siekdama padėti Lietuvai saugiai nutraukti atominės elektrinės
eksploatavimą TATENA ﬁnansuoja nacionalinio projekto LIT/4/002
„Parama VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui“ įgyvendinimą.
Pagal 2004 m. darbo plane numatytas priemones suorganizuotos
dvi TATENA ekspertų misijos įvertinti 1-ojo bloko galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo projekto Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
ir to paties projekto Saugos analizės ataskaitą. Dalyvauta seminare
„Dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijos“. Taip pat gauta įrangos aplinkos radiologinei stebėsenai atlikti.
Pagal minėtą projektą RSC specialistai dėl radiacinės saugos ir
ALARA principo taikymo BR3 reaktoriaus eksploatavimo nutraukimo
metu stažavosi Branduolinių tyrimų ir mokymo centre Mole (Belgija).
Baigtas vykdyti nacionalinis projektas LIT/9/006 „Reguliuojančiųjų
institucijų efektyvumo stiprinimas“, kurio tikslas buvo sukurti RSC radiacinės saugos mokymo bazės pagrindus. Pagal projektą gauta kompiuterių,
projektorius, vaizdo ir garso įranga, mokymo įranga, kuri bus naudojama
teoriniams ir praktiniams užsiėmimams. Suorganizuotas seminaras, mokymo kursai ir praktiniai užsiėmimai dėstytojams, skaitantiems paskaitas
radiacinės saugos klausimais. Jų tikslas – lavinti dėstymo įgūdžius ir supažindinti su TATENA mokymo medžiaga.

The evidence, that the IAEA considers Lithuania as model
country from the East European block countries, which most successfully created the radiation protection infrastructure, gives the
fact, that last year 7 IAEA trainees from different foreign regulatory
authorities visited RPC. They have got acquainted with the RPC activities, management of the Register, licensing, state supervision and
control, deepened their knowledge in organizing of radiation protection expertise, radiological investigations.
It is a pleasure to state, that RPC is noted in the IAEA web
page as the regulatory authority of excellence, especially in the ﬁeld
of training in radiation protection.
In 2004, two international training courses of 1-month duration were
organized in the ﬁelds of licensing and inspections in X-ray diagnostics.
In one of them the RPC specialists, as equal partners with international
experts, have given the lectures and conducted practical exercises.
With the aim at supporting Lithuania in decommissioning of nuclear
power plants, the IAEA is ﬁnancing the national project LIT/4/002 “Support
for Decommissioning of INPP Unit 1”. In accordance with measures foreseen in this project for 2004, two IAEA expert missions were organized.
According to above-mentioned project, the RPC specialists attended the fellowship “Radiation Protection and Application of ALARA
Principle during the Decommissioning of B3 Reactor” in Nuclear
Research and Training Centre, in Mol (Belgium).
The national project LIT/9/006 „Enhancement of Regulatory
Body Effectiveness” was ﬁnished. Its aim was to establish the background for the RPC training in radiation protection. Computers, projector, visual and audible equipment, training material was provided
through this project. They will be used for conducting the theoretical
and practical exercises. The workshop, training course and practical
exercises were organized for lecturers, who give lectures in radiation
protection. The purpose of the events was to develop the teaching
skill and to get acquainted with the IAEA training material.

MATRA PROGRAMA

PROGRAM MATRA

2003 m. kartu su Olandijos metrologijos institutu, Amsterdamo
laisvuoju universitetu, Leideno universiteto medicinos centru ir
Liuvardeno klinikine chemijos laboratorija buvo baigta vykdyti MATRA
programa, kurios tikslas – padėti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms sukurti rentgenodiagnostikos kokybės sistemas. Programai pasibaigus paaiškėjo, kad ji ne tik padėjo, bet ir paskatino programoje
dalyvavusias įstaigas tokias sistemas įdiegti greičiau. Visoms asmens
sveikatos priežiūros įstaigoms buvo parengtos metodinės rekomendacijos apie kokybės sistemų diegimą rentgenodiagnostikos skyriuose.
Kompiuterinės tomograﬁjos tyrimų metu gaunamos gana didelės
dozės, todėl labai svarbu užtikrinti tokių tyrimų kokybę. Kartu su Olandijos
partneriais buvo nutarta, kad panaši programa reikalinga ir šioje srityje.
2004 m. programa pradėta vykdyti. Atrinktos programoje dalyvausiančios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jose išanalizuota kompiuterinės tomograﬁjos būklė. Programa bus vykdoma visus 2005 m.

