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ĮVADAS

INTRODUCTION

Radiacinės saugos centro (RSC) kasmetinėje ataskaitoje
stengiamės pateikti RSC veiklos bei šalies radiologinės būklės apžvalgą.
Atsižvelgiant į pasaulyje didėjančią branduolinio ir radiologinio terorizmo grėsmę, daug dėmesio buvo skirta tokių atvejų
Lietuvoje prevencijai ir pasirengimui jiems. Padedant Švedijos radiacinės saugos įgaliotajai institucijai (SSI) radėjome įgyvendinti
Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos ﬁnansuojamą PHARE projektą
„Pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms stiprinimas Lietuvoje“. Jį įgyvendinus bus sukurtas pilnai sukomplektuotas atskiras RSC padalinys branduolinių ir radiacinių avarijų valdymui.
Siekiant koordinuoti bei tobulinti atskirų šalies institucijų,
įmonių, įstaigų veiksmus, įvykus radiaciniams incidentams ar
avarijoms, buvo pravesti mokymai ir praktiniai užsiėmimai kartu
su Tarptautiniu Vilniaus oro uostu, Vilniaus miesto civilinės saugos pajėgomis, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Vilniaus
miesto priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Telšių apskrities Civilinės
saugos departamentu, Klaipėdos Jūrų uostu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos
bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos
rinktine.
Atsižvelgiant į naujausių ES teisės aktų reikalavimus, užtikrinant didelio aktyvumo uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolę bei įgyvendinant Tarptautinės
atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijas, išdėstytas Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos ir saugumo
elgesio kodekse bei Radioaktyviųjų šaltinių importo ir eksporto
vadove, praėjusiais metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas
gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos nuo nepagrįstos apšvitos, kurios priežastis yra (gali būti) didelio aktyvumo ir paliktieji
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, užtikrinimui bei importuojamų ir eksportuojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
kontrolei.
Džiaugiamės, kad 2001 m. prasidėjęs RSC Programų ir ekspertizės skyriaus tyrimų ir bandymų kokybės sistemos kūrimas,
vykdant PHARE projektą „Radiacinė sauga“, baigėsi sėkmingai.
2005 m. vasario mėn. buvo įteiktas Lietuvos akreditavimo tarnybos
akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.065.
Daug dėmesio skirta medicininei apšvitai mažinti. Dar
2002 m. pradėjome vykdyti Olandijos Vyriausybės finansuojamą
MATRA programą „Elementų, sąlygojančių radiacinę saugą medicinoje, stiprinimas“. Pradėjome nuo kokybės sistemos sukūrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigų rentgeno diagnostikos
skyriuose. 2005 m. ši programa buvo tęsiama, sukuriant kokybės
sistemą kompiuterinėje tomografijoje. Vykdant programą, dalyvavo Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“, Vilniaus
universiteto Onkologijos institutas ir Kauno medicinos universiteto klinikų filialas Onkologijos ligoninė.
RSC, siekdamas tobulinti savo darbuotojų kvaliﬁkaciją,
bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei vykdo
tarptautinius projektus. RSC darbuotojai 2005 m. dalyvavo
53 įvairaus masto renginiuose: moksliniuose-techniniuose
pasitarimuose, mokymo kursuose ir seminaruose. RSC,
siekdamas perduoti turimą patirtį, kuriant šalies radiacinės saugos
infrastruktūrą, bei žinias atskirose radiacinės saugos srityse,
organizavo 25 renginius radiacinės saugos mokymo klausimais:

In the annual report of the Radiation Protection Centre (RSC)
we are presenting the overview of the activities of the authority and
the radiological status in the country.
Taking into account the increased risk of terrorism in the world,
immense attention was paid to the proper preparedness and response to such possible events in Lithuania. With the help of the
Swedish Radiation Protection Authority (SSI) we started to implement the PHARE project “Strengthening of emergency preparedness for nuclear and radiological accidents in Lithuania”, which is
supported by the EU and Lithuania. The project will help to create
fully equipped division at RSC for emergency preparedness and response to nuclear and radiological accidents.
With the aim at co-ordinating and improving the actions of
different state authorities, enterprises and institutions in case of
radiological incidents and accidents, the training and practical
exercises were conducted with the International Vilnius Airport, Civil
protection forces of Vilnius, the Radioactive Waste Management
Agency, Fire and Rescue Service of Vilnius, the Civil Protection
Department of Telšiai district and with Klaipėda Sea Port, the Fire
and Rescue Department, the Coast Guard Brigade of the State
Border Guard Service under the Ministry of the Interior.
Taking into account the recent requirements of the EU legislation to ensure the control of high activity sealed radioactive sources
and orphan sources and implementing the IAEA recommendations
provided in the IAEA Code of Conduct on the Safety and Security
of Radioactive Sources and the Supplementary Guidance on the
Import and Export of Radioactive Sources, the immense attention
was paid to the measures aimed at protecting the general public
and the environment against the unjustiﬁed exposure, that cause of
might cause high activity sealed sources and orphan sources, and
to the control of import and export of sources.
We take pleasure in successful ﬁnish of the creation of the
quality system of measurements and investigations at the Division
of Programs and Expertise of RSC. The quality system was
created during the implementation of the PHARE project “Radiation
Protection” since 2001. In February 2005, RSC presented with the
accreditation certiﬁcate No. LA.01.065, granted by the Lithuanian
Accreditation Service.
Attention was taken to the reduction of medical exposure. In
2002, we begun to implement the MATRA programme “Improvement
of capacity of services, essential for radiation protection in medicine”, which was funded by the Government of the Netherlands. We
started with the creation of quality assurance systems in X-ray diagnostic departments of personal health care institutions. In 2005, this
programme was continuing and it was aimed at creating the quality
systems in the computed tomography. Vilnius University hospital
“Santariškių kinikos“, Oncology Institute of Vilnius University and
Oncology hospital of Kaunas Medical University participated in the
implementation of this programme.
Aiming to improve the qualiﬁcation of its own staff, RSC is
co-operating with international organizations and it is implementing
different international projects. The staff of RSC attended 53
events of different scale: technical meetings, training courses and
workshops. On the other hand, in order to share the experiences in
establishment of the radiation protection infrastructure in the country
and knowledge in different ﬁelds of radiation protection, in 2005
RSC organized 25 training events: workshops, training courses
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seminarus, kursus, pratybas, skirtus ne vien tik Lietuvos, bet
ir užsienio šalių specialistams. 2005 m. RSC kartu su TATENA
organizavo 3 savaičių trukmės regioninius mokymo kursus
„Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinės saugos
priežiūra ir kontrolė medicinoje bei pramonėje“. Su moksliniais
ir mokymosi vizitais lankėsi 12 užsienio šalių radiacinės saugos
specialistų, kurių tikslas buvo perimti sėkmingą RSC patirtį.
Ypatingos paramos sulaukėme iš TATENA ir ES, pasirengiant Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymui. Buvo
tęsiami TATENA nacionalinis projektas LIT/4/002 „Parama VĮ
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui“ bei EK finansuojamas
PHARE paramos projektas „Parama VATESI ir Lietuvos techninės paramos organizacijoms Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo licencijavimo veiklos srityje“ antrosios dalies (skirtos RSC)
įgyvendinimas.
Lapkričio mėnesį RSC kartu su TATENA organizavo seminarą, kuriame dalyvavo daugiau kaip 20 Rytų ir Centrinės Europos bei
Vidurinės Azijos šalių atstovų. Buvo įkurtas Regioninis Europos ir
Vidurinės Azijos šalių ALARA tinklas (RECAN), kurio nariai, keisdamiesi informacija ar organizuodami atskirus renginius, turės
galimybę nagrinėti visam regionui svarbius radiacinės saugos optimizavimo klausimus.
Padaryta tikrai nemažai, tačiau ne mažesni darbai laukia ir
kitais metais. Manau, kad RSC specialistai, kartu su kitų šalies
institucijų ir užsienio šalių specialistų pagalba, sugebės įgyvendinti
tuos tikslus, kurių užsibrėžė siekdami garantuoti gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą.

and exercises that were dedicated not only to the specialists from
Lithuania, but also to the specialists from abroad. In 2005, RSC jointly
with the IAEA organized the three weeks regional training course
“Authorization and Inspections of Radiation Sources in Medicine and
Industry”, 12 specialists from abroad visited RSC with the purpose to
get acquainted with the successful experience of RSC.
We have received special support from the IAEA and the EU in
the ﬁeld of preparation for the decommissioning of Ignalina Nuclear
Power Plant (INPP). The IAEA national project LIT/4/002 “Support
to Decommissioning of Ignalina NPP” and the implementation of the
EU PHARE project “Support to licensing activities related to the decommissioning of the Ignalina nuclear power plant to VATESI and
Lithuanian TSOs (Support to RSC)” was continuing.
In November 2005, RSC jointly with the IAEA organized the
workshop, during which more than 20 participants from countries of
East Europe and Central Asia shared their experiences in optimization
of radiation protection. During the workshop the Regional European
and Central Asian ALARA Network (RECAN) was established, the
members of which through the information exchange during the joint
seminars and meetings will have an opportunity to solve the questions
in radiation protection, important to the whole region.
Plenty of work was done. However, a lot of work is waiting to
be done also in the next year. I hope that the specialists of RSC with
the help of specialists from other state authorities and specialists
from abroad will manage to implement the goals, which were set
themselves the task of guaranteeing the radiation protection of the
general public and the environment.

ALBINAS MASTAUSKAS
Radiacinės saugos centro direktorius

ALBINAS MASTAUSKAS
Director of Radiation Protection Centre

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO
VEIKLOS UŽDAVINIAI IR
FUNKCIJOS

AIMS OF ACTIVITIES AND
FUNCTIONS OF RADIATION
PROTECTION CENTRE

RSC, kaip įgaliotosios institucijos, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka patikėtos valdymo funkcijos radiacinės saugos srityje,
veikla buvo ir yra nukreipta į žmonių apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Pagrindiniai RSC veiklos uždaviniai:
• kontroliuoti, kaip ﬁziniai ir juridiniai asmenys laikosi Lietuvos
Respublikos radiacinės saugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų,
reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimų ir taikyti administracinę atsakomybę už šių teisės aktų pažeidimus;
• koordinuoti valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų institucijų veiksmus radiacinės saugos srityje;
• siekti apsaugoti gyventojus ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio;
• atlikti gyventojų ir darbuotojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę
šalies mastu;
• įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos
apsaugos ministerijos radiacinės saugos politiką.

The activities of RSC, the regulatory authority in radiation protection, were and are aimed at protecting the general public against
the harmful impact of ionizing radiation.
The main aims of RSC activities:
• to control, how natural and legal persons follow the provisions of the Law on Radiation Protection of the Republic of Lithuania,
other laws and legal acts on radiation protection and, if the requirements are not followed, to hold them liable in accordance with law for
breach of these requirements;
• to co-ordinate the activities of executive and other bodies of
state administration and local government in the sphere of radiation
protection;
• to strive to protect the general public and the workers, whose
work involves the sources of ionizing radiation, and the environment
against the harmful impact of ionizing radiation;
• to conduct the state study and expert examination of public
and occupational exposure;
• to implement the radiation protection policy of the Government
of the Republic of Lithuania and of the Ministry of Health Care.
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Įgyvendindamas nurodytus uždavinius, RSC vykdo šias
pagrindines funkcijas:
• dalyvauja formuojant valstybės radiacinės saugos strategiją
ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
• rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų
ir kitų teisės aktų bei taisyklių radiacinės saugos klausimais projektus, o juos patvirtinus kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
• formuoja radiacinės saugos bei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių apskaitos ir jų radiacinės saugos bei saugumo užtikrinimo
valstybinio reguliavimo principus ir kriterijus, rengia ir tvirtina minėtų
principų ir kriterijų įgyvendinimo tvarką bei rekomendacijas;
• tvarko Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registrą;
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda
ir patikslina licencijas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, sustabdo licencijų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ar panaikina galiojimą bei tvarko jų apskaitą ir išduoda
užsienio valstybių – Europos Sąjungos narių arba Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių subjektams leidimus teikti vienkartinę paslaugą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Lietuvos
Respublikoje bei tvarko jų apskaitą;
• teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja išduodant veiklos
branduolinės energetikos objektuose licencijas bei atlieka radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę minėtuose objektuose;
• sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoda vienkartinius leidimus radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms atliekoms įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje;
• pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės reglamentą
prižiūri ir kontroliuoja, kaip juridiniai asmenys, turintys veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją, ir kiti juridiniai ir
ﬁziniai asmenys vykdo radiacinės saugos ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugumo užtikrinimo reikalavimus ir inicijuoja ar
taiko Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kitų teisės aktų
numatytas sankcijas už šių reikalavimų nevykdymą;
• kartu su savivaldybėmis organizuoja ir koordinuoja laikiną
radioaktyviųjų medžiagų paėmimą karo ir nepaprastosios padėties
atvejais;
• kontroliuoja ir koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų
veiksmus gavus pranešimą apie radiacinę avariją, t. y. radus, nustačius, sulaikius nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių,
įskaitant paliktuosius, ir radionuklidais užterštų objektų;
• Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu ar kitų valstybės
bei savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų užsakymu,
teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir vykdo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio gyventojų sveikatai įvertinimo programas;
• rengia radiacinės saugos būklės apžvalgas ir teikia siūlymus
šios būklės gerinimo klausimais visų lygių valstybės ir savivaldybių
institucijoms;
• analizuoja ir vertina objektų, vykdančių veiklą su šaltiniais,
radiacinės saugos būklę, organizuoja ir pagal kompetenciją atlieka
radiacinių avarijų tyrimus, prognozuoja jų padarinius ir teikia siūlymus, kaip jų išvengti bei jas likviduoti, kontroliuoja įmonių, įstaigų
administracijos ir personalo pasirengimą radiacinėms avarijoms ir jų
pasekmėms likviduoti;
• pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka aplinkos radiologinę stebėseną įprastinėmis sąlygomis ir radiacinių avarijų atvejais;
• organizuoja ir atlieka gyventojų, darbuotojų ar jų atskirų
grupių individualiosios apšvitos stebėseną įprastomis sąlygomis ir
radiacinių avarijų atvejais;
• atlieka teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, objektų
Radiacinės saugos centras / 2005

Implementing these aims, RSC carries out following
functions:
• it takes part in development of state radiation protection strategy and controls its implementation;
• it drafts laws, Government resolutions and other legal acts
on radiation protection, and after their approval, it controls how the
legal acts are followed;
• it develops the state regulatory principles and criteria for radiation protection and safety and accounting of sources of ionizing
radiation, develops and adopts the order and recommendations for
implementation of the aforementioned criteria;
• 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
licenses for conducting practices with sources of ionizing radiation
and carries out the accounting of licenses, and issues permits for
provision of single services involving the use of sources of ionizing
radiation in the Republic of Lithuania of foreign states – European
Union Member States or Party States to the European Economic
Area Agreement, and carries out the accounting of permits;
• in accordance with legislation, it takes part in granting the
licenses for nuclear facilities and carries out the radiation protection
state supervision and control at these facilities;
• in accordance with the order established by the Minister of
Health, it issues single permits for the import, export, transit and
transportation within the country of radioactive materials and radioactive waste;
• in accordance with the Regulations on Radiation Protection
State Supervision and Control, it supervises and control the compliance of practices of legal persons, which have obtained the license
to conduct the practice with sources of ionizing radiation, and other
legal and natural persons with the requirements for radiation protection and the safe use of sources of ionizing radiation, and initiates
or holds them liable in accordance with the Law on Administrative
Offences and other legal acts for breach of these requirements;
• jointly with the local governments it organizes and co-ordinates the temporary suspension of radioactive materials in case of war
and state of emergency;
• it controls and co-ordinates the actions of executive bodies
of state administration and local governments after notiﬁcation about
radiation accident, i.e., in case if the illegal sources, including orphan
sources, and contaminated facilities were found, detected and suspended;
• after assignment by the Ministry of Health or after the order
by other state institutions or local governments, institutions, enterprises or organizations, in accordance with legal acts it develops and
carries out programmes for assessment of the impact of ionizing
radiation to the health of humans;
• it prepares reviews of radiation protection and makes proposals relating with regard to radiation protection to the executive
bodies of state administration, control institutions and local government of all levels;
• it analyses and performs assessment of radiation protection
status in facilities that conduct the practices, it organizes and within
the limits of competence performs the assessment of radiation
accidents, forecasts their consequences and provides proposals
how to avoid and how to liquidate them, it controls the preparedness
and response to radiological accidents of administration and staff of
organizations and institutions;
• it organizes and carries out monitoring of the environment
under the normal conditions and in the event of radiological accidents;
• it organizes and carries out monitoring of individual exposure
of the general public, workers and their separate risk groups under
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statybos, rekonstrukcijos bei remonto projektų, radiacinės saugos
ekspertizę;
• nustato jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, įrangos bei
kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių lemti papildomą žmonių apšvitą, radiacinės saugos reikalavimų atitiktį;
• nustatyta tvarka radiacinės saugos klausimais informuoja
Sveikatos apsaugos ministeriją ir kitas valstybės bei savivaldybės
institucijas;
• suinteresuotų institucijų, įstaigų, objektų darbuotojams organizuoja ir praveda kvaliﬁkacijos kėlimo kursus, seminarus, instruktažus bei mokymus radiacinės saugos klausimais;
• teikia viešąją informaciją apie RSC veiklą, pasiektus rezultatus bei radiacinės saugos problemas visuomenei ir visuomenės
informavimo priemonėms.

the normal conditions and in the event of radiological accidents;
• it undertakes the radiation protection expertise of drafts of
legal acts and other documents, design, reconstruction and repair
projects of facilities;
• it establishes the compliance of sources of ionizing radiation
with radiation protection requirements, devices and other equipment
and materials, that might cause increased exposure to humans;
• in accordance with established order, it informs the Ministry
of Health and other state institutions and local government about the
issues in radiation protection;
• it organizes and conducts for workers of interested institutions, agencies and facilities the competence building courses,
workshops, instructions and training in radiation protection;
• it informs the general public and mass media about the activities of RSC, achieved results and problems in radiation protection.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO
STRUKTŪRA IR PERSONALAS

STRUCTURE AND STAFFING OF
RADIATION PROTECTION CENTRE

RSC yra viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, veikianti
pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą ir išlaikoma
iš valstybės biudžeto. Įstaigos struktūra pateikta 1 pav.

RSC is the institution of public administration, which acts
according to the Law on Budgetary Institutions of the Republic of
Lithuania. RSC is funded from the state budget. The structure of
RSC is provided in Figure 1.

1 pav.
RSC struktūra

Figure 1
Structure of RSC
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At the beginning of 2005, the total number of public servants
and employees at RSC was 46. During the calendar year the ofﬁce
was resigned by 7 persons (4 public servants and 3 employees),
however, 11 persons were taken into RSC‘s service (8 public servants and 3 employees). Therefore, at the end of 2005 there were
in total 50 persons working for RSC (26 public servants and 24 employees). 39 of them have university education (78%), 7 – higher
education (14%) and 4 (8%) – other education (Figure 2). At the
end of 2005 there were 11 physicists, 10 physicians, 9 engineers, 3
chemists, 2 economists and 4 other specialists with university education (Figure 3). It is important to note, that 2 persons have doctor‘s
degree and 4 persons are graduate students.

2005 m. pradžioje RSC dirbo 46 darbuotojai ir valstybės tarnautojai. Per kalendorinius metus RSC paliko 7 asmenys (4 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai), o naujų priimta – 11 (8 tarnautojai ir
3 darbuotojai). Taigi metų pabaigoje buvo 50 dirbančiųjų (26 tarnautojai ir 24 darbuotojai), iš jų 39 su aukštuoju išsilavinimu (t. y. 78%),
su aukštesniuoju – 7 darbuotojai (t. y. 14%), su žemesniu išsilavinimu – 4 (arba 8%) (2 pav.). Skirstant darbuotojus pagal specialybes,
RSC 2005 m. pabaigoje dirbo 11 ﬁzikų, 10 gydytojų, 9 inžinieriai,
3 chemikai, 2 ekonomikos specialistai, 4 kitą aukštąjį bei specialųjį
išsilavinimą turintys specialistai bei darbuotojai (3 pav.). Džiugu pažymėti, kad RSC dirba 2 mokslų daktarai ir 4 doktorantai.
2 pav.
Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Figure 2
Distribution of staff according to their education
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Distribution of staff according to their specialties
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RSC yra jauna institucija, įsteigta 1997 m. sausio 1 d., todėl
ir darbuotojų stažas nėra didelis. 2005 m. 18 asmenų buvo išdirbę
8 metus, 15 asmenų – 6 metus, vienas – iki 4 metų, 4 – iki 3 metų,
vienas – iki 2 metų ir likusieji – iki vienerių metų (4 pav.)
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RSC is a relatively young institution established on 1 January
1997; therefore the work experience of staff is not so very long. In
2005, 18 persons had experience 8 years, 15 persons – 6 years,
1 person – up to 4 years, 4 – up to 3 years, 1 – up to 2 years and
others – up to 1 year (Figure 4).

4 pav.
Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą

Figure 4
Distribution of staff according to work experience
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RSC darbuotojai nuolat kelia savo kvaliﬁkaciją. 2005 m. 20
darbuotojų 53 kartus dalyvavo konferencijose, pasitarimuose, moksliniuose vizituose, 19 šalių tobulinimosi kursuose.

The staff of RSC continually builds their competence. In 2005,
20 workers attended 53 conferences, meetings, scientiﬁc visits, and
training courses in 19 countries.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO
FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR
APIMTYS

SOURCES AND SCALE OF
FINANCING OF RADIATION
PROTECTION CENTRE

Pagrindinis RSC ﬁnansavimo šaltinis yra valstybės biudžetas. RSC turi ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauna pajamas už teikiamas
paslaugas (specialiosios lėšos). Atskiriems pavedimams vykdyti
gaunama lėšų ir iš kitų šaltinių (pavedimų lėšos). RSC ﬁnansavimo
šaltiniai pateikti 5 pav.

Main source of RSC ﬁnancing is the state budget. The authority also
has some resources not allocated from the state budget, i. e., RSC proﬁts from
particular services (special allocations). In order to conduct other assigned
activities, the resources are provided from other sources (allocations from
charges). The sources of RSC ﬁnancing are provided in Figure 5.

5 pav.
RSC 2003–2005 m.
ﬁnansavimo šaltiniai (tūkst. Lt)

Figure 5
Sources of RSC ﬁnancing
in 2003–2005 (in thousand LTL)
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VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ
IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS
REGISTRAS

STATE REGISTER OF SOURCES
OF IONIZING RADIATION AND
OCCUPATIONAL EXPOSURE

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras) yra kaupiami apdoroti ir
susisteminti duomenys apie Lietuvoje esančius jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltiniai) bei su jais dirbančių darbuotojų gaunamas profesinės apšvitos dozes.
2005 m. bendras šaltinių skaičius Lietuvoje mažėjo. Į šalį
įvežama mažiau šaltinių bei, įsigaliojus Lietuvos Respublikos

The State Register of Sources of Ionizing Radiation and
Occupational Exposure (hereinafter – the Register) contains
processed and systematized data about the sources of ionizing
radiation (hereinafter – sources) in Lithuania and occupational doses
of workers, who conduct practices with these sources.
In 2005, the total number of sources in Lithuania was decreasing.
The number of sources imported into the country is decreasing, moreover,

6 pav.
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35 000

31 833

25 000
20 000

22 689
18 476
11 701

10 000

0

Dūmų jutikliuose
esantys uždarieji šaltiniai
Sealed sources in
smoke detectors

31 991

18 178

15 000

5 000

32 440

28 762

30 000

Figure 6
Number of sources in 2000–2005
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Kiti uždarieji šaltiniai
Other sealed sources
Jonizuojančiosios
spinduliuotės
generatoriai
X—ray generators

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio pakeitimui,
įvežti šaltiniai, pasibaigus jų galiojimo laikui, grąžinami tiekėjui.
Šaltinių skaičiaus kitimas 2000–2005 m. pateiktas 6 pav.
Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičiaus didėjimą sąlygoja besiplečiantis dantų rentgeno aparatų naudojimas
odontologijoje (7 pav.). Todėl didėja ir skaičius objektų, naudojančių
šaltinius.

after amendment of Article 30 of the Law on the Management of
Radioactive Waste of the Republic of Lithuania, imported sources are sent
back to supplier after their useful life.
The variation of number of sources in 2000–2005 is given in Figure 6.
The increased number of X-ray devices is conditioned by increase of
number of X-ray devices used in odontological practice (Figure 7).Therefore,
the number of facilities that use the sources is increasing.

7 pav.
Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičiaus kitimas

Figure 7
Variation of number of X-ray generators
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2005 m. bendras uždarųjų šaltinių skaičius Lietuvoje mažėjo
dėl kryptingo ir nuoseklaus RSC specialistų darbo su šaltinių naudotojais, kad nenaudojami šaltiniai, pasibaigus jų galiojimo laikui, būtų
grąžinti tiekėjui arba atiduoti į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų
saugyklą (8 pav.).

In 2005, as a consequence of purposeful and consistent work
of RSC specialists with license holders, the total number of sources
in Lithuania decreased. The disused sources were returned after
their useful life to the supplier or were sent to the interim storage
facility located at INPP (Figure 8).

8 pav.
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Variation of sealed sources
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Variation of number of smoke detectors
containing sealed sources
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Krūvio neutralizatoriai
Charge neutralizers

Uždarųjų šaltinių iš dūmų jutiklių 2005 m. į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą buvo atiduota 4 213 vienetų (9 pav.).
Registre taip pat kaupiamos darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, gaunamos profesinės apšvitos dozės. Profesinės apšvitos dozės darbuotojų, dirbančių su šaltiniais asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, pramonės, mokslo, mokymo ir kt. objektuose, kaupiamos
nuo 1992 m., o IAE darbuotojų – nuo 1983 m.
Darbuotojų, kurių apšvitos dozės kaupiamos Registre, skaičiaus dinamika pavaizduota 10 pav.

In 2005, there were 4213 sealed sources from smoke detectors sent to the interim storage facility located at INPP (Figure 9).
The Register also accumulates the doses of occupational exposure.
Data on occupational exposure of workers, conducting practices with
sources in personal health care, industry, education and research,
etc., is accumulated since 1992 and data on occupational exposure
of INPP workers – since 1983.
The variation of number of workers, whose doses are accumulated in the Register, is given in Figure 10.
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Variation of number of workers, whose doses
are accumulated in the Register
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Registro duomenys 2005 m. pasipildė 7 064 individualiosios
dozės ekvivalentais Hp(10): 2 568 IAE darbuotojų, 1 580 IAE komandiruotų dirbti darbuotojų ir lankytojų bei 2 916 kitų darbuotojų,
dirbančių jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje. Individualiosios
dozės ekvivalentų Hp(10) pasiskirstymas pagal dozių intervalus pateiktas 11 pav. Didžiausia apšvitos dozė neviršijo 20 mSv, buvo –
13.51 mSv.

