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Sveikatos apsaugos ministro žodis

Foreword by the Minister of Health

Džiugu, kad šiandien, nuo Radiacinės saugos centro (RSC) įkūrimo praėjus
dešimčiai metų, mūsų šalyje sukurta ir
veikia šiuolaikinė radiacinės saugos infrastruktūra. Prižiūrimos ir kontroliuojamos visos sritys, kuriose naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, analizuojami ir
tiriami įvairūs žmogų veikiantys apšvitos
šaltiniai, sukurta radiacinės saugos teisinė bazė.
Malonu pažymėti, kad RSC specialistų iniciatyvos ir kruopštaus darbo
dėka pavyko sumažinti dirbančiųjų su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
profesinę apšvitą. Įdiegus kokybės valdymo sistemą asmens sveikatos priežiūros
įstaigose sumažėjo pacientų nepagrįstos apšvitos rizika, išvengta avarinės apšvitos atvejų.
Daug pastangų skirta pasirengiant branduolinėms ir
radiologinėms avarijoms bei siekiant išvengti galimų
terorizmo atvejų, panaudojant branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas.
RSC bendradarbiavimas su Tarptautine atominės
energijos agentūra (TATENA), Europos Komisija (EK),
Švedijos, Suomijos, Danijos, Olandijos, JAV ir kitomis
užsienio šalimis stiprina Lietuvos radiacinę saugą.
Svarbūs darbai laukia ir ateityje – Ignalinos atominės elektrinės 1-ojo bloko išmontavimas, 2-ojo
bloko eksploatacijos nutraukimas, naujos atominės
elektrinės statyba. Tai nauji iššūkiai, kurie pareikalaus žinių, profesinių įgūdžių, susiklausymo bei
kiekvieno asmeninės atsakomybės. Keičiantis technologijoms sveikatos apsaugos priežiūroje, taip pat ir
radiologijoje, ypač svarbus vaidmuo teks radiacinės
saugos specialistams. Būtina nuolat dirbti, siekiant išvengti nepagrįstos pacientų apšvitos bei galimų avarijų, perspėjant bei pasirengiant galimiems terorizmo
atvejams.
Kad mūsų žmonių apsauga nuo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio atitinka tarptautinius standartus, didelės reikšmės turi ir RSC darbas.
Gražaus jubiliejaus proga sveikinu visą RSC kolektyvą, savo darbais prisidedantį prie mūsų visų sveikatos apsaugos.

It shall be noticed with a great pleasure
that a modern radiation protection infrastructure is created in our country and it
is in force already ten years since the establishment of the Radiation Protection
Centre (RSC). Today, all areas in which
ionizing radiation is used are supervised
and controlled, different sources of exposure affecting human being are analyzed
and investigated and the legal basis for radiation protection is established.
I am pleased to note that thanks to initiatives and thorough work of RSC specialists, success was gained in reduction of
occupational exposure. The risk of unjustiﬁed exposure to patients decreased since
the introduction of quality management
systems in personal health care institutions, accidental
exposures were avoided. Many efforts were taken for
preparedness to nuclear and radiological accidents and
for prevention of potential terrorist attacks involving
nuclear or radioactive materials.
RSC cooperates with the International Atomic
Energy Agency (IAEA), European Commission (EC),
Sweden, Finland, Denmark, Netherlands, the USA
and other countries. This cooperation is strengthening
the radiation protection in Lithuania.
Important works also wait in the future – dismantling of Unit 1 at Ignalina nuclear power plant, decommissioning of Unit 2 and construction of a new nuclear power plant. These are new challenges which will
require knowledge, professional skills, reciprocal understanding and personal responsibility. New technologies
are changing in personal health care, as well as in radiology. Therefore, particular role will fall on the radiation
protection specialists. There is a need to work continually in order to avoid unjustiﬁed patients’ exposure and
to prevent potential accidents and terrorist attacks.
The fact that protection of our people against the
impact of ionizing radiation is in compliance with
international standards, is largely contributed by the
work of RSC too.
I would like to compliment with the anniversary the
RSC staff, which work contributes to the protection of
our health.