Program MATRA was ﬁnalized in 2003. It was implemented in
co-operation with Dutch partners – Netherlands Metrology Institute,
Free University of Amsterdam, Medical Center of Leiden University
and Leuvarden Laboratory of Clinical Chemistry. The objective of the
program was creation of fundamentals for quality systems in x-ray radiology. It was found that the program facilitated greatly implementation of quality systems. Among all, the hospitals received recommendations of implementation of quality systems in x-ray departments.
It has been decided to continue the program in computed tomography.
Rather high doses are received in computed tomography, so
quality assurance in computed tomography is very important. The
participants – pilot hospitals have been selected, situation in computed tomography in these hospitals analysed. The program will be
implemented through 2005.

BENDRADARBIAVIMAS SU JAV

CO-OPERATION WITH USA

JAV yra valstybė, turinti senas radiacinės saugos tradicijas.
Jau nuo praėjusio dešimtmečio RSC specialistai palaiko ryšius su
šios šalies kolegomis.
Tęsiasi bendradarbiavimas su JAV Radiacinės saugos draugija
– keičiamasi informacija, kartu analizuojami sudėtingi atvejai, kai būtina nuspręsti, kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis.

USA is a country which has old traditions of radiation protection. Professionals of the RPC enjoy connections with their colleagues from USA since the last decade.
Co-operation with Health Physics Society continues – information is exchanged, the complicated cases when radiation protection
measurers are to be identiﬁed are analyzed.
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2004 m. kartu su JAV specialistais surengti kursai, kuriuose
buvo mokoma analizuoti surastų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radionuklidinę sudėtį. Tai svarbu kovojant su terorizmu, kai gali
būti panaudotos radioaktyviosios medžiagos.
Teroro išpuolių, kurių metu gali būti panaudotos branduolinės
medžiagos, prevencijai kartu su Nacionaline Lawrence Livermore
laboratorija pradėta kurti mokymų sistema, kaip atpažinti dvejopos
paskirties gaminius ir prekes, kurie gali būti panaudoti, kuriant ir gaminant branduolinį ginklą. Kartu su Muitinės mokymo centru ir JAV
specialistais parengta mokymo medžiaga, surengti kursai būsimiesiems dėstytojams, rengiami mokymo moduliai.
JAV mūsų šalį remia ir įranga bei specialiąja literatūra. Gautas portatyvinis gama spektrometras, radionuklidinės sudėties analizatoriai, alfa,
beta ir neutronų detektoriai, įranga mokymo medžiagai demonstruoti.

Training course was organized with colleagues for USA with
the aim to learn how to identify isotopic content of seized radioactive
materials. This course is very important in ﬁghting with radiological terrorism.
The system of training in identiﬁcation of dual use commodities
used in creation and manufacturing of nuclear weapons was started
to create together with the National Lawrence Livermore Laboratory.
It is very important for the prevention of nuclear terrorism. In co-operation with the Lithuanian Customs Training Centre and American
colleagues the training material has been prepared, train-the-trainers
training course organized, training modules are under preparation.
Equipment and literature is also supplied by USA. Portable in
situ gamma spectrometer, identiﬁers of radionuclides, alpha, beta and
neutron probes, equipment for presentations have been received.

BENDRADARBIAVIMAS SU
JUNGTINIŲ TAUTŲ MOKSLINIU
KOMITETU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS POVEIKIUI TIRTI

CO-OPERATION WITH UNITED
NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE
ON EFFECTS OF ATOMICA
RADIATION (UNSCEAR)

Ekspertizės ir programų rezultatai padeda įvertinti su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu susijusią padėtį. Todėl Jungtinių
Tautų moksliniam komitetui jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui
tirti RSC dažnai teikia informaciją apie Lietuvos gyventojų gamtinę ir
profesinę apšvitą. Didelė šios informacijos dalis surenkama, vykdant
ekspertizę ir programas.
2004 m. pateikti 1995–2002 m. laikotarpio duomenys. Užpildyta
15 klausimynų apie darbuotojų, dirbančių su šaltiniais atskirose veiklos
srityse, skaičius, kolektyvines dozes, vidutines metines dozes, jų pasiskirstymą. Užpildytas klausimynas apie IAE metines dujines ir skystas
radioaktyviąsias išmetas bei pagamintos energijos kiekius. Užpildytas
klausimynas apie gamtinę jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitą, pateikti radono tūrinių aktyvumų gyvenamuosiuose namuose, gyventojų
išorinės ir vidinės apšvitos dozių ir vidutinių efektinių dozių dėl gamtinės apšvitos, sugertosios dozės galios pasiskirstymo duomenys.