2005

In 2005, the Register was supplemented with 7 064 effective
dose equivalents Hp(10) of occupational exposure: 2 568 of INPP
workers, 1 580 of outside workers and visitors, and 2 916 of other
workers, conducting practices with sources. The distribution of individual dose equivalent Hp(10) according to the dose ranges is given
in Figure 11. The highest dose did not exceed 20 mSv (it was 13.51
mSv)
Figure 11
Distribution of individual dose
equivalent according to the dose ranges (mSv)
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In 2005, the Register was supplemented with 2 446
occupational effective internal doses: 2 200 of INPP workers and
246 of outside workers. The internal doses of INPP workers varied in
range from 0 mSv to 0.38 mSv and the mean dose was 0.005 mSv.
The internal doses of outside workers of INPP varied in range from
0 mSv to 0.18 mSv and the mean dose was 0.003 mSv.
The Dose Passports of Outside Workers‘ Exposure, in which
the data about doses received during last ﬁve years are taken
from the Register, were issued to those workers, who were sent to
other organizations as outside workers. The number of such issued
passports was 125.

Registras papildytas 2 446 vidinės apšvitos dozėmis: 2 200
IAE darbuotojų ir 246 IAE komandiruotų darbuotojų. IAE darbuotojų
vidinės apšvitos dozės buvo nuo 0,00 mSv iki 0,38 mSv ir dozių
vidurkis – 0,005 mSv. IAE komandiruotų veiklai darbuotojų vidinės
apšvitos dozės buvo nuo 0,00 mSv iki 0,18 mSv, o dozių vidurkis –
0,003 mSv.
Darbuotojams, kurie buvo komandiruoti dirbti į kitas organizacijas, RSC išduodavo Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių pasus, kuriuose pateikiami jo paskutinių penkerių metų apšvitos dozių
duomenys. Jų buvo išduota 125.
Radiacinės saugos centras / 2005
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VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS
LICENCIJAVIMAS

LICENSING OF PRACTICES
The licensing of practices is one of the most important functions
of RSC, the regulatory authority in radiation protection. During the
licensing process the specialists of RSC shall review and evaluate
the applicants’ ability and preparedness to ensure the occupational
and public radiation protection during the planned practice and to
prevent the radioactive contamination of the environment. RSC
specialists assess the application to conduct practice with sources
of ionizing radiation, analyze the provided information, inspect the
facilities on-site and only thereafter the decision is taken to grant the
license.
In 2005, RSC issued 89 licenses for practices with sources
and 19 licenses were repealed to license holders who terminated the
practice. Figures 12 and 13 provide the number of licenses issued in
1999–2005.

Viena svarbiausių RSC, kaip įgaliotosios institucijos radiacinės
saugos klausimais, funkcijų yra veiklos su šaltiniais licencijavimas.
Licencijavimo metu RSC specialistai privalo įvertinti, ar pareiškėjas
licencijai gauti yra pasirengęs užtikrinti būsimos veiklos su šaltiniais
metu darbuotojų ir gyventojų radiacinę saugą bei užkirsti kelius aplinkai teršti radioaktyviosiomis medžiagomis. RSC specialistai įvertina pareiškėjo pateiktą paraišką išduoti veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais licenciją, išanalizuoja dokumentais pagrįstą
pateiktą informaciją bei vietoje atlieka radiacinės saugos reikalavimų
vykdymo patikrinimą ir tik po to priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.
2005 m. RSC išdavė 89 licencijas vykdyti veiklą su šaltiniais, o
19 objektų, baigusių veiklą su šaltiniais, licencijos panaikintos. Duomenys apie išduotas licencijas 1999–2005 m. laikotarpiu yra pateikti
12 ir 13 pav.
12 pav.
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Figure 12
Number of licenses issued in 1999–2005
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Number of issued licenses according to types of practice in 1999–2005
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The largest number of the new license holders consists of
odontological clinics, which for qualiﬁed dental help use the sources of ionizing radiation (dental X-ray devices). Increasing demand
for X-ray devices governs also the fact, that the number of license
holders involved in marketing, repair, maintenance and mounting of
such X-ray devices increases.
Aiming at simpliﬁcation of provision of services between
the EU Member States, in 2005 RSC issued 4 permits to the subjects
from foreign states – European Union Member States or party states

Didžiąją naujųjų licencijų turėtojų dalį sudaro odontologijos
klinikos, kuriose kokybiškai stomatologinei pagalbai teikti naudojami
šaltiniai (dantų rentgeno aparatai). Didėjanti dantų rentgeno aparatų
paklausa lemia ir tai, kad didėja skaičius licencijų turėtojų, kuriems
suteikta teisė prekiauti, prižiūrėti, remontuoti ir montuoti šiuos aparatus.
Siekdamas supaprastinti paslaugų teikimą tarp šalių, ES narių, RSC 2005 m. išdavė 4 leidimus Užsienio valstybių – Europos Sąjungos narių arba Europos Ekonominės Erdvės
Radiacinės saugos centras / 2005

100
74

48

35

Pramonė
Industry

10

Radiation Protection Centre / 2005

to the European Economic Area Agreement to provide single service
involving the use of sources of ionizing radiation in the Republic of
Lithuania. The permits were issued to the enterprises from Poland,
Finland, Denmark and Germany.
During the practice, the license validity conditions are
frequently changing: the number of workers is shifting, new sources
are being purchased or disused sources are written-off, other
sources are renewed, modernized or mounted in other premises.
The license holder shall inform RSC about all these changes
according to prescribed order. The specialists of RSC evaluate these
changes and take decisions to supplement the annex of the license.
The workload of RSC specialists increases in this area annually.
The number of supplemented annexes of licenses in 2001–
2005 is provided in Figure 14.

susitarimo dalyvių subjektams teikti vienkartinę paslaugą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Lietuvos Respublikoje.
Leidimai išduoti Lenkijos, Suomijos, Danijos ir Vokietijos įmonėms.
Vykdant veiklą labai dažnai keičiasi licencijos galiojimo
sąlygos: pasikeičia darbuotojų sąrašas, įsigyjami nauji arba
nurašomi susidėvėję šaltiniai, jie renovuojami, modernizuojami
bei permontuojami kitose patalpose. Apie tai licencijų turėtojai
nustatyta tvarka privalo pranešti RSC, kurio specialistai įvertina šiuos pasikeitimus ir priima sprendimus dėl licencijos priedo
papildymo. Šioje veiklos srityje RSC specialistų darbo krūvis
kasmet didėja.
2001–2005 m. papildytų licencijų priedų skaičius pateiktas 14 pav.
14 pav.
2001–2005 m. papildytų licencijų priedų skaičius

Figure 14
Number of supplemented annexes of licenses in 2001–2005
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Licencijų turėtojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių priversti
keisti identiﬁkavimo rekvizitus (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas) arba teisinę formą (iš individualiųjų įmonių
persiregistruoja į uždarąsias akcines bendroves arba atvirkščiai)
ir tada jų licencijos turi būti tikslinamos. 2005 m. buvo patikslintos
392 licencijos. Pagrindinė licencijų patikslinimo priežastis – Lietuvai
įstojus į ES įvestas visuotinis įmonės kodų keitimas iš 7-ženklio į
9-ženklį.

Due to various reasons the license holders are obliged to
change their identiﬁcation data (name of the legal person, enterprise
code, address) or the legal status (from individual enterprises to the
joint stock companies of visa versus) and thereafter their licenses
shall be corrected. In 2005, there were corrected 392 licenses. The
main reason for correction of licenses – after Lithuania accessed the
EU, the obligatory change of code for enterprises was introduced
(from 7 characters to 9 characters).

VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

RADIATION PROTECTION STATE
SUPERVISION AND CONTROL

2005 m. valstybinė Radiacinės Saugos priežiūra ir kontrolė
vykdyta 585 objektuose, iš jų 478 objektuose atlikti radiologiniai tyrimai, leidžiantys įvertinti šaltinių būklę, darbuotojų radiacinę saugą
užtikrinančių priemonių efektyvumą bei galimą šaltinių poveikį darbuotojams, gyventojams ir aplinkai. Tyrimų rezultatai neviršijo nustatytų lygių, kas rodo, kad licencijos turėtojų taikomos radiacinės saugos priemonės yra pakankamos darbuotojų ir gyventojų radiacinei
saugai užtikrinti. Atliktų patikrinimų suvestinė pateikta 1 lentelėje.

In 2005, the state radiation protection supervision and control
was carried out in 585 facilities and in 478 of them the radiological
tests were performed, which allow evaluating the effectiveness of
the occupational radiation protection and possible impact of radiation
sources to the workers, general public and the environment. The results
of tests did not exceed the established levels. It points to the sufﬁciency
of radiation protection measures taken by the license holders to ensure
adequate occupational and public radiation protection. The summary
of inspected facilities in 2005 is provided in Table 1.
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Table 1
Summary of inspected facilities in 2005

1 lentelė
2005 m. patikrintų objektų suvestinė
Veiklos rūšis
Type of practise
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

Objektų skaičius
Number of
facilities

Patikrinta objektų
Number of inspected
facilities

Patikrinta objektų naudojant radiologinius tyrimus
Number of inspected facilities with the use of
radiological tests

848

345

287

10
20
72
2
235
1 235

2
10
58
2
160
585

1
2
44
2
138
478

15 paveiksle pateiktas patikrinimų skaičiaus pasiskirstymas
pagal veiklos su šaltiniais rūšis.

The number of inspections conducted in 2005 according to the
type of practice is given in Figure 15.

15 pav.
Patikrinimų skaičiaus
pasiskirstymas pagal veiklos su šaltiniais rūšis

Figure 15
Inspections conducted
according to the type of practice
Medicinos / Medicine
Branduolinės energetikos
Nuclear facilities

168
93

6

Kitos paskirties / Other
20

401

8

Pramonės / Industry

2

Parduodantys, instaliuojantys
remontuojantys, prižiūrintys
Trade, installment,
repairs, maintenance

10

Veterinarijos / Veterinary
Mokslo ir mokymo
Education and Research

Įgyvendindami patikrinimams keliamus uždavinius – vertinant galimą šaltinių įtaką darbuotojams, gyventojams ir aplinkai bei
atskiras apšvitos rūšis – profesinę, medicininę, gyventojų ir avarinę – radiacinės saugos valstybinės priežiūros ir kontrolės funkcijas
atliekantys pareigūnai vykdo operatyvinius, tikslinius ir kompleksinius patikrinimus. 2005 m. atliktų patikrinimų pasiskirstymas pagal
rūšis pateiktas 16 pav.

Implementing the goals of the inspections (to assess a
possible impact to workers, general public and to the environment
and to assess particular types of exposures – occupational, medical,
public and emergency), RSC inspectors carry out routine, special
and complex inspections. The distribution of inspections conducted
in 2005 according to the types of inspections is given in Figure 16.

16 pav.
2005 m. atliktų patikrinimų
pasiskirstymas pagal rūšis

Figure 16
Distribution of inspections conducted in 2005
according to the types of inspection
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Daugelyje objektų patikrinimai buvo atlikti pakartotinai, atliekant juose tikslinę kontrolę. Tikslinės kontrolės metu buvo vertinami
licencijuojamos veiklos sąlygų pasikeitimai, kontroliuojama, kaip
įgyvendinamos patikrinimus atliekančių pareigūnų pateiktos rekomendacijos ir reikalavimai dėl radiacinės saugos tobulinimo. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į I-III pavojingumo kategorijų šaltinių
ﬁzinės saugos užtikrinimą. Objektuose, naudojančiuose šių pavojingumo kategorijų šaltinius, įvertintos administracinės ir techninės
priemonės, užtikrinančios šaltinių saugumą bei užkertančios kelią
neteisėtam jų naudojimui.
Buvo atliekami tiksliniai patikrinimai, vertinant, kaip asmens
sveikatos priežiūros įstaigų rentgeno diagnostikos skyriuose kuriamos bei diegiamos kokybės laidavimo sistemos. Patikrinimų metu
surinkta informacija leido įvertinti, kaip kuriamos bei įgyvendinamos
kokybės laidavimo programos, kaip kokybės laidavimo programų
reikalavimai taikomi praktikoje, kaip rengiami kokybės vadovai.
Siekiant padėti licencijų turėtojams įgyvendinti naujų teisės
aktų reikalavimus, buvo pravesta daugiau nei 20 seminarų didelio
aktyvumo šaltinių ﬁzinės saugos užtikrinimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose kokybės vadovų rengimo, radiacinės saugos užtikrinimo odontologijoje, kitose medicinos srityse, pramonėje ir kt.
klausimais.
Kontroliuojant, kaip įgyvendinami LR Vyriausybės 2005 m.
kovo 16 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintų Nelegalių jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo
taisyklių reikalavimai, buvo vykdomi tiksliniai patikrinimai Lietuvos
Respublikos pasienio kontrolės punktuose, kurių metu buvo vertinamas pareigūnų pasirengimas išaiškinti nelegalius šaltinius, jų aprūpinimas reikiamais prietaisais ir įranga, pranešimų apie sulaikytus
šaltinius ir asmenis perdavimo tvarkos žinojimas.
Buvo tęsiama metalo laužo supirkimo, metalo laužo perdirbimo
įmonių pasirengimo aptikti ir tvarkyti paliktuosius šaltinius kontrolė.
2004–2005 m. labai pagerėjo šių įmonių apsirūpinimas dozimetrinės
kontrolės prietaisais, 2005 m. pradėtas metalo laužo supirktuvių darbuotojų mokymas radiacinės saugos klausimais.
Patikrinimų metu nustatyti šie dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:
•
laiku nepatikslinamas licencijos priedas;
•
neatliekama šaltinių techninė apžiūra;
•
darbuotojai nesuskirstyti į kategorijas, neatnaujinamos jų radiacinės saugos instrukcijos;
•
nevisiškai vykdomos kokybės laidavimo programos;
•
neatnaujinamos darbo vietos stebėsenos programos, ne laiku
atliekami būtini matavimai.
Nustačius radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, licencijų turėtojams buvo taikomos administracinio poveikio priemonės. Taikytų priemonių suvestinė pateikta
2 lentelėje (žr. p. 14).

Some of the facilities were inspected repeatedly, in which the
special inspections were carried out. Changes in licensed practices were
assessed during the special inspections. Also it was inspected, how the
requirements and recommendations of inspectors were implemented
with regard to improvement of radiation protection measures. Particular
attention was given to the physical safety and security issues in facilities
which use radioactive sources of I-III risk categories. The administrative
and technical measures that ensure the safety of sources and the
prevention against their illegal use were evaluated in these facilities.
Special inspections were carried out with the aim at assessing
how the personal health care institutions create and introduce the
quality assurance systems in X-ray diagnostic departments. The
information collected during the inspections allowed to evaluate how
the quality assurance programmes are created and implemented,
how the requirements of quality assurance are applied in practice
and how the quality manuals are developed.
In order to help to the license holders to implement the requirements of the new legal acts, more than 20 workshops and meetings
were organized by the RSC specialists in the following areas: assurance
of radiation protection and safety of high activity sources, development
of quality manuals in personal health care institutions, assurance of radiation protection in odontology, other medical ﬁelds, industry, etc.
With the aim at controlling the implementation of Regulations
on Handling of Illegal Sources of Ionizing Radiation and Contaminated Facilities, adopted by the Government Resolution No. 280 on
March 6, 2005, the special inspections were carried out in the state
border guard points of the Republic of Lithuania. The preparedness
of state border guard ofﬁcials to identify the illegal sources, the provision of points with necessary equipment and devices, the knowledge
of order of notiﬁcation about the suspended sources or individuals
was assessed during the inspections.
Special inspections were continued in the scrap metal yards
and metal processing facilities with the purpose to assess their preparedness to detect and to manage orphan sources. In 2004–2005,
the provision with dosimetric control equipment of such facilities signiﬁcantly improved. In 2005, the training in radiation protection of
metal scrap yards personnel launched.
Most commonly ﬁxed types of breaches of requirements during inspections were the following:
•
the license annex is not updated in time;
•
the technical survey of sources in not carried out;
•
the workers are not assigned to categories, their instructions in
radiation protection are not renewed;
•
the quality assurance programmes are not completely implemented;
•
the programmes of workplace monitoring are not updated, the
necessary measurements are not carried out timely.
Administrative measures were enforced, if during the inspection
it was identiﬁed that the requirements of legal documents on radiation
protection were not followed by the license holders. Administrative
measures enforced in 2005 are given in Table 2 (on page 14).

Valstybinė radiacinės
saugos kontrolė VĮ Vilniaus
metrologijos centre
Radiacinės saugos centras / 2005

The state radiation protection
control (inspection) at the state
enterprise Vilnius Metrology Centre
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2 lentelė
2005 m. taikytos administracinio poveikio priemonės

Table 2
Administrative measures enforced in 2005

Veiklos rūšis
Type of practise

Sustabdyta veikla su šaltiniu
Number of practises with sources suspended

Asmens sveikatos priežiūra / Health care
Pramonė / Industry

7
1

Iš viso / Total

8

IGNALINOS ATOMINĖS
ELEKTRINĖS
RADIACINĖ SAUGA

RADIATION PROTECTION AT
IGNALINA
NUCLEAR POWER PLANT

Branduolinės energetikos objektų priežiūros ir kontrolės skyriaus specialistai 2005 m. vykdė radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę dviejuose priskirtuose branduolinės energetikos
objektuose (IAE ir Maišiagalos specialiajame laidojimo punkte) bei
24 organizacijose, kurios komandiruoja darbuotojus dirbti IAE kontroliuojamojoje zonoje.
Vykdant radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę
IAE, 2005 m. buvo atlikti 4 operatyviniai patikrinimai ir 1 tikslinis
(įvertinant naujai įrengto Cementavimo komplekso atitikimą radiacinės saugos reikalavimus prieš išduodant licenciją jam eksploatuoti).
Radiacinės saugos požiūriu du kartus buvo vertinta panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugojimo aikštelė.
Priežiūros ir kontrolės metu buvo tikrinama:
•
radiacinės saugos reikalavimų vykdymas, naudojant ir saugant šaltinius (RSC išduotos licencijos veiklai su šaltiniais Nr.
0172 veiklos sąlygų tikrinimas);
•
radiacinės saugos reikalavimų vykdymas, vežant šaltinius ir
transportuojant radioaktyviąsias atliekas (RSC išduotos licencijos veiklai su šaltiniais Nr. 0173 veiklos sąlygų tikrinimas);
•
radiacinės saugos priemonių taikymas, vykdant planinio-parengiamojo remonto darbus;
•
planinio-parengiamojo remonto bei normalios eksploatacijos
metu IAE ir komandiruotų darbuotojų apšvitos įvertinimas;
•
radiacinės saugos reikalavimų vykdymas, tvarkant radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą;
•
darbo vietų ir individualiosios stebėsenos vykdymo kontrolė;
•
darbuotojų mokymo radiacinės saugos klausimais efektyvumo kontrolė.
Patikrinimų metu IAE buvo atliekami kontroliniai dozimetriniai
ir paviršinės taršos matavimai (sanitariniuose punktuose, radioaktyviųjų atliekų saugyklų prieigose), neutronų srauto sąlygotos dozės
galios kontroliniai matavimai panaudoto branduolinio kuro sausojo
tipo saugojimo aikštelėje. Jie neviršijo nustatytų kontrolinių lygių.
Įvertintas IAE pasirengimas atiduoti ilgalaikiam saugojimui nebenaudojamus šaltinius. Vykdant patikrinimų metu pateiktus reikalavimus, buvo atiduoti ilgalaikiam saugojimui nebenaudojami transportiniai ir perkrovimo konteineriai, pagaminti iš nuskurdinto urano,
taip pat kiti nebenaudojami uždarieji šaltiniai.
Daug dėmesio skirta IAE naudojamų ir saugomų šaltinių (ypač
didelio aktyvumo) ﬁzinės saugos užtikrinimo kontrolei. Numatytos ﬁzinės saugos gerinimo priemonės, kurios bus įgyvendintos 2006 m.
Siekiant mažinti darbuotojų gaunamas apšvitos dozes, IAE
buvo įdiegta nemažai ALARA programoje numatytų priemonių – tai
daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro bereagentinis praplovimas, apsauginių ekranų ir švinuotų apdangalų įrengimas, kontroliuojant ir remontuojant vamzdynų Du-300 suvirintus sujungimus,
taip pat kitų vamzdynų praplovimas.
Kontroliuojant komandiruotų darbuotojų darbą IAE, patikrintos

In 2005, the specialists of the Division of Supervision and
Control of Nuclear Facilities exercised the radiation protection state
supervision and control in two assigned nuclear facilities (INPP and
Maišiagala radioactive waste repository) and 24 outside enterprises
and organizations that work in the controlled area of INPP.
Exercising the radiation protection state supervision and control at INPP, in 2005 there were 4 routine and 1 special inspections
carried out. The special inspection was aimed at evaluating the compliance of the cementation complex for radioactive waste with the
radiation protection requirements before the granting of operational
license. 2 inspections were carried out at the spent nuclear fuel interim dry storage facility.
During these inspections:
•
the obedience to the requirements of storage, record, issue,
and disposal of the sources of ionizing radiation was checked
(the fulﬁllment of conditions of the license No. 0172 granted by
RSC was checked);
•
the obedience to the requirements of shipment of the sources
of ionizing radiation and transport of the radioactive waste was
checked (the fulﬁllment of conditions of the license No. 0173
granted by RSC was checked);
•
the implementation of the radiation protection measures during the outage was checked;
•
the occupational exposure of INPP and outside workers received during the normal operation and outage was evaluated;
•
the implementation of the radiation protection requirements
during the management of the radioactive waste and spent
nuclear fuel was inspected;
•
the implementation of the requirements for individual and
workplace monitoring was checked;
•
the effectiveness of the radiation protection training of workers
was evaluated.
During the inspections at INPP the auditorial dose rate measurements were carried out and the wipe tests were taken (in sanitary cleaning points and in radioactive waste storage facilities), as
well as the auditorial neutron dose rate measurements were carried
out in the spent nuclear fuel interim dry storage facility. The results
of measurements did not exceed the control values.
The preparedness of INPP to send the disused sources to
the interim storage facility was inspected. Implementing the requirements prescribed during inspections, the INPP sent to the interim
storage facility the transport and reloading containers manufactured
from depleted uranium, and other disused sealed sources.
Particular attention was paid to the control of physical security
issues of sources of ionizing radiation (especially to the high activity
sealed sources), which are used and stored at INPP. The planned
physical security measures will be implemented in 2006.
With the aim at reducing the occupational doses, the INPP
introduced a number of measures planned in ALARA programme.
Some of these were as following: non-chemical washout of the primary circuit, installation of protective shields and lead shielding during control and inspection of welded joints of tubes Du-300 and the
washout of other tubing.
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9 įmonės, kurių darbuotojai dirba IAE kontroliuojamoje zonoje. Šių
darbuotojų radiacinė sauga užtikrinama tokiomis pačiomis priemonėmis, kaip ir IAE darbuotojų. Pagrindiniai radiacinės saugos reikalavimai yra vykdomi, bet buvo ir pažeidimų: delsiama darbuotojus
mokyti radiacinės saugos klausimais, laiku negrąžinami komandiruotų darbuotojų pasai, laiku nepatikslinami licencijų priedai. Pateikti
reikalavimai iki nustatytų terminų pašalinti pažeidimus buvo įvykdyti.
Sėkmingai optimizuojant radiacinės saugos priemonių taikymą, vykdant darbuotojų profesinės apšvitos kontrolę, IAE ir
komandiruotų dirbti darbuotojų apšvitos dozės jau daugelį metų
išlaiko mažėjimo tendencijas (17 pav.). 2005 m. IAE darbuotojų
ir komandiruotų dirbti darbuotojų gauta kolektyvinė apšvitos dozė
sudarė 2,47 žmSv (2004 m. – 6,82 žmSv). Didelė kolektyvinės
dozės dalis (46,5%) gauta, vykdant 2-ojo bloko planinį-parengiamąjį remontą rugsėjo mėnesį (18 pav.). Likusi kolektyvinės dozės
dalis (53,5%) gauta 2-ojo bloko normalaus eksploatavimo metu ir
1-ojo bloko techninio aptarnavimo metu. Vidutinė IAE darbuotojų
2005 m. gauta individualioji dozė – 0,68 mSv, didžiausia – 13,55
mSv.

Controlling the radiation protection of outside workers at INPP,
9 enterprises were inspected, the workers of which work at INPP.
The radiation protection of outside workers is at the same level as of
the INPP workers. The main radiation protection requirements were
followed, however, some non-compliances were found: the training
of workers in radiation protection was delayed, the Dose Passports
of Outside Workers‘ Exposure were not sent back to RSC in time,
the annexes of the licenses were not corrected. The non-compliances were eliminated within prescribed timeframe.
Effectively optimizing the radiation protection and controlling
the occupational exposure, the reduction of exposure of INPP and
outside workers is observed for a couple of years (Figure 17). In 2005,
the collective dose for INPP and outside workers was 2.47 manSv.
In 2004, it was 6.82 manSv. Approximately the half of the collective
dose was received during the outage of Unit 2 in September (46.5%)
(Figure 18). The remaining part of the collective dose (53.5%) was
received during normal operation of Unit 2 and technical maintenance of Unit 1. The average individual dose of INPP workers was 0.68
mSv, the highest individual dose was 13.55 mSv.
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Some of the works at INPP might cause internal exposure,
therefore, taking into account the nature and scale of works and with
the aim at evaluating the internal doses, 2200 INPP workers and
246 outside workers were assessed for internal exposure (Figure
19). The highest committed dose was received by the worker from
the Reactor Department (0.38 mSv) and the highest activity of 60Co
radionuclide detected in the human body was 834 Bq.

Kai kurie IAE atliekami darbai yra susiję su vidinės apšvitos
rizika, todėl, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir apimtis bei
siekiant įvertinti vidinės apšvitos dozes, 2 200 IAE ir 246 komandiruotiems dirbti darbuotojams vertintos vidinės apšvitos dozės (19
pav.). Didžiausia vidinės apšvitos dozės reikšmė nustatyta Reaktorių
cecho darbuotojui – 0,38 mSv, o didžiausias žmogaus kūne aptikto
radionuklido (60Co) aktyvumas – 834 Bq.
Radiacinės saugos centras / 2005
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Figure 18
Monthly collective doses of INPP and outside workers
(December 2, 2004 – December 2, 2005)
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Figure 17
Collective doses of INPP and outside workers in 1997–2005
(until 2004 – the collective dose per unit)
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IAE ir į ją komandiruotų darbuotojų kolektyvinės dozės
(iki 2004 m. – vidutiniškai vienam blokui), gautos 1997–2005 m.
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19 pav.
IAE ir į ją komandiruotų darbuotojų vidinės apšvitos
stebėsenos rezultatai (DL – mažiausias detektuojamas dozės lygis)

Figure 19
Results of monitoring of internal exposure
of INPP and outside workers (DL – minimal detection limit)
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Informacija apie profesinės apšvitos būklę IAE buvo teikiama Tarptautinei profesinės apšvitos informacinei sistemai (ISOE).
Parengta ataskaita, pranešimas šios sistemos informaciniam
biuleteniui ISOE NEWS apie IAE profesinės apšvitos tendencijas, radiacinės saugos kontrolės sistemos modernizavimo eigą.
Bendradarbiaujant su TATENA ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, profesinės apšvitos valdymo ir radiacinės saugos optimizavimo patirtimi buvo dalijamasi su kitų šalių specialistais.