Results of investigations help to make assessment of situation
related with ionizing radiation. Information on natural and occupational exposure in Lithuania was collected and sent to the UNSCEAR
in 2004. The large part of this information was received by expertise
and programs.
Data on 1995-2002 were analyzed. 15 questionnaires
about numbers of occupationally exposed workers in different
areas, collective and annual personal doses, their distribution
were filled in. Also information on gaseous and liquid releases
from Ignalina NPP, amount of produced electricity was sent. One
questionnaire on natural exposure was also filled in. It includes
data on indoor radon concentrations, external and internal doses
of population, average effective doses due to natural exposure,
dose rate distributions.

PUBLIC INFORMATION

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

Information of the public about main problems in radiation protection, activities and other questions helps the RPC to reach the
main goal – publicity in organizing and implementing the measures
with regard to public and occupational radiation protection. Therefore,
in these questions it is communicated with journalists, the information
messages are released, methodical publications are issued, newest
results of measurements are placed on the web page.
During implementation of PHARE project “Radiation
Protection”, particular attention was paid to the development of strategy in public information and staff training. The RPC Plan for Public
Communication in 2004 was approved, according to which we constantly informed about projects and programmes under implementation. In order to disseminate the information as much as possible
effectively and to ensure the quality of this work, the procedures, describing the order of issuance of reports, brochures, other publications,
the order of public information, the maintenance of web page, and the
organization of internal relations were prepared.
The SSI experts shared the experience in planning, organizing,
evaluating and improving the communication skills with the public,
they jointly with RPC organized the workshop “Public Information
and Communication – Helps to Implement Organization Aims”. The
workshop was dedicated not only to the RPC specialists, but also to
other representatives from related institutions.

Visuomenės informavimas apie pagrindines radiacinės saugos
problemas, vykdomą veiklą bei kitus radiacinės saugos klausimus padeda
RSC siekti labai svarbaus tikslo – viešumo organizuojant bei įgyvendinant
gyventojų ir dirbančiųjų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio priemones šalyje. Aktyviai bendraujama su žurnalistais, rengiami
informaciniai pranešimai, leidžiami metodiniai leidiniai, naujausių tyrimų
rezultatai skelbiami interneto tinklalapyje.
Visuomenės informavimo strategijos parengimui ir darbuotojų
mokymui ypač didelis dėmesys buvo skirtas vykdant PHARE projektą „Radiacinė sauga“. Patvirtintas RSC ryšių su visuomene veiklos pagrindinių priemonių planas 2004 m., kuriuo remiantis nuolat
buvo skelbiama informacija apie vykdomus projektus ir programas.
Siekiant kuo efektyvesnio informacijos skleidimo bei šio darbo kokybės užtikrinimo parengtos ataskaitų, brošiūrų, kitų leidinių leidimą,
visuomenės informavimą, interneto tinklalapio tvarkymą bei vidinių
ryšių organizavimą aprašančios procedūros.
Bendravimo su visuomene planavimo, organizavimo, vertinimo ir gerinimo patirtimi dalijosi SSI ekspertai, kurie kartu su RSC
darbuotojais surengė seminarą „Visuomenės informavimas ir ryšiai
– priemonė, padedanti įgyvendinti organizacijos tikslus“. Seminaras
buvo skirtas ne tik dažniausiai su žurnalistais bendraujantiems RSC
darbuotojams, bet ir kitų savo veikla giminingų institucijų atstovams.
Radiacinės saugos centras / 2004
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Surengtas susitikimas su žurnalistais apie naujausius Černobylio
AE avarijos pasekmių tyrimų rezultatus bei naujų grėsmių, susijusių
su branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų panaudojimu, aptarimas.
Renginyje dalyvavo nemažai žurnalistų, sulaukta atgarsių spaudoje, suorganizuoti darbuotojų radijo interviu, dalyvauta televizijos laidose.
Kaip ir kasmet, 2004 m. išspausdinta RSC darbuotojų parengtų leidinių.
Dauguma jų išleista padedant Švedijos vyriausybei ir SSI. Tai
visuomenę su jonizuojančiaja spinduliuote ir pagrindiniais radiacinės
saugos principais supažindinantis informacinis lankstinukas „Radiacinė
sauga“, metodiniai nurodymai smulkiesiems radioaktyviųjų atliekų gamintojams „Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų perdirbimas ir
saugojimas“, „RSC metinė ataskaita 2003“ lietuvių ir anglų kalbomis,
kartu su Fizikos institutu parengta knyga „Radiacinė sauga Lietuvoje“.
Pagal Olandijos Vyriausybės MATRA programą išleisti metodiniai
nurodymai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms kokybės sistemos
rentgenodiagnostikoje kūrimo klausimais. Pagal PHARE projektą – didelio susidomėjimo susilaukusi G. Morkūno knyga „Radiacinė sauga?
Tai labai paprasta“.
RSC informaciją teikė ne tik fundamentaliais, bet ir aktualiais radiacinės saugos klausimais. Žiniasklaidai buvo siunčiami pranešimai
apie organizuojamus renginius, sėkmingai vykdytą ir užbaigtą PHARE
projektą, mokslinius tyrimus radiacinės saugos srityje, ato-minių elektrinių darbuotojų radiacinės saugos gerinimą, Olandijos ir Lietuvos
bendradarbiavimą kuriant rentgenodiagnostikos kokybės sistemas.
Darbuotojų straipsniai, interviu buvo publikuoti Lietuvos dienraščiuose,
specializuotuose žurnaluose.

The meeting with journalists, dedicated to the newest research
results of the Chernobyl accident, and to the presentation of the new
threats related to use of radioactive and nuclear materials, was organized. The meeting was attended by considerable number of journalists,
the resonance was anticipated in the mass media, the interview in radio
were organized, part was taken in the TV broadcasting.
As each year, in 2004 a number of publications, prepared by the
RPC staff, were issued.
Most of them were issued in providing help by the Swedish
Government and SSI. There was the brochure “Radiation Protection”,
which informs the general public about the basic principles of radiation protection, publication to the small producers of radioactive waste “Processing and Storage of Radioactive Waste Generated by Small
Waste Producers”, Annual Report of RPC, the book “Radiation Protection
in Lithuania”, issued in co-operation with the Institute of Physics.
According to MATRA programme, supported by the Government of
the Netherlands, methodical publication for health care institutions on development of quality systems in X-ray diagnostics was issued. Within the
means of the PHARE project, the book “Radiation Protection? It’s easy”,
prepared by G. Morkunas, was issued, which attained a broad interest.
RPC provided information not only in fundamental, bus also in
actual questions in radiation protection. The mass media was informed
about organized events, successfully implemented and ﬁnished PHARE
project, research in radiation protection, improvement of radiation protection of nuclear power plants workers, co-operation between Netherlands
and Lithuania in development of quality systems in X-ray diagnostics.
The publications, interviews with RPC personnel were published in
Lithuanian daily papers, specialized magazines.

TARPTAUTINIAI RENGINIAI

INTERNATIONAL EVENTS

RSC specialistai patirtimi radiacinės saugos srityje su kitų šalių
specialistais dalijosi dalyvaudami tarptautinėse konferencijose, kongresuose, koliokviumuose, seminaruose, atstovaudami Lietuvai įvairių darbo grupių susitikimuose.
2004 m. tokių tarptautinių renginių buvo gana daug. Lietuvos patirtis radiacinės saugos srityje ir pagrindinės veiklos sritys buvo pristatytos Vienoje (Austrija) vykusioje TATENA 48-ojoje generalinėje konferencijoje, dirbta koordinuojant Rytų ir Centrinės Europos ALARA tinklo
veiklą, dalyvauta 6-ajame Europos branduolinės energetikos bendrijos
(EURATOM) speciﬁnės mokslinių tyrimų ir mokymų programos Skilimo
(CCE–FI) komiteto posėdyje Briuselyje (Belgija) bei Amerikos atsakingųjų už radiacinę saugą mokymo ir mokslo bei medicinos įstaigose tinklo
(AMSRO) veikloje.
Madride (Ispanija) vykusiame Tarptautinės radiacinės saugos
draugijos 11-ajame kongrese RSC atstovas pristatė gamtinės apšvitos
Lietuvoje problemas, Pasaulio sveikatos organizacijos organizuotame
2-ajame tarptautiniame simpoziume „Būstas ir sveikata“ Vilniuje buvo
skaitytas pranešimas apie jonizuojančiąją spinduliuotę būste.
Apie pacientų apšvitą ir jos mažinimą diskutuota Malmėje (Švedija)
vykusioje konferencijoje „Rentgenologinių vaizdų optimizavimo strategijos“, profesionalios apšvitos tendencijos Ignalinos AE pristatytos konferencijoje Obninske (Rusijos Federacija) „Penkiasdešimt metų atominei
energetikai – kiti penkiasdešimt metų“, skirtoje pirmosios pasaulyje atominės elektrinės 50 metų sukakčiai paminėti ir atominės energetikos
ateities perspektyvoms įvertinti. RSC atstovas dalyvavo kasmetiniame
40-ajame Berlyno (Vokietija) koliokviume, kuriame Centrinės ir Rytų
Europos valstybės dalijosi patirtimi ir informacija apie radiacinės saugos
principų įgyvendinimą įvairiose veiklos srityse, aptarė opiausias radiacinės saugos problemas.
Patirtis organizuojant metalo laužo radioaktyviosios taršos kon-