Information about the status of occupational exposure at INPP
was provided to the Information System on Occupational Exposure
(ISOE). The report was prepared and the actual information was provided to the ISOE News Bulletin about the issues in occupational
radiation protection and the status of modernization of the radiation
protection control system at INPP. In cooperation with the IAEA and
other international organizations, the experience in the ﬁeld of management of occupational exposure and optimization of radiation
protection was shared with specialists from other countries.

Radiacinės saugos
patikrinimas IAE

Radiation protection
inspection at INPP

PASIRENGIMAS IGNALINOS
ATOMINĖS ELEKTRINĖS
EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMUI

PREPARATION FOR THE
DECOMMISSIONING OF IGNALINA
NUCLEAR POWER PLANT

IAE pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimas įgauna pagreitį. Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymo nuostatomis, 2005 m. prasidėjo antrasis IAE eksploatavimo
nutraukimo etapas – pasirengimas išmontuoti nereikalingus įrenginius.
2005 m. ūkio ministras patvirtino IAE pirmojo ir antrojo blokų
eksploatavimo nutraukimo programą. Ji apima pasirengimo išmontuoti pirmojo bloko įrenginius ilgalaikiam saugojimui priemones, taip
pat su pasirengimu nutraukti antrojo bloko eksploatavimą susijusias
aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių problemų sprendimo priemones, kurios bus įgyvendinamos 2005−2009 metais.
2005 m. buvo toliau įgyvendinamos šios priemonės:
tobulinama eksploatavimo nutraukimo teisinė bazė, atliekama

The decommissioning of Unit 1 of INPP takes acceleration. In
accordance with provisions of the Law on the Decommissioning of
Unit 1 at the State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant, in 2005
the second stage of the decommissioning of INPP, i.e., preparation
for dismantling of not needed equipment, launched.
In 2005, the Minister of Economy approved the
Decommissioning Programme for the Unit 1 and the Unit 2 at the
State Enterprise INPP. It comprises of measures related to preparation for dismantling of equipment that will be sent for the longterm storage, and environmental, social and economical measures
related to decommissioning of Unit 2. These measures will be implemented in 2005-2009.
In 2005, the following measures were further implemented:
the legal basis for decommissioning was improving, project related to
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decommissioning were evaluated from the radiation protection point of
view, RSC capabilities in decommissioning were strengthened, etc.
Improving the legal basis, RSC review and provided comments
to the updated and renewed versions of the Lithuanian Environmental
Normative Documents LAND 34-2000 “Clearance Levels of
Radionuclides; Conditions of Reuse of Materials and Disposal of Waste”
and LAND 42-2001 “Limitation of Radioactive Discharges from Nuclear
Facilities, Permitting of Discharges, and Radiological Monitoring”.
The decommissioning of INPP will be carried out in phases.
For this reason there is a need to prepare a number of separate decommissioning projects to each phase. RSC reviewed and provided
comments to the Decommissioning Project of the Final Shutdown
and Defueling Phases of Unit 1 (U1DP0) and the Safety Analysis
Report of the same project.
RSC reviewed and provided comments to the Environmental
Impact Assessment Report for the Decommissioning Project of the
Final Shutdown and Defueling Phases of Unit 1. The report assesses
the impact of ionizing radiation and of other types of impact to the
general public and to the environment.
In order to begin the decontamination and dismantling of
buildings and systems of Unit 1, there is a need to unload the spent
nuclear fuel from the reactor and thereafter to store it in special
interim storage facility. The siting and design works of this interim
storage facility already launched. The INPP prepared the documents
needed for granting the license to design the INPP Interim storage
facility for spent nuclear fuel. In accordance with provisions of Laws
on Nuclear Energy, on Radiation Protection and on the Management
of Radioactive Waste, RSC reviewed and commented these
documents. Also the Environmental Impact Assessment Programme
for the erection of the interim storage facility was reviewed and coordinated from the radiation protection viewpoint.
A part of partially burned nuclear fuel in Unit 1 of INPP will be further used in the Unit 2, therefore the INPP is implementing the project
related to transfer of partially burned nuclear fuel from Unit 1 to Unit 2.
Together with the experts from the IAEA, RSC reviewed the submitted
project documents from the radiation protection viewpoint.
Enhancing the capabilities of RSC to perform the state radiation
protection supervision and control in decommissioning, in April 2005
the experts of the 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 RSC)” visited RSC. They
provided comments to the draft guidance for optimization of radiation protection during dismantling activities. The guide is designed for
INPP workers who will take part in dismantling activities. In November
2005, the representatives of RSC attended the workshop “Radiological
Characterization of INPP”, during which the aspects of identiﬁcation of
contaminated buildings and systems of INPP were discussed.
Also the Commission for Co-ordination of Problems Related
to the Decommissioning of Ignalina Nuclear Power Plant of the
Parliament of Lithuania was interested in functions and activities
of RSC as regards the decommissioning. In December 2005, the
annual report of RSC (2004) was presented during the session of the
Commission. Attention was paid to the implemented measures related
to the decommissioning of INPP, at present and in the future. The
report of RSC was approved and appreciated by the Commission.
The international organizations and the European Commission
(EC) show high interest in decommissioning. After request of the EC,
RSC jointly with other state institutions completed and provided to
the EC the Questionnaire on Decommissioning (CND), which was
received from the Coordination Network on Nuclear Facilities.
The second stage of the decommissioning of INPP, i. e.,
preparation for dismantling of not needed equipment, will face
new challenges to RSC. Therefore, the radiation protection state
supervision and control of decommissioning of INPP remains one of
the underlying areas of RSC activities.

su eksploatavimo nutraukimu susijusių projektų valstybinė
radiacinės saugos ekspertizė, stiprinamos RSC galimybės
eksploatavimo nutraukimo srityje.
Tobulindamas teisinę bazę, RSC išnagrinėjo bei pateikė pastabų ir pasiūlymų Lietuvos aplinkos normatyvinių dokumentų LAND
34-2000 „Radionuklidų nebekontroliuojamieji lygiai; medžiagų pakartotinio naudojimo ir atliekų šalinimo sąlygos“ ir LAND 42-2001
„Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų
ribojimas ir radionuklidų išmetimo leidimų išdavimo bei radiologinio
monitoringo tvarka“ pakeitimo ir papildymo projektams.
IAE eksploatavimo nutraukimas bus atliekamas fazėmis, kurioms būtina parengti atskirus eksploatavimo nutraukimo projektus.
RSC išnagrinėjo ir pateikė pastabų IAE 1-ojo bloko galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo fazių projektui (U1DP0) bei U1DP0 Saugos
analizės ataskaitai.
Nagrinėta ir pateikta pastabų bei pasiūlymų IAE 1-ojo bloko
eksploatavimo nutraukimo Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai,
kuri įvertina jonizuojančiosios spinduliuotės bei kitokį poveikį žmonėms ir aplinkai.
Pradedant IAE 1-ojo bloko sistemų ir įrengimų deaktyvavimo ir
išmontavimo darbus, būtina iškrauti iš reaktoriaus panaudotą branduolinį kurą, kurį po to numatoma laikinai saugoti specialioje laikinojoje saugykloje. Šios saugyklos aikštelės parinkimo ir projektavimo
darbai jau prasidėjo. Tuo tikslu IAE parengė dokumentus, reikalingus
gauti licencijai projektuoti Laikinąją IAE panaudoto branduolinio kuro
saugyklą. Remdamasis Branduolinės energijos, Radiacinės saugos
ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymų nuostatomis, RSC pateikė pastabų ir pasiūlymų šiems dokumentams, taip pat radiacinės
saugos požiūriu išnagrinėjo ir suderino šios saugyklos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programą.
Dalis tinkamo IAE 1-ojo bloko reaktoriuje išdegusio panaudoto
branduolinio kuro toliau naudojama 2-ajame bloke, todėl IAE vykdo
dalies branduolinio kuro perkėlimo iš pirmojo bloko į antrąjį projektą. Padedant TATENA ekspertams, RSC radiacinės saugos požiūriu
vertino pateiktus projekto dokumentus.
Stiprinant RSC galimybes atliekant eksploatavimo nutraukimo
radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, 2005 m. balandį
RSC lankėsi PHARE projekto „Parama VATESI ir Lietuvos techninės
paramos organizacijoms Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo licencijavimo veiklos srityje – antroji paslaugų teikimo dalis (parama
Radiacinės saugos centrui)“ ekspertai, kurie RSC pateikė pasiūlymų
darbuotojų radiacinės saugos optimizavimo eksploatavimo nutraukimo metu vadovo projektui, kuris bus skirtas IAE darbuotojams,
atliksiantiems deaktyvavimo ir išmontavimo darbus. RSC atstovai
dalyvavo seminare „IAE radiologinis inventorius ir jo apibūdinimas“,
kuriame buvo diskutuojama apie IAE esančių radionuklidais užterštų
pastatų ir sistemų identiﬁkavimo aspektus.
RSC veikla ir funkcijomis IAE eksploatavimo nutraukimo
srityje domėjosi ir Lietuvos Respublikos Seimo Ignalinos atominės
elektrinės problemų koordinavimo komisija. Jos posėdyje pristatyta RSC veiklos 2004 m. ataskaita, akcentuojant įgyvendintas bei
vykdomas priemones, susijusias su IAE eksploatavimu ir eksploatavimo nutraukimu. Komisija pritarė ir teigiamai įvertino pateiktą RSC
veiklos ataskaitą.
Eksploatavimo nutraukimo veikla intensyviai domisi ir tarptautinės organizacijos bei Europos Komisijos (EK). EK paprašius, RSC
kartu su kitomis valstybės institucijomis užpildė ir pateikė Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo Koordinacinio
tinklo (CND) klausimyną.
Antrasis IAE eksploatavimo nutraukimo etapas – pasirengimas išmontuoti nereikalingus įrenginius – atneš naujų iššūkių RSC.
Todėl IAE eksploatavimo nutraukimo valstybinė radiacinės saugos
priežiūra ir kontrolė išlieka viena iš prioritetinių RSC veiklos sričių.
Radiacinės saugos centras / 2005
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RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMO
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

SUPERVISION AND CONTROL OF
TRANSPORT OF RADIOACTIVE
MATERIALS AND RADIOACTIVE
WASTE

Vykdydamas Radiacinės saugos bei Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo įstatymų nuostatas, RSC išduoda leidimus įvežti į Lietuvos
Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar pervežti joje radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms bei valstybės ir
savivaldybių institucijoms, taip pat leidimus siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas.
RSC 2005 metais išdavė:
•
7 leidimus radioaktyviųjų medžiagų įvežimui iš valstybių ne ES
narių (Rusijos, JAV). Leista įvežti pramoninėje radiograﬁjoje
naudojamus 175Se ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose
naudojamus 192Ir uždaruosius šaltinius);
•
8 leidimus vežti radioaktyviąsias medžiagas šalies viduje (iš
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto į Kauno, Klaipėdos
asmens sveikatos priežiūros įstaigas);
•
2 leidimus grąžinti panaudotus šaltinius tiekėjams (asmens
sveikatos priežiūros įstaigose ir pramoninėje radiograﬁjoje
naudojamus 192Ir šaltinius);
•
21 leidimą radioaktyviųjų atliekų vežimui į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą.
Duomenys apie saugojimui į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą išvežtus nebenaudojamus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius pateikti 3 lentelėje.

In accordance with provisions of the Laws on Radiation
Protection and on the Management of Radioactive Waste, RSC
issues permits for the import, export, transit or transportation in
the Republic of Lithuania of radioactive materials for personal and
public health care institutions, enterprises, research and educational
institutions as well as institutions of public administration and local
government, also it issues permits for the consignor to transportation
within the country, export and transit the radioactive waste.
In 2005, RSC issued:
•
7 permits for the import of radioactive materials from countries
non EU Member States (Russia, USA). It was permitted to import sealed sources containing 175Se for industrial radiography
and sealed sources containing 192Ir for personal health care
institutions;
•
8 permits for the transportation of radioactive materials within
the country (from Vilnius university Oncology Institute to hospitals in Kaunas and Klaipėda);
•
2 permits for the return back of sources to supplier (sealed
sources containing 192Ir for personal health care institutions
and for industrial radiography);
•
21 permits for the transportation of radioactive waste to the
INPP radioactive waste interim storage facility.
Data about disused sealed sources transported to the INPP
radioactive waste interim storage facility is provided in Table 3.

3 lentelė
Radionuklidai ir jų aktyvumai, kuriuos leista
išvežti į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą 2005 m.

Radionuklidas
Radionuclide
Aktyvumas, MBq
Activity, MBq

241

Am

1,5

239

Pu

32,5103

192

Ir

59,1103

Table 3
Radionuclides and their activities permitted to transport
to the INPP radioactive waste interim storage facility in 2005
137

Cs

4,56106

Sr+90Y

46,5103

63

Ni

4,2103

60

Co

0,83109

3

H

24,6106

In 2005, there were 21 applications coordinated for the import
of radioactive materials from EU Member States (United Kingdom,
Poland and Germany).
Implementing the Licensing Rules for Export, Import, Transit
and Mediation of Strategic Goods and the Rules of Implementation
for the Control of Strategic Goods, adopted by the Governmental
Resolution No. 932 on July 22, 2004, RSC coordinates the applications for granting the import licenses and import certiﬁcates of strategic and dual use goods. In 2005, there were 6 applications reviewed
and coordinated.
The total number of single permits issued for the transport of
radioactive materials and radioactive waste during recent years is
given in Figure 20. The highest number of permits is issued to the
personal health care institutions. The number of single permits issued
to industrial facilities contributes to 25% of all issued permits.
In 2005, the Parliament (Seimas) of the Republic of Lithuania
amended the Law on the Management of Radioactive Waste.
The law sets out additional requirements to the source holders
concerning the import of sealed sources to Lithuania. The source

2005 m. suderinta 21 paraiška radioaktyviosioms medžiagoms įvežti iš valstybių ES narių (Didžiosios Britanijos, Lenkijos,
Vokietijos).
Vykdant Lietuvos Respublikos 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. 2005 m. buvo
derintos šešios tokios paraiškos.
Bendras išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir
radioaktyviąsias atliekas skaičiaus kitimas per pastaruosius metus
pateiktas 20 pav. Daugiausia leidimų išduodama asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms; pramonės įmonėms išduodamų leidimų skaičius sudaro 25% visų išduodamų leidimų skaičiaus.
2005 m. Lietuvos Respublikos Seimui papildžius ir pakeitus Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą, buvo įteisinti papildomi reikalavimai šaltinių naudotojams, norintiems į Lietuvą įvežti
uždaruosius šaltinius. Planuodamas vykdyti ar vykdantis veiklą su
šaltiniais, uždarųjų šaltinių naudotojas, be RSC išduotos licencijos
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20 pav.
2001–2005 m. išduotų leidimų vežti
radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas skaičius.

120

Figure 20
Permits issued for the transportation
of radioactive materials and radioactive waste in 2001–2005.

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimui išduotų leidimų skaičiaus kitimas
Variation of permits issued for the transportation of radioactive materials and radioactive waste
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veiklai su šaltiniu ir leidimo vežti šaltinį, norėdamas į Lietuvą įvežti
uždarąjį šaltinį, privalo iš tiekėjo gauti raštišką įsipareigojimą, kad
panaudotą šaltinį bus galima grąžinti tiekėjui. Papildomai šaltinio
gavėjas turi sudaryti sutartį su VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūra (RATA) dėl šio šaltinio tvarkymo tam atvejui, jeigu dėl atsiradusių priežasčių šaltinio grąžinti tiekėjui bus neįmanoma, ir apsidrausti laidavimo draudimu sutarties su RATA paslaugų vertei.

user, who is planning to conduct or who is conducting the practice
with sealed sources, in addition to the license issued by RSC
and permit to import the source to Lithuania, shall obtain from the
source provider a written commitment to accept the source when
it will become disused. The source recipient shall also agree with
the Radioactive Waste Management Agency (RATA), to manage the
source in case, if due to arisen circumstances it will be not possible
to return the source back to supplier, and to insure the source with
sponsion insurance for the value of RATA services.

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO PRIEŽIŪRA IR
KONTROLĖ

SUPERVISION AND CONTROL OF
MANAGEMENT OF RADIOACTIVE
WASTE

Radioaktyviosios atliekos pas smulkiuosius atliekų gamintojus
susidaro naudojant radioaktyviąsias medžiagas (atviruosius ir uždaruosius šaltinius) medicinoje, pramonėje, mokslo ir mokymo įstaigose. Nebenaudojami trumpaamžiai radionuklidai laikomi iki kol suskyla smulkiųjų gamintojų turimose radioaktyviųjų atliekų saugyklose, o
nenaudojami ilgaamžiai arba panaudoti šaltiniai perduodami saugoti
į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą. Dalis panaudotų uždarųjų šaltinių grąžinami tiekėjams (pvz. 192Ir).
Vykdydamas radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, RSC kontroliuoja, kaip licencijos turėtojai tvarko nebeplanuojamus
naudoti šaltinius – radioaktyviąsias atliekas. Inspekcinių patikrinimų
metu nustatomi terminai, per kuriuos nebenaudojami šaltiniai arba
šaltiniai, kuriems pasibaigęs gamintojo nustatytas galimo naudojimo
laikas, turi būti sutvarkyti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo
nustatyta tvarka.
2005 m. išspręstas įrangos, pagamintos iš nuskurdinto urano,
tvarkymas: į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą atiduota
saugoti 1 980 kg asmens sveikatos priežiūros įstaigose turėto nuskurdinto urano, pradėtas tvarkyti pramonės įmonėse ir įstaigose
turimas nuskurdintas uranas. Tęsiamas nebetinkamų naudoti dūmų
jutiklių su 239Pu radionuklidu tvarkymas (perduoti saugojimui 4 213
šaltiniai). 2005 m. išspręstas aptiktų, išaiškintų šaltinių ar radionuklidais užterštų daiktų, objektų tvarkymo ﬁnansavimas. Visų šių šaltinių
(objektų, daiktų) tvarkymas bus ﬁnansuojamas valstybės lėšomis.
2005 m. RSC išdavė 21 leidimą vežti panaudotus uždaruosius
šaltinius į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą (4 lentelė).

Radioactive waste is generated by small producers during their
practices with radioactive materials (sealed and unsealed sources)
in medicine, industry, research, education and in other areas. Shortlived radioactive waste is stored for decay in premises of small waste
producers, and long-lived radioactive waste and disused sealed
sources are sent to the interim storage facility located at INPP. A part
of disused sealed sources are returned to the supplier (e.g., 192Ir).
Exercising the radiation protection state supervision and
control, RSC controls how the license holders manage the disused
sources - radioactive waste. During inspections the terms are set
for treatment of disused sealed sources or sources out of their
possible useful lifetime set by the manufacturer. Such sources shall
be managed according to the order established by the Law on the
Management of Radioactive Waste.
In 2005, the problem related to the management of equipment
containing depleted uranium was solved: there was in total 1980 kg
of depleted uranium sent from personal health care institutions to
the radioactive waste interim storage facility located at INPP, also
the management of depleted uranium used in industrial facilities
launched. The management of spent sealed sources containing
239
Pu from smoke detectors continues (4 213 sources were sent for
interim storage). In 2005, the problem of ﬁnancing of management of
detected orphan sources or facilities contaminated with radionuclides
was solved. The management of all these sources (facilities, items,
etc.) will be ﬁnanced from the state budget.
In 2005, RSC issued 21 permits for the transport of disused
sealed sources to the radioactive waste interim storage facility located at INPP (Table 4).
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4 lentelė
2005 m. į IAE radioaktyviųjų atliekų saugyklą
išvežtų panaudotų šaltinių skaičius

Table 4
Number of disused sealed sources transported to the radioactive
waste interim storage facility located at INPP in 2005
Šaltinių skaičius
Number of sources

Naudojimo sritis / Sources used in
Spindulinė terapija / Radiotherapy
Gama radiograﬁja / Gamma radiography
Statinio elektros krūvio neutralizatoriai / Static electricity charge eliminators
Dūmų jutikliai / Smoke detectors
Įrangos kalibravimas / Calibration of equipment
Matuokliai / Gauges
Kitos paskirties įrenginiuose / Other equipment

58
27
466
4 213
102
42
13

Iš viso / Total:

4 921

Continuing the implementation of the project managed by the
European Commission (EC) and the UK nuclear engineering ﬁrm
“AEA Technology” titled “Management of Spent Sealed Radioactive
Sources in Bulgaria, Latvia, Lithuania, Romania and Slovakia”,
which was implemented in 2000-2001, in 2005 there was renewed
data provided to the project managers about the sealed radioactive sources used and stored in Lithuania. The meeting was organized with the institutions which took part in the project implementation. The results of the project were discussed at the workshop in
Brussels (Belgium), organized by the EC.
During decommissioning of nuclear facilities, dismantling of
equipment and buildings, large amounts of radioactive waste are
generated. The INPP is no exception. It is foreseen in the Final
Decommissioning Plan of the INPP that during the decommissioning
large amounts of low and intermediate short-lived and high activity
radioactive waste will be generated. This radioactive waste shall
be managed in accordance with modern safety requirements and
it shall be disposed of in special radioactive waste disposal or
interim storage facilities, until the ﬁnal solution for its disposal will
be proposed. For this purpose it is planned to implement several
projects: to erect a new interim storage facility for spent nuclear fuel,
to construct new complex for treatment and interim storage of solid
radioactive waste, to construct the near surface repository for lowand intermediate short-lived radioactive waste and the landﬁll facility
for disposal of very low level short-lived radioactive waste.
In accordance with the provisions of the Laws on the
Management of Radioactive Waste and on Nuclear Energy, RSC
takes part in the assessment of sites for radioactive waste storage
and disposal facilities, coordinates the granting of licenses for their
design, construction and operation (RSC carries out the review
of safety analysis documents, environmental impact assessment
documents from the radiation protection point of view, etc.). In 2005,
RSC reviewed and coordinated the approval of the Environmental
Impact Assessment Programme for erection of the near surface
repository for low and intermediate level short-lived radioactive
waste. RSC also reviewed and approved the document prepared
by the INPP “Technical data for modiﬁcation of the system of liquid
radioactive waste at Ignalina NPP”. According to the requirements of
Article 37 of EURATOM Treaty, this document was provided to the EC.
RSC also reviewed the licensing documents needed to supplement
the license for transport of spent nuclear fuel by railways.
In Lithuania we also have the radioactive waste disposal
facility of older design, located in Bartkuškis forest, near Maišiagala,
which is operated by the Radioactive Waste Management Agency,
RATA. At present time the upgrading works of this facility are

Tęsiant 2000–2001 m. vykdytą Didžiosios Britanijos branduolinės inžinerijos ﬁrmos „AEA Technology“ ir EK Aplinkos Generalinio
Direktorato inicijuotą projektą „Panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių tvarkymas Bulgarijoje, Latvijoje, Lietuvoje,
Rumunijoje ir Slovakijoje“, 2005 m. pateikti patikslinti duomenys apie
Lietuvoje naudojamus ir panaudotus uždaruosius šaltinius, organizuotas susitikimas su projektą įgyvendinusiomis organizacijomis.
Projekto rezultatai buvo aptarti EK organizuotame seminare, vykusiame Briuselyje, Belgijoje.
Nutraukiant branduolinės energetikos objektų eksploatavimą, išmontuojant įrenginius, pastatus, susidaro labai dideli kiekiai
radioaktyviųjų atliekų. Ne išimtis ir IAE. Galutiniame IAE eksploatavimo nutraukimo plane numatyta, kad eksploatavimo nutraukimo
metu susidarys nemažai mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių,
didelio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų. Šios radioaktyviosios atliekos turės būti sutvarkytos ir saugiai palaidotos specialiai tam
skirtuose, visus šiuolaikinius saugos reikalavimus atitinkančiuose
radioaktyviųjų atliekų kapinynuose, arba ilgalaikio saugojimo saugyklose, kol bus rastas būdas jas saugiai palaidoti. Tuo tikslu numatyta įgyvendinti keletą projektų: naujos panaudoto branduolinio
kuro laikinosios saugyklos, kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
ir saugojimo įrenginių komplekso, paviršinio kapinyno, skirto mažoms ir vidutinio aktyvumo radioaktyviosioms atliekoms laidoti,
tranšėjinio kapinyno, skirto labai mažo aktyvumo radioaktyviosioms atliekoms laidoti, įrengimai.
Remiantis Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, Branduolinės
energijos įstatymų nuostatomis, RSC dalyvauja parenkant radioaktyviųjų atliekų saugyklų ir kapinynų aikšteles, išduodant licencijas jas
projektuoti, statyti ir eksploatuoti (radiacinės saugos požiūriu vertina
jų saugos analizės ataskaitas, poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir kt.). 2005 m. buvo išnagrinėta ir suderinta paviršinio mažo ir
vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų kapinyno
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, išnagrinėtas ir suderintas IAE
parengtas dokumentas „Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
IAE sistemos modiﬁkavimo techniniai duomenys“, kuris, remiantis
EURATOM sutarties 37 straipsnio nuostatomis, pateiktas EK. RSC
taip pat išnagrinėjo dokumentus licencijai, suteikiančiai teisę transportuoti panaudotą branduolinį kurą geležinkeliu, papildyti.
Lietuvoje turime ir senesnės kartos, šiuolaikinių saugos reikalavimų neatitinkantį radioaktyviųjų atliekų kapinyną
Bartkuškio miške, netoli Maišiagalos, kurio priežiūrą vykdo
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RATA. Šiuo metu atliekami kapinyno saugos įvertinimo darbai.
2005 m. RSC vertino Maišiagalos specialiojo laidojimo punkto
saugos pagerinimo projektus, vykdė šio kapinyno radiacinės
saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, analizavo ir vertino aplinkos stebėsenos rezultatus.
RSC specialistai pagal savo kompetenciją parengė
Lietuvos įsipareigojimų įgyvendinimo pagal Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo konvencijos
ataskaitos dalį.
2005 m. pabaigoje IAE baigta diegti skystųjų radioaktyviųjų
atliekų cementavimo technologija. RSC jau nuo 1999 m. dalyvauja
radiacinės saugos požiūriu įvertinant šią Lietuvoje naują radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologiją. 5 lentelėje pateikti pagrindiniai
cementavimo įrenginio ir laikinosios saugyklos įrengimo etapai.

carried out. In 2005, RSC reviewed the projects for upgrading
works of Maišiagala facility, carried out the radiation protection state
supervision and control of this facility, analyzed and assessed the
results of environmental monitoring.
The RSC specialists prepared according to their competence the
part of the report on the fulﬁllment of Lithuania‘s obligations according
to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and
on the Safety of Radioactive Waste Management.
At the end of 2005 the INPP has ﬁnished to introduce the technology for cementation of liquid radioactive waste. Since 1999, RSC
takes part in assessment from the radiation protection point of view
of this new technology in Lithuania for management of radioactive
waste. Table 5 provides the main stages of erection of cementation
facility for liquid radioactive waste and interim storage facility for cemented radioactive waste.