RPC specialists shared their experience in radiation protection
with specialists from other countries during the attendance in international conferences, congresses, colloquia, workshops and working groups.
In 2004 there was a considerable number of such international
events. The experience of Lithuania in radiation protection and main
directions of activities were presented during the Annual Session of
the 48th IAEA General Conference in Vienna (Austria), the work was
carried out in coordinating the activities Eastern and Central European
ALARA Network, part was taken in Sixth Meeting of the FP6 Consultative
Committee for the Research and Training Programme (EURATOM) in the
Field of Nuclear Energy (Fission) – CCE-FISSION in Brussels (Belgium),
also part was taken in the American network for radiation protection ofﬁcers in research and education and in medical ﬁelds (AMSRO).
The RPC representative presented the problems in radiation protection against the natural exposure in the 11th Congress of the International
Radiation Protection Society, held in Madrid, Spain. The presentation was
given about ionizing radiation indoors during the II International Symposium
of the WHO “Home and Health” in Vilnius, Lithuania.
The discussions were held on patients exposure and it’s reduction
during the conference “Strategies for Optimization of X-ray Images”, that
was held in Malmo, Sweden, trends in occupational exposure at Ignalina
NPP were presented in the IAEA conference On Fifty Years of Nuclear
Power; Where in the Next Fifty Years?, held in Obninsk (Russia). RPC
representative took part in the 40th Berlin Colloquium (Germany), during
which the Central and Eastern Europe countries were sharing experience and information about implementation of basic principles in radiation
protection in different ﬁelds of practices, also discussed about the main
problems in radiation protection.
The experience gained in organizing the control of radioactive
contamination of the scrap metal was presented in the meeting of United
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trolę pristatyta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos ekspertų
grupės pasitarime Ženevoje (Šveicarija), apie saugos užtikrinimą tvarkant radioaktyviąsias atliekas diskutuota darbo seminare Stokholme
(Švedija).
Dalyvauta Baltijos jūros šalių tarybos Branduolinės ir radiacinės
saugos grupės susitikime, bendrame Lietuvos ir Lenkijos radiacinės
ir branduolinės saugos institucijų seminare aptarti aplinkos radiologinės stebėsenos klausimai. Stokholme (Švedija) vykusiame seminare
„Dvylikos metų bendradarbiavimo radiacinės saugos srityje įvertinimas“
buvo diskutuojama apie Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimo radiacinės saugos klausimais rezultatus bei ateities perspektyvas.
Radiacinės saugos mokymo sistema Lietuvoje buvo pristatyta
Madride (Ispanija) vykusiame seminare „Europos radiacinės saugos
ekspertų mokymo sistemos kūrimas“, dalyvauta Europos radiacinės saugos ekspertų mokymo sistemos kūrimo koordinacinio komiteto veikloje.
Didėjant susirūpinimui dėl tarptautinio terorizmo keliamų grėsmių
dalyvauta NATO organizuotoje konferencijoje „Terorizmas ir branduolinis
saugumas“ Baku (Azerbaidžanas), kurioje RSC atstovas skaitė pranešimą apie tarptautinio bendradarbiavimo vaidmenį vykdant branduolinio
terorizmo prevenciją.
Tarptautiniai renginiai ir dalyvavimas juose ne tik sudaro galimybes pasidalyti patirtimi, įgyti žinių, bet ir užmegzti ryšius su kitų šalių
giminingomis institucijomis. Tokie ryšiai ypač praverčia iškilus įvairiems
radiacinės saugos klausimams ar nagrinėjant konkrečias radiacinės saugos problemas.