5 lentelė
Skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimo įrenginio ir laikinosios
sukietintų radioaktyviųjų atliekų saugyklos įrengimo IAE etapai

Table 5
Stages of erection of cementation facility for liquid radioactive waste and
interim storage facility for cemented radioactive waste at INPP.

1999 m. rugsėjis
September, 1999

IAE parengė techninį sprendimą.
Ignalina NPP developed technical speciﬁcations.

2001 m. gegužė
May, 2001

Sveikatos apsaugos ministerija pateikė specialiąsias projektavimo sąlygas.
Ministry of Health formulated special design conditions.

2002 m. balandis
April, 2002

RSC suderino Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.
RSC coordinated the approval of the Environmental impact assessment report.

2002 m. gegužė
May, 2001

Aplinkos ministerija patvirtino Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.
Ministry of Environment approved the Environmental impact assessment report.

2002 m. spalis
October, 2002

Sveikatos apsaugos ministerija suderino cementavimo įrenginio ir laikinosios saugyklos techninį projektą.
Ministry of Health coordinated the technical design of the cementation facility and interim storage facility.

2003 m. birželis
June, 2003

VATESI išdavė licenciją statyti cementavimo įrenginį ir laikinąją saugyklą.
The State Nuclear Power Safety Inspectorate granted the license to construct the cementation facility and the interim
storage facility.

2004 m. vasaris
February, 2004

Priimtas LR Vyriausybės sprendimas dėl cementavimo įrenginio ir laikinosios saugyklos projektavimo.
The Government adopted the resolution to design the cementation facility and the interim storage facility.

2004 m. lapkritis
November, 2004

Valstybinė komisija, kurios veikloje dalyvavo ir RSC atstovas, priima cementavimo įrenginio ir sukietintų radioaktyviųjų
atliekų laikinosios saugyklos statinius kaip techniškai tinkamus naudoti.
The state commission, in the work of which the RSC representative also took part, approved the building for cementation
facility and interim storage facility for cemented radioactive waste as suitable for operation.

2005 m. liepa
July, 2005

Atlikti cementavimo įrenginio ir laikinosios saugyklos „karštieji“ bandymai.
“Hot” tests were carried out in cementation facility and interim storage building.

2005 m. lapkritis
November, 2005

Parengta galutinė saugos analizės ataskaita ir pateikti kiti dokumentai įrenginių eksploatavimo licencijai gauti.
The ﬁnal safety analysis report was developed and together with other documents it was submitted for granting the
operational license.

2005 m. gruodis

RSC pritarė VATESI eksploatavimo licencijos išdavimui.
RSC after review of the licensing documents coordinated the granting of operational license, which will be issued by the
State Nuclear Power Safety Inspectorate.

As it can be seen from the Table 5, the design and
construction of the radioactive waste management and other
nuclear facilities continues several years. Therefore, the activities
of RSC in assessment of aspects of radioactive waste management
and disposal practices from the occupational and public radiation
protection viewpoint are sustained and continuous.

Iš 5 lentelės matyti, jog radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių ir kitų branduolinės energetikos objektų projektavimas, statyba ir
įrengimas tęsiasi ne vienerius metus. Todėl RSC veikla, darbuotojų ir
gyventojų radiacinės saugos požiūriu vertinant radioaktyviųjų atliekų
tvarkymą ir laidojimą, yra ilgalaikė ir tęstinė.
Radiacinės saugos centras / 2005
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AVARINĖ PARENGTIS

EMERGENCY PREPAREDNESS

Remiantis Radiacinės saugos įstatymo nuostatomis, RSC
specialistai pagal kompetenciją kontroliuoja ir koordinuoja valstybės
ir savivaldybių institucijų veiklą radiacinių avarijų prevencijos srityje,
vertina jų pasirengimą veikti avarijos metu, organizuoja, veda pratybas, mokymus ir seminarus avarinio reagavimo tarnybų darbuotojams, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų,
kitų teisės aktų projektus bei teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų dokumentų. Šiomis pagrindinėmis kryptimis ir buvo plėtojama
veikla.
RSC specialistai įvertino Vilniaus apskrities ir Švenčionių raj.
pasirengimą radiacinėms avarijoms likviduoti, patikrino pasirengimo
avarijai IAE planus ir parengė pažymą, kurioje nurodyti šalintini trūkumai.
Siekiant geriau koordinuoti tarnybų, dalyvaujančių likviduojant radiacines avarijas, darbą bei įtvirtinti jų darbuotojų žinias ir
įgūdžius, organizuotos ir pravestos pratybos ir mokymai įvairiuose
šalies miestuose.
Vilniaus tarptautiniame oro uoste pravestos pratybos, kurių
tema „Tarptautinio Vilniaus oro uosto, Vilniaus miesto civilinės saugos pajėgų, RSC ir RATA veiksmai likviduojant avarijos padarinius
orlaivyje, gabenusiame radioaktyviąsias medžiagas“. Buvo konsultuojama Vilniaus miesto priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba rengiant
scenarijų Vilniaus mieste organizuotose pratybose „Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių nukenksminimas“.
Visose šalyse kilus terorizmo pavojui, turi tam ruoštis ir
Lietuva. RSC kartu su Telšių apskrities Civilinės saugos departamentu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie
Vidaus reikalų ministerijos surengė stalo pratybas „Teroro akto, kurio
metu naudotos radioaktyvios medžiagos, pasekmių likvidavimas“.
Įsigaliojus Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėms, organizuotos ir
pravestos Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos
rinktinės ir RSC mokomosios pratybos „Nelegalaus jonizuojančiojo
spinduliuotės šaltinio, atgabento į Klaipėdos jūrų uostą, aptikimas ir
jo tvarkymas“.
Visuomenės sveikatos specialistams kartu su Vilniaus universiteto gydytojų tobulinimosi skyriumi organizuoti ir pravesti mokymo
kursai „Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiksmai įvykus radiacinei avarijai“.
VšĮ Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos stoties
darbuotojams surengti mokymai „Greitosios medicinos pagalbos
darbuotojų veiksmai ir radiacinė sauga dirbant radiacinės avarijos
židinyje“.
Be to, parengta vienos savaitės koncentruotų regioninių mokymo kursų programa„Bendrosios procedūros vertinant ir reaguojant
į radiologines avarijas“(pagal TATENA pasiūlymą).
Tobulinant kvaliﬁkacinį pasirengimą radiacinių avarijų valdymo
srityje, dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Černobylis: atsigręžimas atgal, kad galėtum eiti į priekį“ Vienoje, Austrijoje, taip pat gerinti įgūdžiai TATENA ir RSC organizuotame regioniniame seminare
„Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų medicinoje ir
pramonėje, radiacinės ir ﬁzinės saugos kontrolės klausimai“.
Stiprinant RSC pasirengimą reaguoti į branduolines avarijas,
taip pat įvykusias ir už šalies ribų, kartu su kitomis Lietuvos institucijomis dalyvauta tarptautinėse pratybose ConvEx-3 (2005) „Bendroji
avarija Rumunijos Černovodos AE“. Kartu buvo patikrintas ir RSC
avarinės parengties plano veikimas.

In accordance with provisions of the Law on Radiation
Protection, the specialists of RSC control and co-ordinate according
to competence the activities of state and municipal institutions in the
ﬁeld of prevention of radiation accidents, assess their preparedness
to act in case of emergency, organize and conduct the training
courses and seminars for accident response workers. The specialists
also draft laws, Governmental resolutions and other legal acts and
submit comments and proposals to the draft legal acts prepared
by other institutions. These main directions were followed during
activities of RSC.
The specialists of RSC assessed the preparedness for radiation accidents in Vilnius region and Švenčionys district, their emergency preparedness plans in case of an accident at INPP, thereafter
the act was prepared indicating found violations.
In order to better co-ordinate the work of different services,
taking part in the emergency response, and to consolidate the
knowledge and skills of their workers in this ﬁeld, exercises and
training courses were organized in different cities of the country.
The exercise titled “Actions of International Vilnius Airport,
Civil protection forces of Vilnius, RSC and RATA with Regard of
Eliminating the Consequences of an Accident in the Aircraft, which
transported Radioactive Material” was organized. The Fire and
Rescue Service of Vilnius was consulted in developing the scenario
for the exercise organized in Vilnius “Decontamination of Illegal
Radioactive Sources”.
Considering a possible hazards due to terrorist acts in all
countries, Lithuania shall also be prepared for such events. RSC
jointly with the Civil Protection Department of Telšiai district and the
Fire and Rescue Department under the Ministry of Interior organized
the table top exercise “Elimination of Consequences of the Terror Act
Involving Radioactive Material”.
Shortly after the Regulations on Handling of Illegal Sources
of Ionizing Radiation and Contaminated Facilities entered into force,
the training exercise “Detection and Management of Illegal Source of
Ionizing Radiation, Transported to Klaipėda Sea Port” was organized
and conducted by RSC jointly with the Coast Guard Brigade of the
State Border Guard Service.
The training course “Actions of Public Health Institutions in
Case of Radiation Accident” has held together with the Department
for Qualiﬁcation Improvement of Physicians of Vilnius University.
The training course “Actions and Radiation Protection of First
Aid Workers of Vilnius First Aid Station in the Core of An Accident”
was conducted for the staff of Vilnius First Aid Station.
Taking into account the proposal from the IAEA, the programme for one week regional training course “Generic Procedures
of Response to and Assessment of Radiological Accidents” was
drafted.
Enhancing the qualiﬁcation in management of radiation
accidents, part was taken in the international conference
“Chernobyl – Looking Back to Go Forwards”, held in Vienna (Austria),
also the practical skills were improved in the regional training course
“Authorization and Inspections of Radiation Sources in Medical and
Industrial Facilities”, jointly organized by RSC and the IAEA.
Enhancing the emergency response and preparedness to nuclear accidents, including those which could take place abroad, part
was taken in the international exercise ConvEx-3 (2005) “General
Accident at Chernavoda NPP” together with other state institutions
of Lithuania. The operation of the emergency preparedness plan of
RSC was also veriﬁed during the exercise.
The emergency preparedness plan of RSC is annually updated
and improved. In 2005, the annex to the plan “Report of Investigation
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Kiekvienais metais RSC avarinės parengties planas yra peržiūrimas, tobulinamas. 2005 m. parengtas priedas „Radiologinės
avarijos ištyrimo ataskaita“, sudaryta įžanginio mokymo programa.
RSC specialistai, tobulindami savo žinias ir mokydami kitus,
prisideda prie bendro Lietuvos Respublikos institucijų pasirengimo
greitai ir tinkamai reaguoti esant ekstremaliai situacijai, susijusiai su
jonizuojančiąja spinduliuote.
Įvertinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos parengta Lietuvos Respublikos gyventojų apsaugos radiacinės avarijos IAE atveju plano nauja versija. Teiktos pastabos dėl Ekstremalių įvykių kriterijų pakeitimų ir papildymų. Vertinti kiti
dokumentų projektai (IAE avarinės parengties planas ir kt.).

of Radiological Accident” was drafted, the initial training programme
was prepared.
Improving the competence and teaching others, the RSC specialists contribute to the joint preparedness of all Lithuanian institutions to quickly and duly respond to the extreme situation related to
ionizing radiation.
The new version of the Plan for the Protection of the General
Public of the Republic of Lithuania in Case of the Accident at INPP
was reviewed, which was drafted by the Fire and Rescue Department
under the Ministry of Interior. Comments were provided with regard
to changed and updated Criteria for extreme events. Other draft
documents were also reviewed (Emergency Preparedness Plan of
INPP, etc.).

Training in Vilnius airport
on emergency preparedness
and response during
radiological accident

Pasirengimo reaguoti
į radiologines avarijas
mokymai Vilniaus
aerouoste

RADIOLOGINĖS AVARIJOS IR
INCIDENTAI

RADIOLOGICAL ACCIDENTS AND
INCIDENTS

2005 m. RSC ištyrė 77 radiologinius incidentus ir avarijas.
RSC gavo 73 pranešimus iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos apie pasienio kontrolės postuose sulaikytus asmenis, daiktus
ir krovinius, kuriems nustatytas padidėjęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygis.
30 kartų pranešta apie asmenis, kurie kirsdami valstybinę sieną skleidė padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę, nes jiems buvo
taikytas gydymas ar atliktos diagnostinės procedūros, naudojant
radiofarmakologinius preparatus. Išsiaiškinus priežastis, buvo priimami sprendimai dėl leidimo kirsti valstybinę sieną.
42 kartus pranešta apie krovinius (statybines medžiagas,
kalio junginius ir kt.), 1 kartą – apie fotoobjektyvą, priklausiusį užsienio piliečiui, – visi jie skleidė padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę (21 pav.).
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas
Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais
užterštų objektų tvarkymo taisykles, RSC priima sprendimus ir
dėl leidimo vežti tranzitu per Lietuvos teritoriją krovinius, daiktus,
skleidžiančius jonizuojančiąją spinduliuotę. Ataskaitiniais metais išduota 30 leidimų tranzitiniam kalio junginių pervežimui per
Lietuvos teritoriją, 4 – statybinėms medžiagoms: plytoms, blokų
skeveldroms, 2 – šlifavimo diskams, 2 – medžiagoms, turinčioms
savo sudėtyje cirkonio, ir kt.

In 2005, RSC investigated 77 radiological accidents and incidents.
RSC received 73 notiﬁcations from the State Border Guard Service
about at the state border guard points suspended individuals, items and
goods, which contained increased levels of ionizing radiation.
30 notiﬁcations were received about individuals, who were
treated or diagnosed with radiopharmaceutical; therefore during the
border cross they emitted ionizing radiation. Only after the reasons
for increased levels of ionizing radiation were identiﬁed, the decision
was taken to permit to entry to Lithuania.
RSC received 42 notiﬁcations about goods, which were
emitting ionizing radiation (construction materials, potassium
fertilizer, etc.), 1 notiﬁcation was received about the camera
belonging to the foreign citizen which emitted ionizing radiation.
According to the provisions of Regulations on Handling of
Illegal Sources of Ionizing Radiation and Contaminated Facilities,
adopted by the Government, RSC takes decisions on the permission
to the transit in the Republic of Lithuania of goods, items emitting
ionizing radiation. In 2005, 30 permits were issued for the transit of
potassium compounds through Lithuania, 4 permits were issued for
the transit of construction materials: bricks, fragments of blocks, 2
permits for the transit of laps, 2 permits for the transit of materials
containing zirconium, etc.
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21 pav.
Jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę kroviniai
sulaikyti pasienio kontrolės postuose 2005 m.

Figure 21
Goods emitting ionizing radiation suspended
at the state border guard posts in 2005
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2005 m. RSC specialistai išaiškino keturias radiologines
avarijas.
Išvežant iš Klaipėdos mieste esančios metalo laužo supirktuvės metalo laužą, buvo rastas stroncio ir itrio (90 Sr/90 Y) uždaras šaltinis, kurio aktyvumas 1 GBq. Šis šaltinis Lietuvoje neregistruotas.
Jis perduotas RATA tolesniam tvarkymui. Su šaltiniu kontaktavęs
darbininkas nusiųstas pasitikrinti sveikatą.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Medininkų pasienio kontrolės punkto pamainos viršininkas informavo, kad, tvarkant pasienio kontrolės posto teritoriją, rasta cilindro formos metalinė talpa.
Dozės galia prie talpos paviršiaus viršijo gamtinį jonizuojančiosios
spinduliuotės lygį apie 16–17 kartų. RSC darbuotojai nustatė, kad
radinys yra KZ tipo transportinis konteineris, pagamintas iš nuskurdinto urano (238 U), dozės galia prie paviršiaus – 16 μSv/h, dozės
galia 1 metro atstumu – 0,5 μSv/h. Rasta talpa sutvarkyta kaip radioaktyvioji atlieka.
Telšių apskrities administracijos Civilinės saugos departamentas gavo piliečio skundą, kad jį nežinomu daiktu „švitina“ kaimynas. RSC Klaipėdos skyriaus specialistai nustatė, kad aptiktas
prietaisas yra dūmų jutiklis KI–1 su plutonio radionuklidu. Dozės
galia prietaiso paviršiuje buvo apie 0,4 μSv/h, 1 metro atstumu –
neviršijo gamtinio fono ir pavojaus žmonėms nekėlė. Dūmų jutiklis
perduotas RATA.
RSC specialistai vyko į Rusijos Federacijos orlaivio SU–27
avarijos vietą ir kelias dienas vykdė nuolaužų dozimetrinius tyrimus.
Lėktuvo sudužimo vietoje jie aptiko ir surinko apie 2 kg 15 cm ilgio
ir 3 mm skersmens rausvos spalvos strypelių, skleidžiančių jonizuojančiąją spinduliuotę. Atlikus jų gama spektrometrinius tyrimus,
nustatyta, kad tai yra nuskurdintas uranas, padengtas apsauginiu
rausvos spalvos metalo sluoksniu. Jonizuojančiąją spinduliuotę
skleidžiantys strypeliai surinkti bei atiduoti laikinai saugoti RATA.
Vėliau nustatyta tvarka šie strypeliai grąžinti savininkui – Rusijos
Federacijai.
Informacijos apie aptiktus daiktus, medžiagas, skleidžiančius
jonizuojančiąją spinduliuotę, pagausėjimas rodo, kad, įsigaliojus
Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais
užterštų objektų tvarkymo taisyklėms, suaktyvėjo ir kitų institucijų
veikla, todėl laiku informuojamas RSC gali tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas ir apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo nepagrįstos
apšvitos.
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In 2005, the RSC specialists investigated the causes of 4 radiological accidents.
The 90Sr/90Y source, the activity of which was 1 GBq, was found in
the scrap metal during its transport from the scrap metal yard in Klaipėda.
This source is not registered in Lithuania therefore it was transferred to
RATA for further management. The worker, who had contact with the
source, was sent to check his health status.
The head of shift of the Medininkai Border Guard Point of the
State Border Guard Service informed that the metal drum of cylindrical shape was found during the cleaning of the territory of the border
guard point. The dose rate at the surface of the drum was 16-17
times above the background level. RSC staff determined that the detected item is the transport container of KZ type, manufactured from
depleted uranium (238 U). The dose rate at the surface was 16 μSv/h
and the dose rate at 1 m distance was 0.5 μSv/h. The found drum
was managed as radioactive waste.
The Civil Protection Department of Telšiai district received the
complaint made by the citizen, in which he stated that he is “exposed” to ionizing radiation by his neighbor. The specialists from
Kaunas division of RSC determined that the found device is the
smoke detector KI-1 containing Pu isotopes. The dose rate at the
surface of the detector was 0.4 μSv/h, and at 1 m distance it did not
exceed the background level, and therefore it did not cause any risk
to the general public. The smoke detector was transferred to RATA.
RSC specialists went to the crash site of the aircraft SU-27 belonging
to the Russian Federation and they for several days carried out dosimetric measurements of the wreck. The specialists found in the crash
location and collected appr. 2 kg of red color metal sticks of 15 cm length
and 3 mm diameter that emitted ionizing radiation. It was determined after spectrometric gamma measurements of metal that there is depleted
uranium covered with the layer of red color metal. The radioactive sticks
were collected and sent for temporary storage to RATA. Later the metal
sticks were sent back to their owner – to the Russian Federation.
The increased amount of information about detected items, materials, which emit ionizing radiation, shows, that the activities of other institutions after the Regulations on Handling of Illegal Sources of Ionizing
Radiation and Contaminated Facilities came into force, have become
more active, thereafter, RSC is informed and notiﬁed in timely manner
and it allows to perform assigned functions of RSC in time, thus helping
to protect the population of Lithuania against an unjustiﬁed exposure.
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BRANDUOLINIO BEI
RADIOLOGINIO TERORIZMO
PREVENCIJA

PREVENTION OF NUCLEAR AND
RADIOLOGICAL TERRORISM

Pastaraisiais metais visame pasaulyje kompetentingos institucijos imasi vis daugiau priemonių prieš galimą branduolinių ir
radioaktyviųjų medžiagų naudojimą teroristiniams tikslams. Šioje
ataskaitoje minimu PHARE projektu „Pasirengimo branduolinėms ir
radiologinėms avarijoms stiprinimas Lietuvoje“ tarp kitų tikslų siekiama pasirengti ir tokio pobūdžio atvejams.
Tokių atvejų prevencija yra viena efektyviausių kovos su branduoliniu ir radiologiniu terorizmu priemonių. Mūsų šalyje sukurta radiacinės saugos sistema yra ir tokios prevencijos priemonė. Tokios
radiacinės saugos infrastruktūros dalys, kaip šaltinių apskaita ir kontrolė, šių šaltinių ﬁzinė sauga, priemonės nežinomiems šaltiniams
aptikti ir analizuoti, visuomenės informavimas padeda apsaugoti
branduolines ir radioaktyviąsias medžiagas nuo vagysčių, užkirsti
kelią nelegaliam šių medžiagų pervežimui, svarbią įrangą nuo sabotažo, o aptikus nežinomą medžiagą ar šaltinį, juos greitai ištirti ir
nustatyti, kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis.
Visa tai padeda optimaliai naudoti turimus resursus.
Pavyzdžiui, RSC tyrimų įranga, naudojama atliekant radiologinę stebėseną, padeda analizuojant ir aptiktus nežinomus šaltinius.
Tarptautinis bendradarbiavimas branduolinio ir radiologinio
terorizmo srityje yra ypač svarbus. Iš įvairių šio bendradarbiavimo
2005 m. įvykių paminėtina liepos pabaigoje Zalcburgo universitete
vykusi tarptautinė konferencija „Branduolinė energetika ir saugumas“, kurios metu buvo nagrinėjami aktualūs branduolinio ir radiologinio terorizmo prevencijos klausimai. Konferencijoje pristatytas
pranešimas ir apie mūsų šalyje esančią prevencijos sistemą, kurios
pagrindas – visų radiacinės saugos infrastruktūros dalių kompleksinis naudojimas.
Tęsiasi bendradarbiavimas su JAV Kalifornijos universiteto
Lawrence Livermore laboratorija – rengiama mokymo medžiaga
apie tai, kaip atpažinti dvejopos paskirties medžiagas ir gaminius,
kurie gali būti naudojami kuriant ir gaminant branduolinį ginklą.
RSC įsitraukia į vis daugiau tarptautinio bendradarbiavimo
priemonių šioje srityje.

During recent years the competent authorities from all over the
world takes more and more measures to prevent the possible use of
nuclear and radioactive materials for terrorism purposes. Among other
aims of the PHARE project “Strengthening of emergency preparedness for nuclear and radiological accidents in Lithuania”, which is mentioned in this report, is also the preparedness for such kind of events.
Prevention of such events is one of the most effective
measures to ﬁght against the nuclear and radiological terrorism. The
radiation protection system created in our country is the instrument
for such prevention. Such parts of the radiation protection infrastructure as accounting and control of sources of ionizing radiation,
physical security of sources, means for detection and analysis of
orphan sources and public information helps to prevent the nuclear
and radioactive materials against theft, important equipment against
sabotage, to prevent illegal trafﬁcking of such materials, and after
such material or source is detected – to quickly analyze them and to
determine what radiation protection measures shall be taken.
All these measures help to optimally use available resources.
For example, at RSC available measurement equipment, used
for radiological monitoring, helps also to analyze detected orphan
sources of ionizing radiation.
International co-operation in the ﬁeld of prevention of nuclear
and radiological terrorism is of crucial importance. Among different
co-operation events in 2005, the international conference “Nuclear
Energy and Security“, held at the end of July 2005 in the University of
Salzburg (Austria) shall be mentioned. Actual issues related to prevention of nuclear and radiological terrorism were discussed during the
conference. The presentation about the prevention system existing in
our country was provided, the background of which is the integrated
use of entire parts of the radiation protection infrastructure.
The co-operation continues with the Lawrence Livermore
laboratory of the California University (USA). The training material
is prepared on how to identify the dual-use items that could be used
for development and production of nuclear weapons.
The international co-operation of RSC in many ﬁelds is increasing.

RADIACINĖS SAUGOS EKSPERTIZĖ
IR PROGRAMOS

RADIATION PROTECTION
EXPERTISE AND PROGRAMS

Radiacinė sauga yra sudėtinga sritis. Todėl būtina ją plėtoti,
atliekant tyrimus, įvairius kiekybinius ir kokybinius įvertinimus, matavimus, analizę.
Vykdant programas, gaunami rezultatai, kurie padeda įvertinti, kokia radiologinė padėtis mūsų šalyje ar atskirose jos vietose.
Remiantis jau ne vienerius metus atliekamų įvairių tyrimų rezultatais,
2005 m. įvertinti mūsų šalies gyventojų apšvitos šaltiniai. Informacija
apie juos pateikiama 22 pav. (žr. p. 26).
Vykdant programas, gaunama detalios informacijos apie įvairius apšvitos šaltinius. Tokia informacija padeda ne tik įvertinti šių
šaltinių įtaką ir dydį, bet ir nustatyti, reikia ar nereikia imtis radiacinės
saugos priemonių. Ilgalaikis vieno ar kito apšvitos šaltinio stebėjimas suteikia informacijos apie dėsningumus, kurie padeda apšvitą
prognozuoti.
2005 m. buvo vykdomos programos, skirtos įvertinti kritinių
grupių narių dozėms, nulemtoms branduolinės medicinos nuotekose esančių radionuklidų; radono patalpose atskiruose regionuose
nulemtai apšvitos dozei įvertinti; vienos aviakompanijos lėktuvų

Radiation protection is a complex area. Therefore, there is
a need to develop the radiation protection in conducting investigations, different qualitative and quantitative assessments, measurements and analysis.
In implementing programs the results are derived that help
to assess the radiological situation in our country or in its different
regions. For example, following the results of different investigations conducted during many years, in 2005 the sources of public
exposure were evaluated in our country. Information about them is
provided in Figure 22 (on page 26).
During implementation of programs, detailed information is
also obtained about different sources of exposure. Such information helps to evaluate not only the impact and scale of sources of
exposure, but also to estimate, whether the radiation protection
measures need to be taken or not. Long-term observation of one or
another source of exposure provides information about regularities,
which help to prognose the exposure.
In 2005, the programs were carried out, that were aimed at
assessing the doses for the members of critical groups due to the
efﬂuents from the nuclear medicine departments and the doses due to
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įgulų apšvitai įvertinti, radionuklidų, esančių statybinėse medžiagose, nulemtai apšvitai apskaičiuoti; branduolinės medicinos skyrių ir IAE darbuotojų bei kontrolinės gyventojų grupės vidinei apšvitai nustatyti. Informacija apie kai kurias programas pateikiama
šioje ataskaitoje.
Su radiacinės saugos programomis glaudžiai susijusi radiacinės saugos ekspertizė. Ją atliekant dažnai naudojamasi
duomenimis, gautais vykdant programas. Kita vertus, planuojant
programas ir jas vykdant, analizuojami radiacinės saugos ekspertizių duomenys. Šioje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie kai kurias dažniau atliekamas radiacinės saugos ekspertizes.
Duomenys, gauti vykdant programas, pateikiami tarptautinėms organizacijoms. Jie prieinami ir visuomenei, kuri yra suinteresuota žinoti, kokiomis sąlygomis žmonės gyvena ir dirba.
Programų ir ekspertizių, atliekamų RSC, duomenys skelbiami ir šalies bei užsienio mokslo leidiniuose, konferencijose, seminaruose.

the radon in different regions. The assessment of doses of cabin crew
of one ﬂight company, the exposure caused by construction materials
and assessment of internal doses of staff from nuclear medicine
departments, workers from the INPP and members of the critical
group was also carried out. Information about some of the programs
is provided in this report.
The radiation protection expertise is closely related to the
radiation protection programs. In conducting radiation protection
expertise, often data received during implementation of programs
is used. On the other hand, when planning and implementing the
programs, data from radiation protection expertise is analyzed. This
part of report provides information about some more often radiation
protection expertises carried out in RSC.
Data derived during implementation of different programs is
provided to the international organizations. It is also accessible to
the general public that is interested in conditions, in which it lives
and works.
Data about programs and expertise carried out in RSC is
published in national and international scientiﬁc publications and
presented during conferences and workshops.