Nations European economic commission experts group in Geneva
(Switzerland), the safety issues in management of radioactive waste
were discussed during the workshop held in Stockholm, Sweden.
Part was taken in meeting of Working Group of Nuclear and
Radiation Safety of CBSS (Council of Baltic Sea States), the questions
of environmental radiological monitoring were discussed during the joint
workshop of Lithuanian and Polish radiation protection and nuclear safety regulatory authorities. During the workshop “Evaluation of twelve years
co-operation in radiation protection”, held in Stockholm, Sweden, it was
discussed about the results and future perspectives of the Lithuanian
– Swedish co-operation.
The system of training in radiation protection in Lithuania was presented during the workshop “Creation of training system for European
radiation protection experts”, which was held in Madrid (Spain), the part
was taken in the activities of co-ordination committee for creation of training system for radiation protection experts.
Concern increases about threats raised by the international terrorism, therefore, part was taken in the conference “Terrorism and Nuclear
Safety”, organized by NATO in Baku, Azerbaijan.
International events and participation in them provides not only
the possibilities to exchange experience, to get knowledge, but also to
establish contacts with sister authorities from other countries. Such contacts are very well used in answering particular questions and in solving
problems in radiation protection.

TEISĖS AKTAI

LEGISLATION

Parengti šie darbuotojų ir gyventojų radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:
• LR karo padėties įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymas.
• Lietuvos higienos norma HN 83:2004 „Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga“.
• Lietuvos higienos norma HN 94:2004 „Paprastosios ir kompiuterinės tomograﬁjos bei proﬁlaktinės mamograﬁjos kokybės kontrolė.
Reikalavimai ir vertinimo kriterijai“.
• Nauja Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių redakcija.
• Paraiškos išduoti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais licenciją pildymo ir dokumentų licencijai gauti rengimo bei licencijos priedui papildyti teikimo tvarkos aprašas.
• Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijos ir jų nustatymo taisyklės.
• Metalo laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalo produkcijos radioaktyviosios taršos kontrolės jų supirkimo ir perdirbimo vietose
tvarka.
• Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais užplombavimo tvarka.
• Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje taisyklės.
• Odontologų ir gydytojų odontologų padėjėjų teorinio ir praktinio mokymo dirbti su dantų rentgenodiagnostikos aparatais bei panoramine rentgeno įranga ir privalomojo pradinio bei periodiško mokymo
radiacinės saugos klausimais tvarkos būdų aprašas.
• Didžiausi leistini cezio izotopų aktyvumo lygiai, taikomi žemės
ūkio produktams po Černobylio atominės elektrinės avarijos.
• Rekomenduojamieji rentgenodiagnostikos apšvitos lygiai.
• Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos,
licencijos priedo ir paraiškos išduoti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją formos.

Following legal acts, which regulate the occupational and public
radiation protection, were prepared:
• The Law on the Amendment of the 37 Article of the Law on
State of War of the Republic of Lithuania.
• Lithuanian Hygiene Standard HN 83:2004 “Radiation
Protection of Outside Workers”.
• Lithuanian Hygiene Standard HN 94:2004 “Quality Control
in Conventional and Computed Tomography and Prophylactic
Mammography. Requirements and Evaluation Criteria”.
• New edition of Regulations of Licensing of Practices with
Sources of Ionizing Radiation.
• Description of Order of Filling In of Application to Issue the License
to Conduct Practices with Sources of Ionizing Radiation and Preparation of
Documents to Obtain the License and to Amend the License Annex.
• Risk Categories of Radioactive Sources and Rules for Their
Determination.
• Order of Control of Radioactive Contamination in Procurement and
Processing Places of Scrap Metal, Waste and Processed Metal Production;
• Order of Sealing of Premises, Equipment and Devices
Containing Sources of Ionizing Radiation.
• Regulations on the Import, Export, Transit and Transportation
of Radioactive Materials and Radioactive Waste.
• Description of Order of Mandatory Initial and Recurrent
Training in Radiation Protection and Theoretical and Practical Training of
Dentists and Assistants to Physicians Dentists to Work with Dental X-ray
Diagnostic and Panoramic X-ray Equipment.
• Maximum Permitted Levels of Cesium Activities, Applicable to
Agricultural Products Following the Accident of Chernobyl Nuclear Power
Plant.
• Recommended X-ray Diagnostic Exposure Levels.
• Forms of License to Conduct Practices with Sources of
Ionizing Radiation, License Annex and Application to Issue the License
to Conduct Practices with Sources of Ionizing Radiation.
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