22 pav.
Įvairių apšvitos šaltinių indėliai į bendrą šalies gyventojų apšvitos dozę

Figure 22
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RADIACINĖS SAUGOS
EKSPERTIZĖ

RADIATION PROTECTION
EXPERTISE

Radiacinės saugos ekspertizės tikslas yra įvertinti galimą arba
esamą žmonių apšvitą ir, remiantis šio įvertinimo rezultatais, nustatyti, ar reikia imtis radiacinės saugos priemonių, o jei reikia – įvertinti,
kokios jos turi būti. Atliekant ekspertizę, apšvita įvertinama ir radiacinės saugos priemonės identiﬁkuojamos konkretiems atvejams – tam
tikroms švitinamų žmonių grupėms, tam tikriems apšvitos šaltiniams
arba tam tikriems apšvitos būdams.
Įvertinant apšvitą, gali būti atliekami matavimai, bet kartais užtenka išanalizuoti visą turimą informaciją apie ekspertizės objektą,
pavyzdžiui, jo techninius dokumentus. Tokios ekspertizės pavyzdys
gali būti šaltinių ir kitų objektų, nuo kurių priklauso žmonių apšvita,
radiacinės saugos atitikties nustatymas.
Nustatant radiacinės saugos atitiktį, analizuojami ekspertizės objekto lydimieji dokumentai – kokybės sertiﬁkatai, naudojimo
instrukcijos, kalibravimo pažymėjimai. 2005 m. radiacinės saugos
atitiktis nustatyta 27 objektams, daugiausia jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriams ir šaltiniams. Visus juos leista naudoti mūsų
šalyje.
Kita ekspertizės rūšis yra ta, kai, remiantis tam tikrais

The aim of the radiation protection expertise is to assess a
possible or existing human exposure, and, using the results of such
assessment, to determine, if there is a need for radiation protection
measures, and if needed – to determine such measures. In carrying
out the expertise, the exposure shall be assessed and the radiation
protection measures shall be identiﬁed for particular situations – for
particular groups of exposed people, for sources of exposure or exposure types.
There can be measurements carried out for the assessment of
exposure. However, in some cases it is sufﬁcient to analyze all available
information about the expertise object, e. g., its technical documentation.
The example of such expertise is the determination of compliance with
radiation protection requirements of sources of ionizing radiation and
other objects, from which the human exposure depends.
For determination of compliance with radiation protection requirements, covering documents of expertise object are analyzed –
quality certiﬁcates, operating manuals and calibration certiﬁcates.
In 2005, the compliance with radiation protection requirements was
determined for 27 objects, mainly for X-ray generators and sources
of ionizing radiation. All of them were allowed to use in our country.
Another type of expertise is, when using relevant documents,
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dokumentais, įvertinama galima apšvita ir nustatoma, ar ši apšvita yra
pakankamai maža, t. y., ar radiacinė sauga yra optimizuota. Tokios
ekspertizės pavyzdys yra pastatų ir patalpų, kuriose planuojama
dirbti su šaltiniais, statybos arba rekonstrukcijos projektų vertinimas
radiacinės saugos požiūriu. Atliekant ekspertizę, atsižvelgiama
su kokiais šaltiniais bus dirbama, kokios patalpos arba pastatai
yra aplink, iš kokių medžiagų yra esamos arba projektuojamos
statybinės konstrukcijos. Projekto tinkamumas įvertinamas remiantis
numatomomis ribotosiomis dozėmis – dozėmis, kurias gali gauti
analizuojamo šaltinio spinduliuotės veikiami žmonės. Šios dozės
gyventojams paprastai yra 0,3 mSv, darbuotojams – 5–6 mSv per
metus, nors kai kurie licencijų turėtojai darbuotojams nustato ir
1 mSv metines ribotąsias dozes.
2005 m. atliktos 106 projektų ekspertizės. Daugiausia buvo
analizuojami rentgeno diagnostikos, ypač odontologijos, kabinetų
projektai, nors buvo vertinama, ar tinkamai parengti patalpų, kuriose
bus dirbama su atviraisiais šaltiniais ar spindulinės terapijos greitintuvais patalpų projektai. Būtina pabrėžti, kad šių projektų kokybė
kasmet gerėja. Tai yra intensyvaus darbo su projektų rengėjais rezultatas.
Rengiantis IAE uždarymui, atliekama ir su šiuo uždarymu susijusių dokumentų ekspertizė (žr. sk. „Pasirengimas Ignalinos atominės elekrtinės eksploatavimo nutraukimui“).
Sudėtingiausia ekspertizę atlikti tada, kai būtina atlikti tyrimus ir pagal rezultatus įvertinti apšvitą.
Tokios ekspertizės pavyzdžiu gali būti Panevėžyje aptikto
226
Ra užteršto grunto įvertinimas. Atlikus dozės galios užterštoje
vietoje matavimus ir ištyrus iš šios vietos paimtus grunto bandinius, paaiškėjo, kad dalis grunto turi gana didelius 226Ra savituosius aktyvumus. Buvo įvertintos galimos šios taršos nulemtos
apšvitos dozės ir rekomenduota dalį grunto išvežti į IAE laikinąją
radioaktyviųjų atliekų saugyklą, o kitą dalį užpilti mažo laidumo
gruntu. Rengiant šias rekomendacijas, remtasi radiacinės saugos
optimizavimo principu.

the possible exposure is assessed and thereafter it is determined if
this exposure is sufﬁcient low, i. e., is the radiation protection optimized. The example of such expertise is the evaluation of the design
or reconstruction of buildings and premises from the radiation protection viewpoint, in which it is planned to use sources of ionizing
radiation. When conducting the expertise it is following taken into
account: what type of sources will be used, what types of buildings
and premises are adjacent to expertise object, what material is the
part of construction. The suitability of design is assessed from the
foreseen dose constraints viewpoint. These are the doses that the
public might receive from the analyzed source of ionizing radiation.
The dose constraint for public exposure is usually 0.3 mSv, for occupational exposure – 5-6 mSv, although some of the license holders
set out the occupational dose constraint equal to 1 mSv.
In 2005, there were carried out 106 design expertises. The design of X-ray diagnostic, dental X-ray diagnostic rooms was mainly
analyzed, although the proper development of design of premises,
in which the activities with unsealed sources is planned, or premises
with accelerators for radiotherapy procedures, was also assessed. It
shall be noted, that the quality of such design is improving each year.
This is the results of the intense work with design developers.
Preparing for decommissioning of Ignalina NPP, the expertise
of the decommissioning documents is also carried out (see Chapter
“Preparation for Decommissioning of Ignalina Nuclear Power
Plant“).
It is mostly complicated to carry out the expertise in cases,
when it is necessary to perform measurements and on the basis of
such measurements to assess the exposure.
As an example of such expertise can be the assessment of
contamination of soil with 226Ra, which was detected in Panevėžys.
After measurements of the dose rate in the contaminated place and
measurements of contaminated soil, it has got clear that the part of
the soil contains quite high speciﬁc activities of 226Ra. The possible
doses caused by the soil were evaluated and it was recommended to
transport a part of soil to the radioactive waste interim storage facility.
It was proposed to cover other part of the soil with low permeability
uncontaminated soil. During development of these recommendations,
the radiation protection optimization principle was referred to.

GAMTINĖS APŠVITOS
TYRIMAI

ASSESSMENT OF NATURAL
EXPOSURE

Gamtinė apšvita sudaro didžiausią gyventojų metinės apšvitos dalį. Ją lemia radonas patalpose, išorinė apšvita patalpose nuo
statybinių medžiagų ir lauke nuo grunto, kosminė spinduliuotė. Šios
apšvitos įvertinimo koncepcija ir leistinieji lygiai nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 85:2003 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos
normos“ (HN85:2003).
2005 m. baigti plačios apimties radono patalpose tyrimai,
trukę 10 metų. Jų metu buvo analizuojama, kokia yra su radonu
patalpose susijusi padėtis mūsų šalyje. Visus tuos metus tyrimus
rėmė ir juos atlikti padėjo SSI.
1995–1998 m. atlikti tyrimai atsitiktinai išrinktuose individualiuosiuose namuose suteikė informacijos apie su radonu susijusią
padėtį mūsų šalyje. Iš gautų rezultatų paaiškėjo, kad tirtuose namuose radono yra nedaug, palyginti, tarkime, su Švedija, Suomija,
kai kuriomis JAV valstijomis. Tačiau aptikta regionų, kur radono kiekiai gerokai viršijo šalies vidurkį. Tokie regionai yra ten, kur vyksta
intensyvūs karstiniai reiškiniai, bei ten, kur namai pastatyti ant orui

Natural exposure is the highest contributor to the annual public exposure. The natural exposure is governed by the radon indoors,
external exposure indoors due to the construction materials and external exposure outdoors due to the soil, and cosmic exposure. The
conception of assessment of this exposure and permissible exposure
levels are set out in the Lithuanian Hygiene Standard HN 85:2003
“Natural Exposure. Radiation Protection Norms“ (HN85:2003).
The large extent assessment of radon indoors was ﬁnished in
2005. It lasted 10 years. The situation concerning the concentrations of
radon indoors in our country was analyzed during the assessment. All
these years the investigations were supported and ﬁnanced by the SSI.
Investigations carried out during 1995-1998 in at random
selected houses have provided the information about the situation of
radon concentrations in our country. The results have shown that radon
concentrations in investigated houses are not high, if, for example, to
compare with Sweden, Finland and some states in the USA. However,
some regions were detected, in which the concentrations of radon
exceeded the average value in the country. Such regions are located
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in places, in which an intensive carst phenomena are observed, as
well as in houses that are built on the soil pervious to air, for instance,
on coarse sand or gravel hills. It was determined that soil is the main
source of radon in individual houses.
Investigations of radon concentrations in living houses located in
active carst region were followed by investigations of radon concentrations
in children scholastic and supervisory institutions of Biržai – Pasvalys
districts. Also some investigations were carried out in schools in Vilnius,
Kaunas and Šiauliai. It is important to emphasize that schoolchildren
actively participated in these investigations. This fact is important for public
information about the ionizing radiation and radiation protection.
It was determined, that the mean radon concentration in scholastic institutions located in carst region is (56±10) Bq/m3 (with 95%
conﬁdence range), and in scholastic institutions located in other regions – (40±12) Bq/m3. There is no statistical conﬁdent difference
between these mean values.
It can be concluded from all the investigations of the volumetric radon activities indoors, that the mean value of radon volumetric
activity in Lithuania is 32 Bq/m3 (in individual houses – 55 Bq/m3, in
apartment houses – 19 Bq/m3). The average annual effective dose
due to the radon indoors is 1 mSv.
The investigations of concentrations of natural radionuclides in
construction materials were continued in 2005. Both widely used construction materials (bricks, cement, concrete, parget, timber, etc.) and
construction materials that due to their raw materials and production
technology may contain larger amounts of natural radionuclides (expanded clay, ceramics) were investigated. It was determined that speciﬁc activities of radionuclides do not exceed levels established in the
HN 85:2003. Highest activities were determined in ceramic products.
Natural exposure is important in aircrafts ﬂying in heights above
10 km, therefore, in 2005 the individual doses of cabin crew of aircraft
„Boeing 737” belonging to the ﬂight company “Aurela“ were assessed.
In order to assess the doses, the measurements of photon radiation
were carried out in September and October during all regular ﬂights
of this aircraft. Moreover, the neutron doses were assessed and the
effective doses were calculated. These doses were calculated with
the software Cari-6 developed at the FAA’s Civil Aerospace Medical
Institute. Typical effective doses based on data measurements and
calculation results are provided in Table 6.

pralaidaus grunto, pavyzdžiui, stambaus smėlio arba žvirgždo kalvų.
Nustatyta, kad pagrindinis radono šaltinis individualiuosiuose namuose yra gruntas.
Ištyrus aktyvaus karstinio regiono gyvenamuosius namus,
buvo atlikti radono kiekių tyrimai Biržų – Pasvalio rajono vaikų mokymo ir priežiūros įstaigose. Taip pat atlikti tyrimai kai kuriose Vilniaus,
Kauno, Šiaulių mokyklose. Šiuose tyrimuose aktyviai dalyvavo mokiniai, o tai yra labai svarbu informuojant visuomenę apie jonizuojančiąją spinduliuotę ir radiacinę saugą.
Nustatyta, kad radono vidurkis karstinio regiono vaikų įstaigose (su 95% pasikliautiniu intervalu) yra (56±10) Bq/m3, kitų regionų
vaikų įstaigose – (40±12) Bq/m3. Statistiškai patikimo skirtumo tarp
šių vidurkių nėra.
Iš visų radono tūrinių aktyvumų patalpose tyrimų galima
padaryti išvadą, jog vidutinis radono tūrinis aktyvumas Lietuvoje
yra 32 Bq/m3 (individualiuosiuose – 55 Bq/m3, daugiabučiuose –
19 Bq/m3). Vidutinė radono patalpose nulemta metinė efektinė apšvitos dozė yra 1 mSv.
2005 m. buvo tęsiami gamtinių radionuklidų aktyvumų tyrimai statybinėse medžiagose. Buvo tiriamos tiek plačiai naudojamos statybinės medžiagos (plytos, cementas, betonas, tinkas,
mediena ir pan.), tiek tos statybinės medžiagos, kuriose dėl jų žaliavų ir gamybos technologijos gali būti daugiau gamtinių radionuklidų
(keramzito, keramikos). Nustatyta, kad radionuklidų savitieji aktyvumai neviršija lygių, nustatytų HN 85:2003. Didžiausi aktyvumai užﬁksuoti keramikos gaminiuose.
Gamtinė apšvita svarbi lėktuvuose, skraidančiuose daugiau
nei 10 km aukštyje, todėl 2005 m. buvo įvertintos aviakompanijos
„Aurela“ lėktuvo „Boeing 737“ įgulų apšvitos dozės. Siekiant nustatyti apšvitos dozes, rugsėjo ir spalio mėnesiais visuose šio
lėktuvo maršrutuose, buvo atlikti fotoninės spinduliuotės matavimai. Be to, buvo įvertintos neutronų sąlygojamos dozės ir apskaičiuotos efektinės dozės. Šios dozės skaičiuotos Amerikos
civilinės aviacijos tyrimų instituto programa Cari-6. Tipinės efektinės dozės, nustatytos pagal matavimų duomenis ir skaičiavimų
rezultatus, pateiktos 6 lentelėje.
6 lentelė
Tipinės efektinės atskirų
aviakompanijos „Aurela“ skrydžių metu gaunamos dozės

Table 6
Typical effective doses received
during different ﬂights carried out by the ﬂight company “Aurela“
Vieno skrydžio tipinė efektinė dozė, µSv
Typical effective dose during one ﬂight, µSv

Maršrutas / Schedule
Vilnius – Antalija / Antalia – Vilnius

19,8

Vilnius – Kopenhaga / Copenhagen – Vilnius

10,4

Vilnius – Belgradas / Belgrade – Vilnius

12,0

Vilnius – Kasablanka / Caseblanca – Daghla – Kasablanka / Caseblanca – Vilnius

48,1

Vilnius – Kipras / Cyprus – Vilnius

22,0

Vilnius – Bodrumas / Bodrum – Vilnius

15,5

Gamtinės apšvitos tyrimai padeda įvertinti jos svarbą tarp kitų
apšvitos šaltinių, o kai kuriais atvejais nustatyti, ar reikia imtis radiacinės saugos priemonių. Gauti duomenys pateikiami tarptautinėms
Radiacinės saugos centras / 2005

Assessment of natural exposure help to evaluate it‘s signiﬁcance
among other sources of exposure, and in certain cases also to determine the necessity of radiation protection measures. The results are
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provided to the international organizations (United Nations Scientiﬁc
Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR, World Health
Organization, WHO). Before was being quite indifferent to the natural
exposure, the general public is getting more interested in it.

organizacijoms (Jungtinių Tautų Moksliniam komitetui jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui tirti, Pasaulio sveikatos organizacijai).
Gamtine apšvita vis labiau domisi visuomenė, iki šiol buvusi jai gana
abejinga.

Vilniaus P. Skorinos
mokykloje radono kiekio matavimai
atliekami kartu su mokiniais

Radon measurements are
carried out with schoolchildren
in P. Skorina secondary school, in Vilnius

VALSTYBINĖ APLINKOS
RADIOLOGINĖ STEBĖSENA

STATE ENVIRONMENTAL
RADIOLOGICAL MONITORING

2005 m. buvo atlikti 238 aplinkos dozės ekvivalento matavimai, laikantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos dozės ekvivalento stebėsenos
Kupiškio ir Ignalinos rajonuose vykdymo reikalavimų. Gyventojų išorinės apšvitos stebėsena buvo vykdoma 32 stebėjimo taškuose IAE
50 km zonoje ir Kupiškio rajone. Matuota termoliuminescenciniais
dozimetrais, dozė kaupta po šešis mėnesius.
Kupiškio rajone metinė išorinės apšvitos dozė buvo nuo
0,50 iki 0,69 mSv. IAE 50 km zonos vietovėse metinė išorinės apšvitos dozė buvo nuo 0,55 iki 0,67 mSv. Atlikus t-testą, statistiškai
patikimo skirtumo tarp išmatuotų dozių abejuose rajonuose nenustatyta. Išmatuotos metinės dozės yra artimos ankstesnių tyrimų
rezultatams (23 pav.)

In 2005, there were 238 measurements of dose equivalent
conducted in the environment. They were conducted according to
requirements of the order of the Minister of Health Care, which demands
to monitor the dose equivalent for the general public received from the
environment in Kupiškis and Ignalina districts. Monitoring of external
public exposure was carried out in 32 monitoring points in the 50 km
area around the INPP and in Kupiškis district. The measurements
were carried out by the thermoluminescent dosimeters and the dose
was collected during six months.
Annual external dose in Kupiškis district varied from 0.5 to 0.69
mSv. The annual external dose in the 50 km area around the INPP varied
from 0.55 to 0.67 mSv. After t-test the statistical reliable difference between
measured doses in both districts was not observed. The measured annual
doses do not signiﬁcantly differ from earlier measurements (Figure 23).

23 pav.
2001–2005 m. metinių išorinės apšvitos dozių dinamika

Figure 23
Dynamics of annual external doses in 2001–2005
Ignalinos r.
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Išorinės apšvitos dozė, mSv
Dose due to External Exposure, mSv

0,8
0,7

Kupiškio r.
Kupiškis district

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

����

����

����

Siekiant tiksliau įvertinti Lietuvos gyventojų gaunamas
išorinės apšvitos dozes, 2005 m. buvo atlikti 92 išorinės apšvitos
dozių matavimai Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir
Vilniuje. Remiantis matavimų rezultatais, nustatyta, kad skirtinguose
miestuose didžiausia dozės galia buvo 80–89 nSv/val., mažiausia –
Radiacinės saugos centras / 2005
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In order to more precisely evaluate the external doses received by the general public of Lithuania, in 2005 there were 92
measurements of external doses carried out in Kaunas, Klaipėda,
Panevėžys, Šiauliai and Vilnius. The results of measurements have
shown that the highest dose rate in different cities was 80-89 nSv/h
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58–65 nSv/val. Vidutinių dozės galių reikšmės skirtinguose
miestuose pateiktos 24 pav. Jos yra artimos Kupiškio (69 nSv/val.)
ir IAE 50 km zonos (72 nSv/val.) nustatytoms vidutinės dozės
galios reikšmėms.

and the lowest dose rate was 58-65 nSv/h. The average values of
dose rate in different cities are given in Figure 24. They are close
to the average dose rates in Kupiškis (69 nSv/h) and in 50 km area
around the INPP (72 nSv/h).

24 pav.
2005 m. dozės galia Lietuvos didžiuosiuose miestuose

Figure 24
Dose rate in largest cities of Lithuania in 2005
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Gyventojų apšvitos stebėsena atliekama, vertinant dozes
nuo visų galimų apšvitos šaltinių gyvenamojoje aplinkoje. Tam
įvertinama vidinė apšvita, kurią sąlygoja maiste ir geriamajame
vandenyje esantys radionuklidai. Įvertinama ir iš aplinkos gauta
apšvitos dozė. Vidutinė metinė efektinė vidinės apšvitos dozė vidutiniam suaugusiajam šalies gyventojui nuo maiste esančių radionuklidų skaičiuojama naudojant maisto radiologinių tyrimų rezultatus, atsižvelgiant į vidutinį maisto produktų suvartojimą (vienam
gyventojui per parą, Respublikinio mitybos centro duomenimis) ir
dozės koeﬁcientus (dozę, kurią gauna žmogus, prarijęs vienetinio
aktyvumo radionuklidą).
Radiologiniai maisto tyrimai atliekami dviem kryptimis: tiriant
populiariausius neapdorotus vietinės kilmės maisto produktus ir
paruoštą maistą, kurio sudėtyje gali būti ir atvežtinių produktų. Taip
įvertinama vietinių produktų tarša radionuklidais ir stebima šios taršos dinamika. Kita vertus, paruošto maisto tyrimai atspindi viso vartojamo maisto, kartu ir įvežtinio, taršą radionuklidais.
2005 m., vykdant valstybinės aplinkos radiologinės stebėsenos programą, atlikti 91 neapdorotų maisto produktų, 12 paruošto
maisto, 156 geriamojo vandens ir 295 grybų mėginių tyrimai. Maisto
ir geriamojo vandens padidėjusios taršos radionuklidais nenustatyta. Radionuklidų aktyvumai juose yra tokie pat, kaip ir ankstesniais
metais. Apšvitos dozė nuo maiste esančių 90Sr, 137Cs ir 40K jonizuojančiosios spinduliuotės lygi 0,22 mSv, paruoštame maiste esantys
radionuklidai per metus sąlygoja 0,12 mSv efektinę dozę. Šios dozės
yra tokios pat, kaip ir apskaičiuotos ankstesniais metais. Didžiausią
indėlį (99%) į bendrą dozę sudaro gamtinės kilmės 40K nulemta dozė
(7 lentelė).
2005 m. buvo atlikti 128 geriamojo vandens mėginių tyrimai,
nustatant radono tūrinį aktyvumą Pasvalio rajono, Kauno, Klaipėdos
ir Šiaulių vandenvietėse. Nė viename mėginyje radono tūrinis aktyvumas neviršijo leistinojo 100 Bq/l lygio. Didesnis radono tūrinis
aktyvumas stebėtas mėginiuose iš Kauno ir Šiaulių vandenviečių,
tačiau matuotų aktyvumų mėginiuose radono tūrinio aktyvumo vidurkis buvo ne didesnis kaip 16 Bq/l.
Radiacinės saugos centras / 2005
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The monitoring of exposure of general public is carried out by
assessing the doses from all possible sources in the living environment. For this purpose the internal exposure caused by radionuclides
present in foodstuffs and drinking water is assessed. The dose received from the environment is also assessed. The average annual
effective internal dose caused by the foodstuffs to the average adult
of the country is calculated using the results of radiological investigations of foodstuffs, taking into account the average consumption of
foodstuffs per day and the dose coefﬁcients (dose received by the
adult after ingestion of radionuclide of single activity).
Radiological investigations of foodstuffs are conducted in two
directions: investigations of most common raw foodstuffs of local
origin and investigations of processed products, which might contain
non local ingredients. This action allows assessing the contamination
of local products with radionuclides and observing the dynamics
of this contamination. On the other hand, the investigations of
processed foodstuffs reﬂect the contamination of all food, including
the food brought from abroad.
In 2005, the investigations of 91 samples of raw foodstuffs,
21 samples of processed foodstuffs, 156 samples of drinking water
and 295 samples of mushrooms were carried out. There was no
contamination detected in the foodstuffs and drinking water, the speciﬁc activities were the same as in previous years. The dose due to
90
Sr, 137Cs and 40K present in foodstuffs is 0.22 mSv. Radionuclides
present in processed food cause the annual effective dose of 0.12
mSv. These doses are the same as calculated in previous years.
The highest contribution to the total dose (99%) is due to the 40K of
natural origin (Table 7).
With the aim at evaluating the radon speciﬁc activities in watering-places in Kaunas, Klaipėda and Šiauliai in 2005 there were
investigations of 128 drinking water samples carried out. There were
no water samples exceeding the speciﬁc radon activity of 100 Bq/l.
Higher speciﬁc radon activities were observed in samples collected
in watering-places in Kaunas and Šiauliai, however, the measured
mean speciﬁc activities of radon were not higher than 16 Bq/l.
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Table 7
Average annual effective doses caused
by in the raw foodstuffs available
90
Sr, 137Cs and 40K

7 lentelė
Vidutinės suaugusiojo šalies gyventojo metinės efektinės
dozės sąlygotos 90Sr, 137Cs ir 40K jonizuojančiosios spinduliuotės,
neapdorotuose maisto produktuose esančių

Tūrinio arba savitojo aktyvumo vidurkis, Bq/kg grynojo svorio Metinė efektinė dozė, μSv, nuo: Metinė efektinė dozė nuo
Average volumetric or speciﬁc activity, Bq/kg of absolute mass Annual effective dose, μSv, due to: visų radionuklidų, μSv
Annual effective dose due
90
137
40
90
137
40
Sr
Cs
K
Sr
Cs
K
to all radionuclides, μSv

Maisto produktas
Foodstuff
Mėsa / Meat

0,08

0,08

115

0,013

0,059

40

40

Pienas / Milk

0,05

0,02

49

0,016

0,030

35

35

Grūdai / Cereals

0,28

0,10

131

0,042

0,069

43

43

Žuvis / Fish

0,06

0,64

122

0,001

0,054

4,9

5

Kopūstai / Cabbage

0,11

0,05

75

0,020

0,043

31

31

Bulvės / Potatoes

0,05

0,04

130

0,012

0,045

70

70

0,104

0,300

224

224

Bendra dozė
Total dose

Wild mushrooms are important indicator of contamination of
the environment. On the other hand, due to the fact that mushrooms
can often contain signiﬁcant concentrations of radionuclides they
might be a substantial source of exposure.
Carrying out the monitoring of radioactive contamination of mushrooms in Lithuania, in 2005 there were 13 mushroom sorts investigated
with the means of gamma spectrometry. The samples were collected
from 40 forests in 14 districts. Figure 25 shows the data about the
mushrooms collected in all regions, except Varėna district and the contamination levels of different sorts of mushrooms in 2005. Each year
the average contamination with 137Cs depends on the factors, such as,
how much and how many sorts of mushrooms were collected, in what
regions of Lithuania they were collected and on the aridity of the year.
Data on mushrooms contamination in Varėna district is analyzed
separately. This is done due to the fact that since 1998 the forests in
this district are analyzed in details. The mushrooms of the same sorts
are collected from the same 7 forests. In 2005, the mushrooms for investigations were collected from 10 forests. In 2005, the contamination
of mushrooms with 137Cs was similar as in previous years, and it was
(229±30) Bq/kg (Figure 26). Data provided by the Varėna branch of
Alytus Public Health Centre was also used for the analysis.

Laukiniai grybai yra svarbus aplinkos taršos radionuklidais
indikatorius. Jie gali būti ir palyginti svarbus apšvitos šaltinis, nes
neretai turi gana daug radionuklidų.
Atliekant Lietuvos miškų grybų radioaktyviosios taršos
stebėseną, gama spektrometriškai buvo ištirta 13 rūšių grybų
(25 pav.). Mėginiai buvo surinkti iš 40 miškų (14 rajonų). Taršos
137
Cs vidurkis priklauso nuo to, kiek ir kokių rūšių grybų mėginių buvo surinkta, kokiuose Lietuvos regionuose bei nuo metų
sausringumo.
Varėnos rajono grybų taršos duomenys analizuojami atskirai, nes nuo 1998 m. šio rajono miškai tiriami detaliausiai. Ten
tų pačių grybų rūšių mėginiai nuolat renkami tuose pačiuose 7
miškuose. 2005 m. grybai tyrimams šiame rajone surinkti iš 10
miškų. Nustatyta, kad grybų tarša 137Cs buvo panaši kaip ir ankstesniais metais ir buvo (229±30) Bq/kg (26 pav.). Analizei panaudoti duomenys, gauti ir Alytaus visuomenės sveikatos centro
Varėnos filiale.

25 pav.
Cs savitojo aktyvumo vidurkiai
skirtingose grybų rūšyse (Bq/kg) 2005 m. (išskyrus Varėnos rajoną)

Figure 25
Average speciﬁc activities of 137Cs
(Bq/kg) in different sorts of mushrooms in 2005
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26 pav.
Cs savitojo aktyvumo vidurkiai
Varėnos rajono miškų grybuose įvairiais metais (Bq/kg)

Figure 26
Average speciﬁc activities of 137Cs (Bq/kg)
in mushrooms collected in Varėna forests during different years
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Vidutinė grybų tarša 137Cs Varėnos rajono miškuose, palyginti
daug užterštuose po Černobylio avarijos, yra stabili ir apie 3 kartus
mažesnė už didžiausią leistinąjį lygį, 26 pav. parodytą horizontalia linija. Akivaizdu, jog 137Cs savitieji aktyvumai grybuose kur kas didesni
už aktyvumus kituose maisto produktuose. Tačiau turint galvoje tai,
jog grybų suvartojama gerokai mažiau negu tokių maisto produktų, kaip mėsa, pienas ar grūdai, galima daryti išvadą, jog grybuose
esančio 137Cs nulemta apšvitos dozė nėra didelė.
Maisto produktų tarša radionuklidais stebima nuolat ir pagal
nustatytą tvarką.

The average contamination of mushrooms with 137Cs in Varėna
forests, which were mostly contaminated following the Chernobyl
accident, is stable and about 3 times lower than the permissible
level, shown as horizontal line (Figure 26). It is also evident, that the
speciﬁc activities in mushrooms are much higher than the speciﬁc
activities in other foodstuffs. However, if to have in mind the fact that
the consumption of mushrooms is much lower than other foodstuffs,
as meat, milk or cereals, it can be concluded that the dose in
mushrooms due to 137Cs is not signiﬁcant.
The contamination of foodstuffs with radionuclides is monitored continuously and according to the established order.

DARBUOTOJŲ
IŠORINĖS IR VIDINĖS APŠVITOS
STEBĖSENA

MONITORING OF OCCUPATIONAL
EXTERNAL AND INTERNAL
EXPOSURE

Darbuotojų apšvitos stebėsena atliekama, siekiant mažinti
gaunamas apšvitos dozes bei užtikrinti, kad jos neviršija nustatytų
ribinių dozių.
Išorinės apšvitos stebėsena
2005 m. buvo atlikti 11 792 individualiųjų dozių tyrimai 2 953
darbuotojams, dirbantiems su šaltiniais asmens sveikatos priežiūros, pramonės, mokslo ir švietimo įstaigose ir jonizuojančiosios
spinduliuotės aplinkoje.
Termoliuminescenciniais dozimetrais buvo matuojami individualiosios dozės ekvivalentai Hp(10). Konservatyviai laikoma, kad
išmatuotas HP(10) yra lygus efektinei dozei. Gauta vidutinė metinė
efektinė dozė – 0,32 mSv. Didžiausia metinė efektinė apšvitos dozė
(11,8 mSv) išmatuota radiografuotojui. Tris kartus užregistruota
dozė, didesnė nei 20 mSv, tačiau ištyrus padidintos apšvitos priežastis, visais atvejais nustatyta, kad darbuotojai negavo tokių dozių.
Dozimetrus pametus, sugadinus ar dirbtinai juos apšvitinus, 29 darbuotojams buvo priskirta dozė, apskaičiuota remiantis jo ankstesnių
tyrimų rezultatais arba tos pačios specialybės gaunamomis vidutinėmis dozių reikšmėmis.
Rankų apšvitos dozės buvo matuojamos 37 asmens sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojams. Vidutinė metinė rankų lygiavertė
dozė buvo 0,58 mSv, didžiausia metinė lygiavertė dozė – 7,11 mSv.
2005 m. 53 intervencinės radiologijos ir intervencinės kardiologijos darbuotojams dozė Hp(10) buvo matuojama virš apsaugos priemonių ir po jomis. Remiantis matavimų rezultatais buvo skaičiuojamos

The monitoring of occupational exposure is carried out with
the aim to reduce the received doses and to ensure that they do not
exceed the dose limits.
Monitoring of external exposure
In 2005, the investigations of 11792 individual doses of 2953
workers were carried out, who work with the sources of ionizing radiation in medical, industrial, research and educational facilities and
under the impact of ionizing radiation.
The individual dose equivalents Hp(10) were measured with
thermoliuminescent dosimeters. It is conservatively considered that
HP(10) is equal to the effective dose. The average annual effective
dose is 0.32 mSv. The highest annual effective dose (11.8 mSv) was
received by radiographer. The dose above 20 mSv was registered
three times; however, after investigations of reasons of increased
exposure, it was determined in all cases, that the workers did not
receive such doses. The dose was assigned to 29 workers, who lost,
damaged or artiﬁcially exposed the dosimeters. Their doses were
calculated on the basis of results of previous exposures or on the
results of the average doses received by the workers of the same
specialties.
The doses for hands were measured for 37 medical workers.
The average annual equivalent dose for hands was 0.58 mSv, the
highest annual equivalent dose was 7.11 mSv.
In 2005, the doses for 53 workers of interventional radiology
and interventional cardiology were measured above the protective
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Table 8
Summary of average annual effective doses in 2005

8 lentelė
2005 m. vidutinių metinių efektinių dozių suvestinė

Darbuotojų, gavusių virš 1 mSv:
Workers, who received the annual dose above 1 mSv:

Visų darbuotojų / All workers:
Veiklos sritis / Area of practice

Skaičiai
Number

vidutinės metinės didžiausios metinės
efektinės dozės
efektinės dozės
Skaičiai / Number
Highest annual
Average annual
effective doses, mSv effective doses, mSv

Vidutinės metinės efektinės
dozės / Average annual
effective doses, mSv

Diagnostinė radiologija
Diagnostic radiology
gydytojai / physicians

355

0.30

3.51

18

1.55

vidurinysis personalas / middle personnel

845

0.24

4.64

8

2.50

pagalbinis personalas / supporting personnel

116

0.33

3.72

5

2.39

gydytojai* / physicians*

62

1.60

8.06

33

2.55

vidurinysis personalas* / middle personnel*

86

0.81

6.87

23

2.17

Intervencinė radiologija ir kardiologija
Interventional radiology and cardiology

pagalbinis personalas / supporting personnel

18

0.39

1.10

2

1.05

Kompiuterinė tomograﬁja
Computed tomography
gydytojai / physicians

30

0.22

1.05

1

1.05

vidurinysis personalas / middle personnel

16

0.29

0.95

–

–

gydytojai / physicians

376

0.17

0.57

–

–

vidurinysis personalas / middle personnel

151

0.16

0.46

–

–

gydytojai / physicians

13

0.23

0.49

–

–

vidurinysis personalas / middle personnel

32

1.00

6.70

11

2.15

pagalbinis personalas / supporting personnel

12

0.26

0.48

–

–

gydytojai / physicians

61

0.19

0.76

–

–

vidurinysis personalas / middle personnel

65

0.35

1.65

5

1.36

pagalbinis personalas / supporting personnel

21

0.18

0.73

–

–

gydytojai / physicians

211

0.26

6.60

6

2.69

vidurinysis personalas / middle personnel
inžinieriai, technikai, med. ﬁzikai
engineers, technicians, medical physicists
veterinarija / veterinary

100

0.32

3.36

9

1.76

50

0.12

0.38

–

–

9

0.32

0.78

–

–

Odontologija / Odontology

Branduolinė medicina / Nuclear medicine

Spindulinė terapija / Radiotherapy

Kiti medicinos / others in medicine

Pramonė / Industry
radiografuotojai / radiographers

68

1.11

11.82

18

3.41

kiti / other

113

0.24

4.12

5

2.19

84

0.13

0.74

–

–

31

0.72

8.87

2

8.65

14

0.14

0.22

–

–

14

0.13

0.29

–

–

Mokslas ir mokymas
Research and education
Kita / Other
metrologijos darbuotojai
workers in metrology
muitinė, policija / customs, police
radiacinės saugos specialistai
radiation protection specialists

*The occupational annual effective dose of interventional radiology and
cardiology workers was assessed, the individual dose equivalents Hp(10) of other
workers were measured above the protective equipment.

*Įvertintos intervencinės radiologijos ir intervencinės kardiologijos darbuotojų
metinės efektinės dozės, kitų darbuotojų individualiųjų dozių ekvivalentai Hp(10)
išmatuoti virš apsaugos priemonių.
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gautos efektinės dozės. Šios specialybės darbuotojų vidutinė metinė
efektinė dozė buvo 1,56 mSv.
Išmatuotų išorinės apšvitos metinių efektinių dozių pasiskirstymas dozių intervaluose pateiktas 27 pav. 95% darbuotojų metinės
efektinės dozės buvo mažesnės nei 1 mSv. Duomenys apie atskirose veiklos srityse dirbančių darbuotojų didžiausias bei vidutines
metines efektinės dozes pateikti 8 lentelėje (žr. p. 33).

equipment and under it. The results were used for calculation of
effective doses. The annual effective dose was 1.56 mSv.
The distribution of measured annual external doses is given
in Figure 27. The annual effective doses for 95% of workers were
below 1 mSv. The data about the highest and average annual effective doses of workers working in different ﬁelds is given in Table 8
(on page 33).

27 pav.
Išorinės apšvitos metinių
efektinių dozių pasiskirstymas

Figure 27
Distribution of measured
annual external effective doses

21,7%

0.01 – 0.09 mSv
0.10 – 0.49 mSv

0,3%

0.50 – 0.99 mSv
69,3%

4,6%

1.00 – 5.99 mSv

4,1%

6 – 20 mSv

Vidinės apšvitos stebėsena
2005 m. buvo atliekami radionuklidų aktyvumų kūne matavimai Vilniaus miesto universitetinės ligoninės ir Vilniaus universiteto Onkologijos instituto 34 branduolinės medicinos skyrių
darbuotojams, dirbantiems su 99mTc, 125I ir 131I. Matavimai buvo
atlikti viso kūno matuokliu su Ge detektoriumi. Išmatuoti gama
radionuklidų aktyvumai neviršijo ištyrimo lygių. IMBA vidinės apšvitos dozių įvertinimo programa apskaičiuotos vidinės apšvitos
dozės neviršijo 1 mSv.

Monitoring of internal exposure
In 2005, the measurements of activities of radionuclides were
carried out in the bodies of 34 workers from the nuclear medicine
departments of the University hospital of Vilnius city and Oncology
Institute of Vilnius University, who work with 99mTc, 125I and 131I radionuclides. The measurements were carried out with the whole body
counter containing Ge detector. The measured activities of gamma radionuclides did not exceed the investigation levels. The internal doses
calculated with the IMBA software did not exceed 1 mSv.

Viso kūno matuoklis, skirtas
gama radionuklidų aktyvumui
žmogaus kūne matuoti

The whole body counter for
measurement of radionuclides in
the human body

Viso kūno matuoklis naudojamas ne tik darbuotojų vidinei apšvitai įvertinti. Atlikti gyventojų, tarp jų ir vaikų, vasarą atostogavusių
Baltarusijoje, matavimai.
IAE viso kūno skaitikliu taip pat vertino IAE ir komandiruotų
darbuotojų vidinės apšvitos dozes (žr. sk. „Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras“).
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The whole body counter is used not only to assess the
occupational internal doses. Also the measurements of internal
doses were carried out for the members of the general public,
including the children who were in Belarus for summer vacation.
INPP with the whole body counter also performs assessment
of the internal doses of INPP and outside workers (see Chapter “State
Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational Exposure”).
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MEDICININĖ APŠVITA

MEDICAL EXPOSURE

Medicininės procedūros, kurių metu naudojami šaltiniai, yra
vienas svarbiausių žmogaus apšvitos šaltinių. Pacientų radiacinės
saugos sistema yra sudėtinga, nes apima daug elementų – pacientų
apšvitos ir įrangos kokybės kontrolę, kokybės užtikrinimą, personalo, nuo kurio priklauso pacientų apšvita, mokymą ir kvaliﬁkacijos
kėlimą, medicininių procedūrų parametrų optimizavimą ir pan. Todėl
ši sistema kuriama vystant atskirus jos elementus, atsižvelgiant į jų
svarbą ir tarpusavio sąveiką.
Viena pacientų radiacinės saugos optimizavimo priemonių yra
rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai. Lietuvoje minėti lygiai buvo nustatyti 2004 m. pabaigoje.
2005 m. RSC pradėjo pacientų gaunamų dozių, dažniausiai
atliekamų rentgenograﬁjos procedūrų metu, kurioms nustatyti rekomenduojamieji diagnostikos lygiai, matavimus. Matavimų tikslas –
įvertinti, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos laikosi šių lygių.
Matavimai atliekami siunčiant asmens sveikatos priežiūros įstaigai
dozimetrus, kuriais matuojamos dešimties vidutinio svorio pacientų
gaunamos dozės. Per ketverius metus RSC planuoja atlikti tokius
matavimus visose Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
2005 m. 39 asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikti krūtinės ląstos PA, kaukolės PA ir LAT, klubo ir pilvo AP bei stuburo
juosmens ir krūtinės dalių AP ir LAT rentgenograﬁjos tyrimų metu
pacientų gaunamų paviršiaus įėjos dozių matavimai. Iš viso buvo
matuojamos apie 1 500 pacientų dozės. Nustatyta, kad ne visose
asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliekant atskirus rentgenograﬁjos tyrimus buvo laikomasi rekomenduojamųjų diagnostikos apšvitos lygių, o kai kur šie lygiai buvo viršijami visų tyrimų metu. Šiose
įstaigose buvo išsiaiškintos viršijimų priežastys, jos ištaisytos bei atlikti pakartotini matavimai. Pagrindinė rekomenduojamųjų diagnostikos apšvitos lygių viršijimų priežastis – neteisingi rentgeno aparatų
ekspozicijos parametrai, t. y., naudojamos per mažos anodinės įtampos bei nenaudojama automatinė ekspozicijos valdymo sistema. 28
pav. parodyti pacientų dozių matavimų įstaigose, kuriose pirmąkart
matuojant rekomenduojamieji apšvitos lygiai buvo viršyti, rezultatai.
Žalia spalva (pažymėta indeksu p) parodyti dozių matavimų rezultatai, gauti tose pačiose įstaigose, kai po pirmųjų matavimų buvo
imtasi korekcinių veiksmų.

Medical procedures, during which the sources of ionizing
radiation are used, are one of the most important sources of
human exposure. The radiation protection system of patients is
complex, because it comprises of many elements: quality control
of medical equipment and patients’ exposure, quality assurance,
training and competence improvement of personnel, on whom
the exposure of patients depends, optimization of parameters of
medical procedures, etc. Therefore, this system is being created
in developing its different elements, taking into account their
importance and reciprocity.
One of the measures to optimize the patients’ exposure is the
recommended diagnostic exposure levels. Such aforementioned
levels were established in Lithuania in 2004.
In 2005, RSC launched the measurements of patients’ doses
that were received during X-ray radiography procedures, for which
the recommended diagnostic levels are established. The measures
are aimed at assessing on how personal health care institutions are
following these levels. The measurements are performed by sending
the dosimeters to the personal health care institution that carries
out the dose measurements for 10 patients with average weight.
RSC plans during four years to perform such measurements in all
personal health care institutions of Lithuania.
In 2005, RSC carried out the measurements of entrance doses
of patients in 39 personal health care institutions. Measurements were
carried out during X-ray radiography procedures of chest PA, skull PA
and LAT, coax and abdomen AP and spinal column girdle and chest
parts AP and LAT. In total, there were 1 500 measurements of patients’
doses carried out. It was determined that not all personal health care
institutions followed recommended diagnostic exposure levels during
different X-ray radiography procedures, and in some of them they
were exceeding for all procedures. The reasons for transcendence
were clariﬁed, they were corrected and thereafter complementary
measurements were carried out. The main reasons for transcendence
were incorrect exposition parameters of X-ray devices, i.e., too small
anodic voltages were used and automatic exposition control system
was not employed. The results of measurements of patients’ doses
in institutions which exceeded the recommended reference levels are
given in Figure 28. Results of measurements of doses in the same
institutions that after ﬁrst measurements took corrective measures,
are indicated in green (index p).

28 pav.
Paviršiaus įėjos dozių (milgrėjais) sumažėjimas asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose buvo viršyti rekomenduojamieji diagnostikos lygiai po to, kai buvo imtasi korekcinių
priemonių (krūtinės ląstos rentgenograﬁjos tyrimų metu).
RDL – rekomenduojamasis diagnostikos lygis

Figure 28
Reduction of entrance doses (in mGy) in personal
health care institutions, in which the recommended
diagnostic levels were exceeded, after corrective measures
were taken (X-ray radiography of chest).
RDL – recommended diagnostic level
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With the help of software PCXMC, that was procured under
the PHARE programme project “Radiation Protection”, and aimed
at calculating the effective doses, by using the measured surface
entrance doses of patients, the calculation of effective and organs
absorbed doses started. It helps to determine not only what doses
were received by patients, but also possible consequences of exposure. The latter question is important to some of the patients. E. g.,
pregnant women apply to RSC and they want to know what dose
might have receive the foetus.
In order to ensure the doses as low as possible and the
quality of image sufficient to determine the diagnosis, it is not
enough only to properly set the parameters for X-ray devices.
It is important to ensure the stable operation of X-ray devices
and equipment and their compliance with established requirements. This is done through the quality control tests of X-ray
devices and equipment. Part of such tests can be carried out by
the personal health care institutions. However, for some of the
tests expensive and complex measurement equipment is needed. Therefore, such tests are performed by institutions, including
RSC, which have necessary equipment and accreditation in this
field. In 2005, there were quality control tests carried out for 225
X-ray devices. There were 13 X-ray devices not compliant with
established requirements.
Figure 29 shows the dynamics of tests of X-ray devices in
1998–2005. As it can be seen, the number of X-ray devices not
compliant with requirements is decreasing. It can be explained,
that a big part of all the X-ray devices were during these years
replaced by the new equipment and now they get out of order less
frequently. However, the main reason for improvement is the fact
that many of the personal health care institutions started to introduce the quality assurance programmes, the part of which are the
quality control measurements. The measurements can be carried
out by themselves. Now the personal health care institutions can
detect changes in operation of equipment earlier and thus eliminate them in time.
All these and other measures, including the cooperation of
RSC with the personal health care institutions, help to solve the
problem of optimization of patients’ exposure.

Programine įranga PCXMC, įsigyta vykdant PHARE projektą „Radiacinė sauga“ ir skirta skaičiuoti efektinėms dozėms,
naudojantis išmatuotomis paviršiaus įėjos dozėmis, buvo pradėtos
skaičiuoti pacientų gaunamos efektinės ir organų gaunamos sugertosios dozės. Tai padeda nustatyti ne tik kokias dozes pacientai
gavo, bet ir galimas apšvitos pasekmes. Pastarasis klausimas kai
kuriems pacientams yra labai svarbus. Pavyzdžiui, į RSC kreipiasi
nėščiosios, prašydamos įvertinti, kokią dozę galėjo gauti negimęs
kūdikis.
Tam, kad pacientų gaunamos dozės būtų kuo mažesnės,
o vaizdo kokybė tinkama diagnozei nustatyti, nepakanka parinkti tinkamus rentgeno aparatų parametrus. Reikia užtikrinti,
kad rentgeno aparatai bei priemonės dirbtų stabiliai ir atitiktų
jiems keliamus reikalavimus. Tai daroma atliekant rentgeno
aparatų bei jų priemonių kokybės kontrolės bandymus. Dalį šių
bandymų gali atlikti ir atlieka pačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, tačiau kai kuriems kokybės kontrolės bandymams
reikia sudėtingos ir brangios matavimų įrangos. Todėl šiuos
bandymus jau daugelį metų atlieka įstaigos, turinčios šią įrangą, tarp jų ir RSC, kuris yra akredituotas šioje bandymų srityje.
2005 m. buvo atlikti 225 rentgeno aparatų kokybės kontrolės
bandymai, kurių metu nustatyta 13 rentgeno aparatų, neatitikusių reikalavimų.
29 pav. pateikta rentgeno aparatų kokybės kontrolės bandymų dinamika 1998–2005 m. Kaip matyti, neatitinkančių reikalavimų
rentgeno aparatų mažėja. Mat dauguma jų buvo pakeista naujais
ir todėl rečiau genda. Tačiau viena pagrindinių tokių rentgeno aparatų skaičiaus mažėjimo priežasčių yra ta, kad asmens sveikatos
priežiūros įstaigose buvo pradėtos diegti kokybės laidavimo programos, kurių dalis yra ir kokybės kontrolės bandymai – kai kuriuos jų gali atlikti pačios įstaigos. Dabar rentgeno įrangos bei
priedų vaizdui gauti pokyčius jos gali pastebėti anksčiau ir laiku
pašalinti.
Visos šios ir kitos priemonės, tarp jų ir RSC bendradarbiavimas su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, padeda spręsti pacientų apšvitos optimizavimo problemą.

29 pav.
Rentgeno aparatų, kuriems RSC atliko kokybės
kontrolės bandymus, skaičiaus ir reikalavimų neatitikusių rentgeno
aparatų kiekio kitimo 1998–2005 m. dinamika
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Figure 29
Dynamics of number of X-ray devices, for which RSC carried out
quality control tests, and dynamics of number of X-ray devices not
compliant with requirements in 1998–2005
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NUSKURDINTO URANO ANALIZĖ

ANALYSIS OF DEPLETED URANIUM

Atliekant radiacinės saugos ekspertizę, kartais tenka analizuoti visiškai nežinomas radioaktyviąsias medžiagas. Neretai gauti
rezultatus ir padaryti išvadas reikia per ribotą laiką.
Vienas tokios ekspertizės pavyzdžių gali būti metalo, rasto
Rusijos orlaivio avarijos vietoje Šakių rajone, analizė.
Siekiant nustatyti, ar sudužusiame orlaivyje nebuvo radioaktyviųjų medžiagų ar uždarųjų šaltinių, avarijos vietoje buvo
atlikti dozės galios matavimai. Nustatyta, kad prie neaiškaus
metalo, iš išvaizdos panašaus į varį, strypelių dozės galia, lyginant su fonine jos reikšme, padidėjusi. Visi šie strypeliai buvo
surinkti.
Trys strypeliai buvo tirti RSC. Jie buvo vienodo svorio –
(12,63±0,06) g ir tūrio – (36,4±0,8) ml, tik nuo smūgio įvairiai deformuoti.
Atlikti gama spektrometriniai tyrimai Ge spektrometru su
mažų gama energijų detektoriumi. Spektrų analizė parodė, kad
strypeliuose yra radionuklidai 238U ir 235U, todėl spektrai buvo analizuojami kompiuterine programa MGAU (Multiple Group Analysis for
Uranium).
Ši programa gauta iš EK Jungtinių tyrimų centro Karlsruhės
transuraninių elementų instituto. Ji analizuoja spektro, užregistruoto
didelės skiriamosios gebos Ge spektrometru, mažų energijų spektro
dalį. Programa yra patogi, nes nereikia kalibruoti spektrometro, matavimai gali būti atliekami greitai. Tai labai tikslus ir patikimas būdas
nustatyti urano įsodinimui.
Nustatyta, kad strypeliuose urano izotopų buvo: 235U –
(0,325±0,004) %, 238U – (99,674±0,004) %. Tai reiškia, kad strypeliuose – nuskurdintas uranas.
Šis ekspertizės pavyzdys rodo, kaip RSC resursus galima
panaudoti neįprastoms radioaktyviosioms medžiagoms analizuoti. Tai taip pat yra geras pavyzdys, kaip į palyginti sudėtingą
klausimą apie urano įsodrinimą galima atsakyti atlikus gana
greitus ir pigius tyrimus. Įprastinis šios problemos sprendimo
būdas – masių spektrometrija – yra daug brangesnis.

In conducting radiation protection expertise, it is sometimes
necessary to analyze unknown radioactive materials. Often results and
conclusions shall be provided in relatively limited time.
One of the examples of such expertise can be the analysis of
metal, which was found in the crash location of Russian aircraft in
Šakiai district.
In order to determine the presence of radioactive materials or
sources of ionizing radiation in the crashed aircraft, the dose rate
measurements were conducted at the crash location. It was detected
that the dose rate near the unknown metal sticks similar to copper is
higher than the background level. All these sticks were collected.
Three sticks were taken to the RSC for detailed investigation.
They were of equal mass (12.63±0.06) g and volume (36.4±0.8) ml,
however, due to the strike they were differently deformed.
The gamma spectrometric measurements were conducted
with Ge spectrometer containing detector for low energies. The
analysis of spectra has shown that sticks contain 238U and 235U radionuclides, therefore, spectra were analyzed with the software MGAU
(Multiple Group Analysis for Uranium).
This software was provided by the Institute for Transuranic
Elements of the EC Joint Research Centre (Karlsruhe). It is capable
to analyze the part of spectrum containing low energies, which was
registered by high resolution Ge detector. The software is practical, because there is no need to calibrate the spectrometer and the
measurements can be conducted quickly. This method is very precise and reliable for determination of uranium enrichment.
The composition of uranium was determined in the sticks as
following: 235U – (0.325±0.004) % and 238U – (99.674±0.004) %. The
implication is that the sticks were produced from depleted uranium.
This example of expertise shows how the resources of RSC
can be used for analysis of unusual radioactive materials. On the
other hand, this example shows how the relatively difﬁcult question
about the uranium enrichment can be answered after conducting
relatively quick and cheap investigations. A usual method for solving
of this problem, the mass spectroscopy, is more expensive.

Analizuojami nuskurdinto
urano strypeliai
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PROGRAMŲ IR EKSPERTIZĖS
SKYRIAUS AKREDITAVIMAS

ACCREDITATION OF THE DIVISION OF
PROGRAMS AND EXPERTISE

Tyrimų ir bandymų kokybė yra svarbi tam, kad gauti rezultatai
būtų pakankamai patikimi, o jų tikslumas tenkintų klientus. Kokybės
sistemos sukūrimas yra kiekvienos tyrimus ar bandymus atliekančios institucijos tikslas. Tyrimų ir bandymų laboratorijoms kokybės
sistemos komponentus ir kokybės užtikrinimo būdus reglamentuoja
EN ISO/IEC 17025:1999 standartas, perimtas nacionaliniu standartu LST 2003 m.
RSC Programų ir ekspertizės skyriaus tyrimų ir bandymų
kokybės sistemos kūrimas prasidėjo 2001 m., vykdant PHARE
projektą „Radiacinė sauga“. Viena iš šio projekto priemonių buvo
skirta tyrimų ir bandymų kokybės sistemai sukurti. Atsižvelgiant
į RSC funkcijas ir poreikius, įsigyta naujos įrangos, įrengtos tyrimams skirtos patalpos, patobulinti tyrimų ir bandymų metodai.
Projekto partneriai buvo Suomijos branduolinės ir radiacinės
saugos centras (STUK). Kartu su jais buvo derinama ir kalibruojama
tyrimų ir bandymų įranga, bandomos ir diegiamos tyrimų metodikos,
rengiamas minėtą standartą atitinkantis kokybės sistemos aprašymas.
Šis aprašymas susideda iš Programų ir ekspertizės
skyriaus kokybės vadovo ir jo priedų – procedūrų aprašymų
bei darbo instrukcijų. Akredituoti buvo pasirinkti šie tyrimai ir
bandymai: aplinkos, statybinių medžiagų, maisto, vandens
ir biologinių ėminių gama spinduolių aktyvumų, savitųjų arba
tūrinių aktyvumų tyrimai, aplinkos, maisto, vandens ir biologinių
ėminių stroncio ir tričio savitųjų arba tūrinių aktyvumų tyrimai,
individualiuosiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimai
ir rentgeno diagnostikos aparatų bandymai. Parenkant
akredituotinas sritis, atsižvelgta į tai, kokių tyrimų ir bandymų
rezultatai yra pagrindas nusprendžiant apie įvairių objektų
atitikimą radiacinės saugos reikalavimams.
Paraiška su prašymu akredituoti Programų ir ekspertizės
skyriaus akreditavimo srityje nurodytus tyrimus ir bandymus buvo
pateikta Nacionaliniam akreditavimo biurui (NAB) 2004 m. gegužės
mėn. Metų pabaigoje NAB techninių ekspertų grupė įvertino kokybės sistemos elementus vietoje. Buvo atlikti korekciniai veiksmai,
siekiant pašalinti pastebėtas nedideles neatitiktis.
Kokybės sistemos sukūrimą vainikavo akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.065, išduotas 2005-02-03 NAB.
Kaip ir būna tokiais atvejais, daug pastangų tenka įdėti palaikant kokybės sistemą. Daug dėmesio skiriama tokiems jos elementams, kaip darbuotojų kvalifikacija ir jos tobulinimas, įrangos
priežiūra ir kalibravimas, tyrimų ir aplinkos sąlygų palaikymas,
vidiniai auditai, tyrimų rezultatų ir kitų duomenų registravimas,
darbas su klientais, žiediniai matavimai. RSC organizavo ne
vienus tokius matavimus, kuriuose dalyvavo mūsų ir kitų šalių
laboratorijos.
Nors kokybės sistemai palaikyti reikia laiko ir resursų, jos nauda ir pranašumu neabejoja niekas.

The quality of investigations and tests is important to the conﬁdence of results and the satisfaction of clients with these results. The
creation of the quality system is the goal for each institution, which
conducts investigations and tests. The components of the quality
system and the ways for quality assurance of laboratories conducting investigations and tests are set out in the standard EN ISO/IEC
17025:1999, which was taken by the national standard LST in 2003.
The creation of the quality system of investigations and tests in
the Division of Programs and Expertise of RSC started in 2001, during
the implementation of the PHARE project “Radiation Protection”.
One of the measures of this project was aimed at creating the quality
system of investigations and tests. Taking into account the functions
and needs of RSC, new equipment was brought, new premises were
equipped for measurements, and methods of investigations and
tests were improved.
The project partner was the Finnish Nuclear and Radiation Safety
Authority (STUK). The equipment was adjusted, calibrated, tested,
and the investigation methods were introduced and the description of
the quality assurance system in accordance with the aforementioned
standards was developed together with the project partner.
This description consists of the quality manual of the Division of
Programs and Expertise and its annexes – description of procedures
and work instructions. Following investigations and tests were selected
for the accreditation: investigations of speciﬁc or volumetric activities
of gamma emitters in environmental samples, construction materials,
foodstuff, water and biological samples, investigations of speciﬁc or
volumetric activities of strontium and tritium in environmental samples,
construction materials, foodstuff, water and biological samples,
investigations of doses accumulated in the individual dosimeters and
tests of X-ray devices. In selecting the areas for accreditation, account
was taken to the fact, the results of which investigations and tests can
serve as a background to assess the compliance of different objects
with radiation protection requirements.
In June 2004, the application with the request for accreditation
of investigations and tests carried out by the Division of Programs
and Expertise was submitted to the National Accreditation Bureau
(NAB). At the end of the year, the group of technical experts from
NAB assessed the results of the quality system on-site. In order
to eliminate the small incompliance found during the assessment,
corrective actions were taken.
The end of the creation of the quality system was crowned by
the accreditation certiﬁcate No. LA.01.065, granted by the NAB on
February 3, 2005.
As usually in such cases, many efforts shall be taken for
keeping the quality system. Immense attention is taken to its elements as improvement of qualiﬁcation of staff, supervision and calibration of equipment, keeping of environmental and tests conditions,
internal audits, registration of results of investigations and other results, work with clients and intercomparison measurements. RSC
organized several intercomparison measurements, in which participated the laboratories from our country and other countries.
Although time and resources are needed for keeping the quality
system at appropriate level, no one doubts of its beneﬁt and advantages.

Radiacinės saugos centras / 2005

38

Radiation Protection Centre / 2005

RSC Programų
ir ekspertizės skyriui
2005 m. įteiktas akreditavimo
pažymėjimas LA.01.065

The accreditation certiﬁcate
LA.01.065 was granted to the
Division of Programs
and Expertise of RSC in 2005

Įteikus akreditavimo pažymėjimą:
PHARE projekto ekspertas
pasirengimo narystei
klausimu L. Blomqvist,
EK atstovybės Lietuvoje atstovas
P. Harrison, PHARE projekto vadovas
J. Elkert, RSC direktorius A. astauskas,
NAB direktorė I. Mikelionienė,
RSC direktoriaus pavaduotojas
G. Morkūnas, STUK direktoriaus
pavaduotojas R. Mustonen

After granting of the accreditation
certiﬁcate: L. Blomqvistm, pre-accession advisor of PHARE project,
P. Harrison, representative of the
Representation of EC in Lithuania,
J. Elkert, leader of PHARE project,
A. Mastauskas, director of RSC,
I. Mikelionienė, director of NAB,
G. Morkūnas deputy director of RSC
and R. Mustonen, deputy
director of STUK

RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS
IR TOBULINIMAS

TRAINING AND DEVELOPMENT IN
RADIATION PROTECTION

Sistemingas ir nuolatinis radiacinės saugos žinių atnaujinimas bei praktinių įgūdžių tobulinimas, atsižvelgiant į paskutiniuosius
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), TATENA bei EK radiacinės
saugos reikalavimus ir rekomendacijas, – neatsiejama kiekvienos
valstybės radiacinės saugos sistemos dalis.
Darbuotojų bei gyventojų mokymas radiacinės saugos
klausimais – tai viena iš priemonių, užtikrinančių saugų šaltinių
naudojimą bei saugojančių darbuotojus, dirbančius su šaltiniais,
gyventojus bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio.
Efektyviai funkcionuojančios bei atitinkančios tarptautinius radiacinės saugos reikalavimus ir standartus radiacinės
saugos mokymo sistemos sukūrimo svarba akcentuojama tarptautinių organizacijų strateginiuose dokumentuose: TATENA
Radiacinės saugos mokymo ir ugdymo strategijoje, Europos
Tarybos 96/29/EURATOM direktyvoje.
Remiant EK, 2005 m. pradėtas vykdyti ENETRAP –

Systematic and continuous renewal of knowledge in radiation
protection and improvement of practical skills, taking into account
the latest radiation protection recommendations and requirements
of the World Health Organization (WHO), IAEA and the European
Commission is an inseparable part of the radiation protection system
of each country.
Training of workers and of the general public in radiation protection is one of the measures that help to ensure the safe use of
sources of ionizing radiation and occupational, public and environmental protection against the harmful effects of ionizing radiation.
The signiﬁcance of creation of an effectively functioning and
with international radiation protection requirements and standards
compliant training system in radiation protection is emphasized in
strategic documents of international organizations: in the IAEA radiation protection training and educational strategy and in the European
Council Directive 96/29/EURATOM.
In 2005, the implementation of the project European Network
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Europos radiacinės saugos mokymo ir ugdymo tinklo projektas,
kurio tikslas – integruoti ir harmonizuoti Europos šalių nacionalines radiacinės saugos mokymo ir ugdymo sistemas, apėmė ir
Lietuvą.
RSC yra sukaupęs medžiagą, skirtą radiacinės saugos
medicinoje ir pramonėje dirbantiems bei branduolines ir radiologines avarijas likviduojantiems asmenims mokyti. Medžiaga
parengta pagal Tarptautinės radiologinės saugos komisijos
(ICRP), EK, TATENA, PSO, STUK rekomendacijas ir mokymo
medžiagą.
2005 m. pradėtas vykdyti PHARE projektas „Pasirengimo
branduolinėms ir radiologinėms avarijoms stiprinimas Lietuvoje“, kurio vykdymo metu RSC darbuotojai semiasi patirties iš SSI ekspertų
bei kurio dėka bus sukurta kitų institucijų, dalyvaujančių likviduojant
avarijos pasekmes, darbuotojų mokymo sistema ir įrengtas radiacinės saugos mokymo centras su visa reikalinga mokymui modernia
įranga.
Vykdant projektą su JAV Kalifornijos universitetu ir kitų institucijų specialistais, RSC mokymo bazė 2005 m. papildyta mokymo
medžiaga, skirta padėti muitinės pareigūnams identiﬁkuoti dvejopos
paskirties gaminius, kurie gali būti panaudoti branduoliniam ginklui
kurti ir gaminti.
Baigtas vykdyti bendradarbiavimo su TATENA projektas
„Radiacinės saugos mokymo sistemos tobulinimas“, kuris padėjo
tvirtus pagrindus nacionalinei radiacinės saugos mokymo sistemai plėtoti. Minėto projekto tikslas – sukurti stabilią, pagrindiniais
TATENA saugos standartais besiremiančią radiacinės saugos mokymo sistemą.
RSC mokymo žinių valdymo sistema apima tiek nuolatinį ir
tikslinį jų perėmimą, tiek aktyvų perdavimą kitoms šalims.
RSC, siekdamas tobulinti savo personalo kvaliﬁkaciją, bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir vykdo tarptautinius projektus. RSC darbuotojai 2005 m. dalyvavo 53 įvairaus
masto tarptautiniuose renginiuose: moksliniuose-techniniuose pasitarimuose, mokymo kursuose ir seminaruose Austrijoje, Italijoje,
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Prancūzijoje, Rusijoje, Švedijoje,
Ukrainoje, Vokietijoje ir kitose šalyse.
Siekdamas perduoti įgytą patirtį radiacinės saugos srityje,
RSC organizavo 25 radiacinės saugos mokymo renginius: seminarus, kursus, pratybas, skirtus ne vien tik įvairių Lietuvos institucijų, kurios dalyvauja sprendžiant radiacinės saugos klausimus,
atstovams, bet ir užsienio šalių specialistams. RSC kartu su
TATENA organizavo 3 savaičių trukmės regioninių mokymo kursų
„Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinės saugos priežiūra ir kontrolė medicinoje bei pramonėje“ pirmąją dalį, kurioje
inspektavimo žinias gilino penkių užsienio šalių atstovai bei RSC
darbuotojai, o paskaitas skaitė TATENA ekspertai ir RSC specialistai. Šių mokymo kursų tęsinį – praktinę dalį – planuojama organizuoti Lietuvoje 2006 m. pradžioje.
RSC aktyviai dalyvauja ir TATENA regioniniuose projektuose:
2005 m. mokslinių ir bendradarbiavimo vizitų metu RSC lankėsi 12
užsienio šalių (Gruzijos, Moldovos, Sirijos, Ukrainos ir kitų) radiacinės saugos specialistų, kurių tikslas buvo perimti sėkmingą RSC
patirtį, kuriant šalies radiacinės saugos infrastruktūrą.
Nors RSC darbuotojų kvaliﬁkacija nuolat kyla, ji bus tobulinama ir ateityje, nes tai – svarbi efektyvios ir šiuolaikinės radiacinės
saugos infrastruktūros sąlyga.
Radiacinės saugos centras / 2005

on Education and Training in Radiological Protection (ENETRAP)
has launched. The project is supported by the EC. The purpose of
the project is to integrate and to harmonize the national training and
education systems. This project has also covered Lithuania.
RSC has collected the material for training and education of
workers in radiation protection, who work in medicine and industry
and who take part in elimination of consequences of radiological
accidents. The material was prepared taking into account the
recommendations and training material of the International
Commission on Radiological Protection (ICRP), EC, IAEA, WHO,
(STUK).
In 2005, the PHARE project “Strengthening of emergency
preparedness for nuclear and radiological accidents in Lithuania”
was launched. RSC staff during the project implementation gets
experience from the experts from the SSI. The project will also help
to establish the training system of staff from other institutions, who
takes part in emergency response, and a modern training centre
with all necessary training equipment. Implementing the project with
the California University (USA), in 2005 RSC‘s training basis was
supplemented with training material, which is dedicated to help the
customs ofﬁcials to identify dual – use items, that could be used to
develop and produce nuclear weapons. In 2005, the IAEA technical
co-operation project “Improvement of Training System in Radiation
Protection“ was ﬁnished. The project laid the foundations for
development of the national training system in radiation protection.
The aim of the aforementioned project was to create a stable training
system in radiation protection according to the IAEA standards.
The knowledge management system of RSC covers both continuous and purposive knowledge interception and active its transfer
to other countries.
On the one hand, aiming at improvement of staff qualiﬁcation,
RSC co-operates with international organizations and implements a
number of international projects. In 2005, the staff of RSC attended
53 international events of different scale: technical meetings, training
courses and workshops that were held in Austria, Italy, the USA,
France, Russian Federation, Sweden, Ukraine, Germany and other
countries.
On the other hand, aiming at transfer of gained experience, in
2005 RSC organized 25 events in radiation protection: workshops,
training courses, exercises, which were dedicated to the representatives from different Lithuanian authorities, taking part in solving of the
radiation protection problems, and to the specialists from abroad.
In 2005, RSC jointly with the IAEA organized the ﬁrst part of the
ﬁve weeks regional training course “Authorization and Inspections
of Radiation Sources in Medical and Industrial Facilities“, which was
attended by the representatives from 5 countries and RSC staff. The
lectures were held by the IAEA and RSC staff. The organization of
practical part of this training course in Lithuania is planned in the
beginning of 2006.
RSC also actively participates in the implementation of IAEA
regional projects: in 2005, the radiation protection specialists from
12 countries (Georgia, Moldova, Syria, Ukraine and others) visited
RSC. The aim of the visits was to take the successful experience of
RSC in creation of country‘s radiation protection infrastructure.
Although the qualiﬁcation of RSC staff is increasing continually, it will be also improved in the future, because it is an important
condition for an effective and modern radiation protection infrastructure.
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PHARE IR PEREINAMOJO
LAIKOTARPIO INSTITUCIJŲ
PLĖTROS PROJEKTAI

PHARE
AND TRANSITION FACILITY
PROJECTS

ES ﬁnansuojami PHARE ir pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros projektai yra efektyvi priemonė toliau kuriant ES standartus atitinkančią radiacinės saugos infrastruktūrą. 2004 m. buvo
baigtas vykdyti PHARE projektas „Radiacinė sauga“, kurį sudarė
keletas komponentų, svarbių RSC. Tačiau net ir pasiekus visus šio
projekto tikslus, paaiškėjo, kad yra sričių, kurias būtina tobulinti ir
plėtoti.
Viena iš tokių sričių yra pasirengimas branduolinėms ir radiologinėms avarijoms. Nors šioje srityje daugiausia dėmesio skiriama
galimoms avarijoms IAE, vis daugiau pastangų dedama ir rengiantis, pavyzdžiui, teroristiniams aktams, kurių metu gali būti panaudotos radioaktyviosios medžiagos.
Rengiant projekto „Pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms stiprinimas Lietuvoje“ aprašymą, į visus šiuos aspektus ir buvo atsižvelgta.
Numatyta, kad vykdant šį projektą RSC bus sukurtas avarijų valdymo padalinys, turintis visą būtiną įrangą. Bus peržiūrėtos
RSC parengties procedūros, ypatingą dėmesį atkreipiant į padėties
po avarijos analizę ir rekomendacijų apie avarines priemones parengimą, matavimus avarijos vietoje, bandinių laboratorinę analizę,
visuomenės informavimą, informacijos keitimąsi tarp įvairių RSC
padalinių. Numatyta sukurti mokymo centrą, kuriame radiacinės
saugos bus mokomi ne tik kitų institucijų avarinių grupių nariai, bet
ir visi asmenys, kurių darbas vienaip ar kitaip susijęs su radiacine
sauga. Šiame mokymo centre bus šiuolaikinės mokymo priemonės:
skaičiavimo ir mokymo medžiagos pateikimo technika, matavimo ir
kita įranga praktiniams užsiėmimams.
Numatant projekto tikslus ir vykdymo strategiją, atsižvelgta į
geriausią Europos šalių patirtį šioje srityje, EK ir TATENA dokumentus, reglamentuojančius pasirengimą tokioms avarijoms. Svarbų
vaidmenį suvaidino ir RSC patirtis bei resursai, sukaupti vykdant
ankstesnius projektus.
Projektą sudaro Dvynių, tiekimo ir darbų dalys. Visos šios dalys organiškai susijusios ir yra vieninga visuma.
2005 m. birželio mėn. projekto pasiūlymui pritarė PHARE valdymo komitetas.
Spalio mėn. patvirtintas Dvynių dalies aprašymas. Dvynių
partneriais buvo pasirinkta SSI.
Parengti pirkimo dokumentai. Atviras tarptautinis konkursas
buvo sėkmingas – sutartys pasirašytos dėl visos planuotos įrangos
ir reikmenų tiekimo. Pasirašyta sutartis ir dėl RSC patalpų rekonstrukcijos, parengtas rekonstrukcijos projektas.
2005 m. buvo tęsiamas ES ﬁnansuojamo PHARE paramos
projekto „Parama VATESI ir Lietuvos techninės paramos organizacijoms IAE eksploatavimo nutraukimo licencijavimo veiklos srityje –
antrųjų paslaugų tiekimo dalis (parama Radiacinės saugos centrui)“
įgyvendinimas.
Projekto paslaugų dalį sudaro dvi priemonės. Tai – pagalba
RSC, radiacinės saugos požiūriu atliekant eksploatavimo nutraukimo licencijavimo dokumentų ekspertizę. Antroji priemonė skirta
stiprinti RSC galimybes optimizuojant radiacinę saugą ir vertinant
profesinės apšvitos dozes išmontavimo ir dezaktyvavimo metu.
Padedant Vakarų šalių ekspertams, buvo įvertinta IAE naujosios
laikinosios panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugojimo saugyklos poveikio aplinkai vertinimo programa. Ekspertai
iš Belgijos konsultavo RSC specialistus, į ką būtina atsižvelgti

PHARE and Transition Facility projects ﬁnanced by the EU are
an effective measure for further development of the radiation protection infrastructure in compliance with the EU standards. In 2004, the
PHARE project “Radiation Protection“ was ﬁnished, which comprised
of several components, important to the RPC. Although the entire
project aims were achieved, it came out, that still there are areas that
need to be improved and developed.
One of such areas is the emergency preparedness for nuclear
and radiological accidents. Though in this ﬁeld the main attention
is paid to the preparedness for possible accidents at the INPP,
however, more and more is also emphasized the preparedness,
e. g., for terrorist acts involving radioactive materials.
All these aspects were taken into account during preparation
of the terms of reference of the project “Strengthening of emergency
preparedness for nuclear and radiological accidents in Lithuania”.
It was foreseen, that during the implementation of this project
there will be in RSC the unit of emergency preparedness ﬁtted out
and equipped with necessary hardware and software. Working procedures for RSC and other institutions of preparedness for different
types of radiation emergencies will be created, paying particular attention to the analysis of post accident situation and preparation of
recommendations about emergency measures, measurements in
the place of accident, laboratory analysis of samples, public information, and information exchange between the different RSC departments. It is foreseen to establish the training centre, in which
there will be trained both the representatives of intervention teams
from other institutions and all persons, whose work is related with
radiation protection. This training centre will contain modern training
tools: techniques and equipment for presentation of training material
and measurement equipment for practical exercises.
Planning ahead the aims and implementation strategy of the
project, account was taken to the best practice of European countries in
this ﬁeld, documents of the EC and the IAEA, which set out the requirements and recommendations for preparedness for such accidents. Also
the experience gained and resources of RSC collected during implementation of previous projects have played a signiﬁcant role.
The project consists of following components: Twinning Light,
supply and works. All theses components are related to each other
and inseparable.
In June 2005, the project proposal was acknowledged by the
PHARE management committee.
In October, the terms of reference was approved for the
Twinning Light component. The SSI was selected as twinning partners.
The procurement documents were prepared. Open international tender was successful – all procurement agreements for
equipment and devices were signed as planned. Also the agreement
for reconstruction of premises of RSC was signed and the reconstruction design was developed.
In 2005, the implementation of the EU PHARE project
“Support to licensing activities related to the decommissioning of the
INPP to VATESI and Lithuanian TSOs (Sub-component 2 for RSC)”
continued.
Service component consists of two parts. One part is aimed
at helping RSC to review the decommissioning related licensing
documents from the radiation protection point of view. Second part
is aimed at strengthening of RSC capabilities in optimization of radiation protection and assessment of occupational doses during dismantling and decontamination activities. With the help of western
experts the environmental impact assessment programme for
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atliekant darbuotojų, kurie vykdys išmontavimo darbus, išorinės
ir vidinės apšvitos stebėseną, jos rezultatų vertinimą. Pateikta
pasiūlymų gama spektrometrijos tobulinimo klausimais. Kartu su
ekspertais iš Prancūzijos ir Švedijos parengtas išmontavimo ir
dezaktyvavimo darbus atliksiančių darbuotojų radiacinės saugos
optimizavimo vadovo projektas. RSC specialistai dalyvavo seminare, vykusiame Karlsruhėje (Vokietijoje), kurio metu gilinosi į įvairių tipų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo technologijų praktinius
įgyvendinimo aspektus.
Įgyvendintos projekto tiekimo dalyje numatytos priemonės.
RSC įsigijo programinės įrangos, kuri skirta vertinti fotonų ir gama
dozės galios susilpnėjimo reiškinius, radionuklidų ﬁzikines savybes bei atmosferos išsklaidytos gama spinduliuotės sąlygojamas
dozes. Ši programinė įranga bus panaudota nepriklausomai eksploatavimo nutraukimo projektuose pateiktų skaičiavimų ekspertizei atlikti.
Abu projektai bus baigti 2006 m. pabaigoje.

erection of the new spent nuclear fuel interim storage facility was
reviewed. Experts from Belgium consulted RSC specialists in aspects and issues related to assessment of occupational internal and
external exposure during dismantling and decontamination works,
evaluation of assessment results. Some proposals were given for
improvement of gamma spectrometric measurements. Together with
experts from France and Sweden the practical guide on optimization
of occupational exposure during dismantling works was drafted. The
staff of RSC attended the workshop in Karlsruhe (Germany), during
which they deepened their knowledge in practical aspects of treatment technologies for different types of radioactive waste.
The project supply component was sucessfully implemented.
RSC acquired software for assessment of attenuation of photon
and gamma dose rates from different shielding materials, physical
properties of radionuclides and for assessment of skyshine effects.
This software will be used for independent expertise of calculations
in radiation protection.
Both projects will be ﬁnished at the end of 2006.

TATENA REGIONINIAI IR
NACIONALINIAI TECHNINIO
BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI

REGIONAL AND NATIONAL
IAEA FUNDED TECHNICAL COOPERATION PROJECTS

Techninio bendradarbiavimo su TATENA projektai yra svarbi
priemonė tiek kuriant ir stiprinant radiacinės saugos infrastruktūrą
šalyje, tiek sprendžiant speciﬁnes radiacinės saugos problemas.
Didelę reikšmę kuriant ir tobulinant radiacinės saugos sistemą
turi regioniniai projektai. Jau ne vieneri metai, kai vykdomi regioniniai projektai, kurių rezultatas – TATENA reikalavimus atitinkanti
radiacinės saugos infrastruktūra Lietuvoje. 2005 m. RSC dalyvavo
regioniniuose projektuose RER/9/079 ir RER/9/080, kurių tikslas –
sukurti ir patobulinti atskirus radiacinės saugos infrastruktūros elementus – darbuotojų apšvitos kontrolę, gyventojų radiacinę saugą,
pasirengimą radiacinėms avarijoms.
Pradėtas vykdyti naujas regioninis projektas RER/9/081
„Radiacinės saugos optimizavimo principo praktinis diegimas naudojantis regioniniais tinklais“. Matydamas, kokią naudą duoda
keitimosi radiacinės saugos informacija tinklai ir stengdamasis su
TATENA pagalba sukurtą radiacinės saugos infrastruktūrą išlaikyti ir tobulinti, RSC aktyviai dalyvavo rengiant šio kokybiškai naujo
projekto koncepciją, ėmėsi priemonių projektui įgyvendinti. 2005 m.
lapkričio mėn. RSC kartu su TATENA Vilniuje organizavo seminarą,
kuriame daugiau kaip 20 Rytų ir Centrinės Europos bei Vidurinės
Azijos šalių atstovų dalijosi patirtimi optimizuojant radiacinę saugą.
Seminaro metu buvo įkurtas Regioninis Europos ir Vidurinės Azijos
šalių ALARA tinklas (RECAN), kurio nariai keičiasi radiacinei saugai
optimizuoti reikalinga informacija, ateityje organizuos bendrus seminarus ir susitikimus, kurių metu nagrinės visam regionui svarbius
radiacinės saugos optimizavimo klausimus.
Vykdydami šiuos ir kitus regioninius projektus, RSC specialistai dalyvavo mokymo kursuose, seminaruose ir konferencijose.
Buvo tęsiamas nacionalinio projekto LIT/4/002 „Parama VĮ
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui“ įgyvendinimas, kurio
pagrindinis tikslas – padėti Lietuvai pasirengti saugiai nutraukti
IAE eksploatavimą. Projektas skirtas įgaliotosioms institucijoms,
kurios kuria eksploatavimo nutraukimo teisinę bazę bei vertina eksploatavimo nutraukimo dokumentus. Parama skiriama ir
eksploatuojančioms organizacijoms, kurios atliks išmontavimo,
deaktyvavimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbus, taip pat
techninės paramos organizacijoms.

The IAEA funded technical co-operation projects are an important measure both in creation and development of radiation protection infrastructure in the country, and in solving speciﬁc problems
in radiation protection.
Regional projects are of signiﬁcant importance in development and improvement of radiation protection system. The regional
projects are implemented already for several years, the result of
which is the radiation protection infrastructure in Lithuania in compliance with the IAEA requirements. In 2005, RSC participated in
implementation of regional projects RER/9/079 and RER/9/080, the
aim of which is to create and to improve particular elements of the
radiation protection infrastructure (control of occupational exposure,
public radiation protection and emergency preparedness).
New regional project RER/9/081 “Practical Implementation
of the Principle of Optimization of Radiation Protection through
Regional Networking“ was launched. Recognizing the positive effect of the regional networking and trying to keep with the IAEA help
established radiation protection level, RSC actively participated in
development of concept of these relatively new projects, also it took
measures for implementation of the project. In November 2005, RSC
jointly with the IAEA organized the workshop in Vilnius, during which
more than 20 participants from countries of East Europe and Central
Asia shared their experiences in optimization of radiation protection. During the workshop the Regional European and Central Asian
ALARA Network (RECAN) was established, the members of which
exchange the information needed to optimize the radiation protection. In the future RECAN will organize joint seminars and meetings, during which the issues in optimization of radiation protection
relevant to the whole region will be discussed.
Implementing these and other regional projects, the staff of
RSC attended training courses, workshops and conferences.
The implementation of the national project LIT/4/002 “Support
for Decommissioning of INPP Unit 1” continued. The aim of the
project is to help Lithuania to prepare for the safe decommissioning
of INPP. The beneﬁciaries of the project are the regulatory authorities, involved in development of legal basis for decommissioning and
review of the decommissioning related documents. Support is also
provided to the operators, which will perform dismantling, decontamination works and which will manage radioactive waste, as well
as to the technical support organizations.
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Implementing the planned measures of the above-mentioned
project, the IAEA expert mission was organized, the aim of which
was to review from the radiation protection viewpoint the documents
related to transfer of partially burned nuclear fuel from shut down
Unit 1 to Unit 2 of INPP.
The competence of RSC staff in decommissioning was further
developed.
During the implementation of complex decommissioning
projects, one of the essential conditions for their successful implementation is their purposive planning and risk assessment. In June
2005, the RSC representative attended the workshop “Project Risk
Management”, which was organized by the IAEA.
In 2005, RSC was provided with fair amount of material support in the form of equipment and publications. The equipment provided by the IAEA will help to properly assess and review the safety
of decommissioning works.
Important aspect of the co-operation with the IAEA is the fact,
that RSC became not only the beneﬁciary, bus also the support provider. Specialists from Georgia, Moldova, Syria, Ukraine and other
countries, whose visits were supported by the IAEA, deepened their
knowledge in RSC, the staff of RSC consulted the colleagues in other
countries, training courses and workshops were organized in our
country. RSC, which has a very clear vision of the development of
radiation protection in the future, more and more actively takes part in
activities of the IAEA regional co-operation. RSC becomes some kind
of bridge between the countries with developed radiation protection
infrastructures that are able to help other countries, and the countries,
which develop such infrastructures and which need this help.

Pagal 2005 m. projekto darbo plane numatytas priemones,
organizuota TATENA ekspertų misija, kuri buvo skirta radiacinės
saugos požiūriu įvertinti dalinai išdegusio branduolinio kuro perkėlimo iš galutinai sustabdyto IAE 1-ojo bloko į 2-ąjį bloką dokumentus.
Toliau buvo tobulinama RSC darbuotojų kompetencija eksploatavimo nutraukimo srityje.
Vykdant sudėtingus eksploatavimo nutraukimo projektus,
viena iš esminių jų sėkmingo įgyvendinimo sąlygų yra tikslingas jų
planavimas bei rizikos įvertinimas. 2005 m. birželio mėn. RSC atstovas dalyvavo TATENA organizuotame seminare „Projekto rizikos
valdymas“.
2005 m. RSC gavo nemažai materialinės paramos: įrangos
bei leidinių. Iš TATENA gauta įranga padės tinkamai įvertinti ir įsitikinti, ar eksploatavimo nutraukimo darbai bus atliekami saugiai.
Svarbus bendradarbiavimo su TATENA 2005 m. bruožas yra
tas, jog RSC tapo ne tik paramos gavėju, bet ir jos teikėju. RSC
mokėsi TATENA atsiųsti užsienio šalių (Gruzijos, Moldovos, Sirijos,
Ukrainos ir kitų) specialistai, RSC darbuotojai konsultavo kolegas
kitose šalyse, mūsų šalyje buvo organizuoti mokymo kursai ir seminarai. RSC, turėdamas aiškią radiacinės saugos vystymo ateities
viziją, vis aktyviau dalyvauja TATENA regioninio bendradarbiavimo
veikloje ir tampa savotišku tiltu tarp šalių, turinčių išplėtotas radiacinės saugos infrastruktūras ir galinčias padėti kitoms šalims, bei
šalių, kuriose tokios infrastruktūros kuriamos ir kurioms ši pagalba
yra reikalinga.

The workshop,
during which the Regional European
and Central Asian ALARA Network
(RECAN) was established
(November 16, 2005, Vilnius)

Seminare, kurio metu buvo įkurtas
Regioninis Europos ir Vidurinės
Azijos šalių ALARA tinklas (RECAN)
(2005 m. lapkričio 16 d.,Vilnius)

BENDRADARBIAVIMAS SU
OLANDIJOS SPECIALISTAIS,
KURIANT KOKYBĖS SISTEMAS
MEDICININĖJE RADIOLOGIJOJE

CO-OPERATION WITH SPECIALISTS
FROM THE NETHERLANDS IN
CREATION OF QUALITY SYSTEMS IN
MEDICAL RADIOLOGY

Kokybės sistemų kūrimas ir diegimas ten, kur naudojama
medicininė apšvita, yra labai sudėtingas procesas, reikalaujantis
daug žinių, patirties ir laiko. Šis procesas pagreitėjo 2002 m., pradėjus vykdyti MATRA programą „Elementų, sąlygojančių radiacinę
saugą medicinoje, stiprinimas“. Pagrindinis šios programos tikslas
buvo įdiegti kokybės sistemas asmens sveikatos priežiūros įstaigų rentgeno diagnostikos skyriuose. 2003 m. pabaigoje baigėsi

Creation and introduction of quality systems in areas, in which
the medical exposure is used, is a very complex process, requesting
a lot of knowledge, experience and time. This process has speed
up in 2002, after the MATRA programme “Improvement of the capacity of services essential for radiation protection in medicine” has
launched. The main aim of this programme is to introduce the quality
systems in X-ray diagnostics departments of personal health care
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pirmasis programos etapas. Patirtis, sukaupta vykdant programą,
panaudota rengiant metodines rekomendacijas apie tai, kaip šias
sistemas kurti ir diegti. Rekomendacijas parengė Olandijos ir RSC
specialistai.
2005 m. ši programa buvo tęsiama – kokybės sistemos buvo
kuriamos ir kompiuterinės tomograﬁjos skyriuose. Vykdant programą dalyvavo Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“,
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas ir Kauno medicinos universiteto klinikų ﬁlialas Onkologijos ligoninė.
Organizuoti mokymo kursai, Lietuvos specialistai apmokyti, kaip kontroliuoti kompiuterinių tomografų darbo kokybę, jie
lankėsi Olandijos gydymo įstaigose. Glaudžiai bendradarbiauta
su specialistais iš Nyderlandų metrologijos instituto, Amsterdamo
laisvojo universiteto, Leideno universiteto medicinos centro,
Liuvardeno klinikinės chemijos laboratorijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos saugos instituto, Akademinio medicinos centro.
Vykdant programą sukaupta patirtimi gali pasinaudoti bet kuri
mūsų šalies asmens sveikatos priežiūros įstaiga, todėl jose pastaraisiais metais suintensyvėjo kokybės sistemų diegimas. Jas jau įdiegė
ir jomis naudojasi dauguma įstaigų. Nuo 2005 m. kokybės sistemos
diegiamos ne tik ten, kur atliekami įprastiniai rentgeno diagnostiniai
tyrimai, bet ir kompiuterinėje tomograﬁjoje. Tai padeda ne tik mažinti pacientų apšvitos dozes, gerinti pacientams teikiamų paslaugų
ir gaunamų diagnostinių vaizdų kokybę, bet ir taupyti materialinius
resursus.

institutions. The ﬁrst stage of the project was ﬁnished at the end of
2003. Experience gained during implementation of this stage was
used for development of radiation protection recommendations on
how to create and to introduce such systems. Recommendations
were developed by the specialists from the Netherlands and RSC.
In 2005 this programme was continued – quality systems
were also created in the computed tomography departments. Vilnius
University hospital “Santariškių kinikos“, Oncology Institute of Vilnius
University and Oncology hospital of Kaunas Medical University participated in the implementation of this programme.
Training courses were organized, specialists from Lithuania
were trained in control of work quality of computed tomography equipment, and they visited the hospitals in the Netherlands.
Close co-operation was developed with specialists from the Dutch
Metrological Institute, Amsterdam Free University, Medical Centre
of Leuden University, Lewarden Clinical Chemical Laboratory,
National Public and Environmental Health Protection Institute and
the Academical Medical Centre.
Experience gained during the implementation of the programme can be used by any personal health care institution of our
country, therefore, in recent years the introduction of quality systems
intensiﬁed. A large part of health care institutions already introduced
the quality systems and use them. Since the end of 2005, the quality
systems are being introduced not only in X-ray, but also in computed
tomography departments. This helps to reduce the patients‘ doses,
to improve the quality of services and diagnostic images and to save
material resources.

BENDRADARBIAVIMAS SU
BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ
TARYBA

CO-OPERATION WITH
THE COUNCIL
OF THE BALTIC SEA STATES

Darbo grupės radiacinei ir branduolinei saugai DGRBS
(angl. WGNRS) prie Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) veikla skirta pasirengimui branduolinėms ir radiologinėms avarijoms,
bendrų veiksmų ir priemonių įvairiose radiacinės ir branduolinės
saugos srityse derinimui, kitų aktualių problemų šiose srityse aptarimui.
Du kartus per metus vykstančiuose grupės posėdžiuose keičiamasi informacija apie naujienas radiacinės ir branduolinės saugos srityje, apie šalyse taikomas priemones kovojant su neteisėtu
branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų gabenimu, prekiavimu ir kita
nelegalia veikla, aptariami aktualūs radiologinių matavimų duomenų
harmonizavimo ir keitimosi klausimai, apžvelgiami atskirose šalyse
teisės aktais įteisinti šaltinių priežiūros ir kontrolės tvarkos aspektai,
keičiamasi informacija.
Darbo grupę sudaro 11 Baltijos jūros valstybių branduolinės
ir radiacinės saugos įgaliotojų institucijų atstovų ir EK deleguotas
atstovas, dirbantis radiacinės saugos srityje.
Šiuo metu darbo grupės pirmininko pareigas eina Vokietijos
Radiacinės saugos federalinės tarnybos atstovas Erich Wirth.
Lietuvai darbo grupėje atstovauja RSC specialistai.
2005 m. lapkričio 7–8 d. Vilniuje vyko eilinis BJVT darbo
grupės branduolinei ir radiacinei saugai posėdis, kurį organizavo RSC.

The activities of the Working Group on Nuclear and Radiation Safety
(WGNRS) under the Council of the Baltic Sea States (CBSS) are aimed at
preparedness for nuclear and radiological accidents, coordinating of joint
actions and measures in different areas of radiation protection and nuclear
safety, discussing of other actual problems in these ﬁelds.
The information is exchanged at the biannual meetings of the
working group about the topicalities in radiation protection and nuclear safety, about measures taken in different countries to prevent
the illicit trafﬁcking of nuclear and radioactive materials, their trading
and other illegal activities. The actual issues in harmonization and
exchange of radiological monitoring data, the aspects of procedures
for supervision and control of radioactive sources enacted in legislation in different countries are also passed in review.
Working group consists of 11 representatives from the regulatory authorities in nuclear safety and radiation protection, and the
representative delegated by the EC, who works in the ﬁeld of radiation protection.
Presently the chairman of the working group is Mr. Erich Wirth, the representative from the Federal Ofﬁce for Radiation Protection (BfS), Germany.
In the working group, Lithuania is represented by RSC specialists.
On November 7-8, 2005, the routine meeting of the CBSS
Working Group on Nuclear and Radiation Safety was held in Vilnius.
The meeting was organized by RSC.
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Meeting of the CBSS Working Group
on Nuclear and Radiation Safety
(Vilnius, November 7, 2005)

BJVT darbo grupės branduolinei ir
radiacinei saugai posėdis
(2005 m. lapkričio 7 d., Vilnius)

2005 m. buvo susitarta keistis oro radiologinių matavimų
rezultatais, perduodant duomenis į serverį, kuriuo naudotis gali
visų BJVT suinteresuotų institucijų specialistai. Šis sprendimas
priimtas, parengiant bendrą susitariančių šalių deklaraciją, kuri
bus patvirtinta 2006 m. birželio mėn. BJVT šalių viršūnių susitikime.

In 2005, it was agreed to interchange of the results of air radiological monitoring, transmitting the data to the server, which can
be used by all specialists from concerned authorities of the CBSS.
The decision regarding the data transmission is taken in the joint
declaration of contracting parties, which will be adopted at the CBSS
top meeting in June 2006.

BENDRADARBIAVIMAS SU
ŠVEDIJOS RADIACINĖS SAUGOS
INSTITUCIJA

CO-OPERATION WITH SWEDISH
RADIATION PROTECTION
AUTHORITY

Švedija buvo pirmoji šalis, padėjusi kurti Lietuvos radiacinės
saugos infrastruktūrą. Nors Lietuvai įstojus į ES formalus bendradarbiavimas baigėsi, užmegzti ryšiai palaikomi iki šiol. Šie ryšiai dabar
yra dalykinio pobūdžio, kai kartu sprendžiamos vienokios ar kitokios
problemos. Tai įrodo, kad daugiau kaip dvylika metų vykęs bendradarbiavimas davė tvarius rezultatus.

Sweden was a ﬁrst country which supported creation of
Lithuanian radiation protection infrastructure. Though the formal cooperation was ﬁnished after Lithuania joined the EU the connections
are kept. These connections now are on professional level and
common problems are dealt with by them. It proves a sustainability
of results achieved by co-operation of more than twelve years.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

PUBLIC INFORMATION

Radiacinė sauga – viena iš sričių, kuria domisi visuomenė, politikai, valstybės institucijų ir savivaldybių atstovai, medikai, pramonininkai, mokslo žmonės bei gyventojai. Todėl vienas iš pagrindinių
RSC tikslų – nuolat informuoti visuomenę apie vykdomos veiklos,
garantuojančios gyventojų bei aplinkos radiacinę saugą, naujienas,
aktualijas.
2005 m. žiniasklaidos dėmesio netrūko. Visuomenę ir žiniasklaidos atstovus domino jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis
gyventojams ir aplinkai, incidentai su šaltiniais, ypač su paliktaisiais,
radono problemos patalpose, pacientų apšvita, gaunama rentgeno
diagnostinių ir kompiuterinės tomograﬁjos tyrimų metu, ir kiti aktualūs radiacinės saugos klausimai.
Visuomenė buvo nuolat informuojama per tiesiogines ir netiesiogines radijo bei televizijos laidas, duota interviu LTV, TV3, „Žinių
radijui“, LR 1.
RSC specialistai visuomet skirdavo dėmesį ir mielai atsakydavo į spaudos atstovų ir žurnalistų klausimus. Radiacinės saugos temomis straipsnius ne kartą spausdino Lietuvos laikraščiai
„Respublika“, „Lietuvos rytas“, „Kauno diena“,„Panevėžio balsas“, „Utenis“, „Klaipėda“, „Lietuvos sveikata“ ir kt. Visuomenei
bei spaudos atstovams, Sveikatos apsaugos ministerijai ir jai
pavaldžioms įstaigoms, ministerijoms, žiniasklaidai ir naujienų
agentūroms periodiškai buvo rengiami informaciniai pranešimai.
RSC interneto tinklalapyje adresu www.rsc.lt skelbta informacija
apie RSC veiklą, struktūrą, valstybinę radiacinės saugos priežiūrą

Radiation protection is one of the areas, in which the interest
is shown by the general public, politicians, public ofﬁcers, the medical
society, industrialists, researchers, etc. Thus, one of the main aims of
RSC is to continually inform the general public about the activities of
the authorit y, that guarantee the public and environmental radiation
protection, and to provide news and topicalities in radiation protection.
In 2005, there was no lack of attention from the mass media.
The general public and the mass media was interested in a possible
impact of ionizing radiation to the general public and to the environment, in incidents with the sources of ionizing radiation, especially
with orphan sources, in radon problem in houses, in patients‘ exposure during X-ray diagnostics and computed tomography and in
other actual questions in radiation protection.
The general public was continually informed during the primary
and indirect radio and TV broadcastings, the interviews were given
to the Lithuanian TV, TV3, “News Radio“, LR 1 (First Programme
Lithuanian Radio). RSC specialists answered to the questions given
by the representatives of mass media and journalists. Publications
in radiation protection were published in Lithuanian newspapers:
“Respublika“, “Lietuvos rytas“, “Kauno diena“, „Panevėžio balsas”,
„Utenis”, „Klaipėda”, “Lietuvos sveikata“ and others. Information was
periodically provided to the general public, public representatives
of the Ministry of Health, institutions under the Ministry of Health,
ministries, mass media and the news agencies.
The information was provided in the RSC webpage www.rsc.lt
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ir kontrolę, radiacinę saugą reglamentuojančius įstatymus ir teisės
aktus, vykdomus tarptautinius projektus bei programas. Tinklalapio
skiltis „Aktuali informacija“ buvo nuolat atnaujinama, buvo rašoma
apie RSC atliktus tyrimus, skyrių veiklą, pačius naujausius įvykius ir
aktualijas, susijusias su radiacine sauga ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, informuojama apie RSC organizuojamus renginius. Statistiniai
duomenys rodo, kad RSC tinklalapį per mėnesį aplankydavo vidutiniškai apie 2000 interesantų.
RSC 2005 m. parengė ir išleido naujus leidinius: „Medicininė
apšvita rentgenodiagnostinių tyrimų metu“ ir „Medicininė apšvita
branduolinėje medicinoje“, „Radiacinės saugos centro metinė
ataskaita 2004“, „Bendravimo ir informavimo krizės atveju vadovas“.

about the activities of RSC, structure of the authority, state radiation
protection supervision and control, legislation on radiation protection, and international projects and programs. Column of the webpage “Actual information“ was continually updated, in which the information was provided about the investigations conducted by RSC,
the activities of divisions, newest events and topicalities in radiation
protection in Lithuania and abroad. Information was also provided
about the international conferences, workshops and other events,
organized by RSC. Statistical data shows that the average number
of monthly visits of the webpage was 2000.
In 2005, RSC prepared and issued new publications:
“Medical Exposure X-ray Diagnostics“, “Medical Exposure in
Nuclear Medicine“, “Annual Report of RSC (2004)“ and “The Crisis
Communication Handbook“.

2005 m.
išspausdinti
RSC leidiniai

RSC
publications
issued in 2005

2005 m. antrojoje pusėje pradėtas įgyvendinti naujas
Dvynių PHARE projektas 2003/5812.04.03 „Pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms stiprinimas Lietuvoje“.
Vienas iš projekto planuose numatytų uždavinių – sukurti ir įdiegti
gyventojų informavimo bei duomenų pasikeitimo tarp RSC padalinių radiacinės avarijos atveju informacijos pasikeitimo sistemą,
užtikrinančią gerą vidinę ir išorinę komunikaciją. Bendravimo su
visuomene ir žiniasklaida strateginio planavimo ir organizavimo
klausimais, ypač krizinių situacijų atvejais, konsultavo projekte
dalyvaujantys kvalifikuoti ryšių su visuomene ekspertai iš SSI
Informacinio centro.

In the second half of 2005, the new PHARE project 2003/
5812.04.03 “Strengthening of emergency preparedness for nuclear
and radiological accidents in Lithuania” started. One of the goals foreseen in the project is to establish and to introduce the system for public information and the system for information exchange between the
emergency preparedness units of RSC, aiming at ensuring good internal and external communication. Implementing the project measures,
qualiﬁed experts in public information from the Public Information
Centre of SSI consulted in the ﬁeld of strategic planning and organizing of communication with the general public and the mass media,
especially in crisis situations.

TEISĖS AKTAI

LEGISLATION

2005 m. parengti darbuotojų, gyventojų bei aplinkos radiacinę
saugą reglamentuojantys teisės aktai:
•
Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 280
(Žin., 2005, Nr. 36-1170).
•
Radioaktyviųjų medžiagų laikino paėmimo, saugojimo ir grąžinimo karo arba nepaprastosios padėties atveju taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio
5 d. nutarimu Nr. 833 (Žin., 2005 Nr. 97-3644).
•
Lietuvos higienos norma HN 88:2005 „Nemedicininės paskirties
atvirųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinė sauga”,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-678 (Žin., 2005, Nr. 1104026).
•
Lietuvos higienos norma HN 52:2005 „Radiacinė sauga pramoninėje radiograﬁjoje”, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.
V-677 (Žin., 2005, Nr. 110-4025).
•
Lietuvos higienos norma HN 86:2005 „Radiacinės saugos

In 2005, following legal acts, which regulate the occupational,
public and environmental radiation protection, were prepared:
•
Government Resolution No. 280 “On Approval of Regulations
on Handling of Illegal Sources of Ionizing Radiation and
Contaminated Facilities“, adopted on March 16, 2005 (Ofﬁcial
Gazette , 2005, No. 36-1170).
•
Government Resolution No. 833 “On Approval of Regulations on
Temporary Suspension, Storage and Restitution of Radioactive
Materials in Case of War or State of Emergency“, adopted on
August 5, 2005 (Ofﬁcial Gazette, 2005, No. 97-3644).
•
Lithuanian Hygiene Standard HN 88:2005 “Radiation
Protection of Non-Medical Unsealed Sources of Ionizing
Radiation“, adopted on September 1, 2005 by the Order No.
V-678 of the Minister of Health Care (Ofﬁcial Gazette, 2005,
No. 110-4026).
•
Lithuanian Hygiene Standard HN 52:2005 “Radiation
Protection in Industrial Radiography” adopted on September
1, 2005 by the Order No. V-677 of the Minister of Health Care
(Ofﬁcial Gazette, 2005, No. 110-4025).
•
Lithuanian Hygiene Standard HN 86:2005 “Radiation
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reikalavimai naudojant nemedicininius prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais”, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo
19 d. įsakymu Nr. V-715 (Žin., 2005, Nr. 114-4180).
•
Lietuvos higienos norma HN 95:2005 „Radiacinė sauga ir
kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją”, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
spalio 10 d. įsakymu Nr. V-759 (Žin., 2005, Nr. 124-4429).
•
Potencialiai pavojingų įrenginių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kategorijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 22 d. įsakymu
Nr. V-136 (Žin., 2005, Nr. 28-889).
•
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ﬁzinės saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-687 (Žin., 2005, Nr.
111-4057).
•
Didelio aktyvumo uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1020
(Žin., 2005, Nr. 152-5622).
•
Darbuotojų, dirbančių metalo laužo supirktuvėse ir įmonėse,
perdirbančiose metalo laužą, radiacinės saugos mokymo programa, patvirtinta RSC direktoriaus 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2005, Nr. 132-4776).
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
licencijavimo taisyklių reikalavimus, parengtos Užsienio valstybių – Europos Sąjungos narių arba Europos Ekonominės
Erdvės susitarimo dalyvių subjektų pranešimo teikti vienkartinę
paslaugą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Lietuvos
Respublikoje ir leidimo teikti tokias paslaugas formos, patvirtintos RSC direktoriaus 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 8 (Žin.,
2005, Nr. 43-1401).

Protection Requirements for Use of Non Medical Equipment
Containing Sources of Ionizing Radiation”, adopted on
September 19, 2005 by the Order No. V-715 of the Minister of
Health Care (Ofﬁcial Gazette, 2005, No. 114-4180).
•
Lithuanian Hygiene Standard HN 95:2005 “Radiation
Protection and Quality Assurance in “Radiotherapy”, adopted
on October 10, 2005 by the Order No. V-7595 of the Minister
of Health Care (Ofﬁcial Gazette, 2005, No. 124-4429).
•
Order No. V-136 of the Minister of Health Care “On Approval
of Risk Categories of Potentially Dangerous Installations
with Sources of Ionizing Radiation and Their State Radiation
Protection Supervision and Control“, adopted on February 22,
2005 (Ofﬁcial Gazette, 2005, No. 28-889).
•
Order No. V-687 of the Minister of Health Care “On Approval
of Regulations on Physical Security of Sources of Ionizing
Radiation”, adopted on September 7, 2005 (Ofﬁcial Gazette,
2005, No. 111-4057).
•
Order No. V-1020 of the Minister of Health Care “On Approval
of Regulations on the Control of High Activity Sealed Sources
of Ionizing Radiation and Orphan Sources”, adopted on
December 23, 2005 (Ofﬁcial Gazette, 2005, No. 152-5622).
•
Order No. 45 of the Director of the Radiation Protection Centre “On
Approval of Training Programme in Radiation Protection for Workers
of Metal Scrap Yards and Metal Processing Facilities”, adopted on
October 27, 2005 (Ofﬁcial Gazette, 2005, No. 132-4776).
Implementing the provisions of Regulations on Licensing the
Practices Involving Sources of Ionizing Radiation, adopted by the decision of the Government of the Republic of Lithuania, the Order No.
8 of the Director of the Radiation Protection Centre “On the Provision
of Single Service Involving the Use of Sources of Ionizing Radiation in
the Republic of Lithuania of Foreign States – European Union Member
States or Party States to the European Economic Area Agreement,
and On Approval of the Forms for Provision of such Services“ was
adopted on March 29, 2005 (Ofﬁcial Gazette, 2005, No. 43-1401).
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