RIMVYDAS TURČINSKAS
Sveikatos apsaugos ministras
Minister of Health
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RSC direktoriaus žodis

Foreword by the Director of RSC

RSC yra valstybės valdymo
institucija, atsakinga už valstybės
ir savivaldybių bei kitų institucijų
veiksmų radiacinės saugos srityje
koordinavimą, radiacinės saugos
valstybinę priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizės atlikimą.
Siekiant sukurti šalies radiacinės
saugos infrastruktūrą, atitinkančią
TATENA rekomendacijas bei EK
reikalavimus, parengta daugiau nei
50 skirtingo lygio teisės aktų projektų, sukurta reikiama
institucijos struktūra, parengti specialistai, kurie gali atstovauti šalies interesams ir dalyvauti tarptautinių organizacijų, EK darbo grupių, komisijų veikloje.
Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės, Sveikatos
apsaugos ministerijos (SAM) pagalba, padedant
TATENA, EK, Švedijos, Suomijos, Olandijos, JAV ir kitų
šalių vyriausybėms bei atskirų institucijų specialistams,
turime reikiamą materialinę-techninę bazę, akredituotos
radiocheminių, spektrometrinių išorinės ir vidinės
apšvitos tyrimų laboratorijos. Tam panaudota per
20 mln. Lt, iš kurių per 10 mln. Lt gauta iš EK.
RSC aktyviai dalyvauja įgyvendinant TATENA ir
EK programas bei projektus Lietuvoje, esame kviečiami
kaip partneriai vykdyti panašius projektus kitose
šalyse. Tapome mokymo bazė Gruzijos, Azerbaidžano,
Ukrainos, Irano, Tadžikistano, Uzbekijos, Kazachijos,
Baltarusijos ir kitų šalių specialistams, kuriuos nukreipė
TATENA. Kartu su TATENA ir EK organizuojami
tarptautiniai kursai, konferencijos ir seminarai
radiacinės saugos klausimais.
Nuoseklaus radiacinės saugos specialistų darbo dėka,
pavyko sumažinti darbuotojų profesinę apšvitą, mažėja
medicininė apšvita. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose įdiegtos kokybės laidavimo sistemos rentgeno diagnostikoje ir kompiuterinėje tomograﬁjoje. Identiﬁkuoti
didesnės radono rizikos regionai, gyventojams pasiūlytos radono kiekio sumažinimo ir prevencinės priemonės,
nuveikta daug kitų darbų, apsaugant žmones ir aplinką
nuo nepagrįstos papildomos apšvitos.
Prasideda aktyvus pasirengimo išmontuoti Ignalinos
atominės elektrinės 1-ąjį bloką ir nutraukti 2-ojo bloko
eksploatavimą bei naujos atominės elektrinės statybos
laikotarpis. Kaip ir daugelyje pasaulio šalių, Lietuvoje,
diegiant naujas technologijas sveikatos priežiūros
srityje, vis aktualesni tampa pacientų apšvitos
mažinimo klausimai. RSC prioritetinių darbų sąraše
išlieka branduolinių ir radiologinių avarijų prevencija,
pasirengimas tinkamai reaguoti joms įvykus.
Viso kolektyvo darnos, supratimo, savitarpio
pagalbos, profesionalumo dėka per dešimtmetį
pasiekta gerų rezultatų. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam
prisidėjusiam kuriant, stiprinant RSC bei linkiu
kūrybinės ir profesinės sėkmės, tęsiant pradėtus darbus
ir pasitinkant naujus iššūkius, kurie laukia ateityje.

RSC is a body co-ordinating the activities of executive and other bodies of state
administration and local government in
the sphere of radiation protection, exercising state supervision and control of radiation protection, monitoring and expert
examination of public exposure.
With the aim at creating the country’s radiation protection infrastructure
compliant with the recommendations of
the IAEA and the requirements of the
EC, adequate structure of the authority
was established, over 50 legal acts of different legal levels were drafted, staff was hired and its qualiﬁcation was improved. The specialists are able to represent the
position of the country and to take part in the events organized
by the international organizations and EC working groups.
With the support provided from the Government of the
Republic of Lithuania (Government), the Ministry of Health
(MoH) and in cooperation with the IAEA, EC, the Governments
of Sweden, Finland, Netherlands, the USA, other countries
and particular specialists from other countries, we have
acquired necessary material-technical facilities. Laboratories
for radiochemical investigations, spectrometry, assessment of
internal and external exposures were accredited. To this end
over 20 millions Litas were allocated. Ten millions Litas of the
aforementioned amount was allocated by the EC.
RSC took active part in implementation of IAEA and EC
programmes and projects in Lithuania. We are also invited as
partners to help to implement parallel projects in other countries.
We have become a training platform for specialists from Georgia,
Azerbaijan, Ukraine, Iran, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan,
Republic of Belarus and other countries, who were sent by the
IAEA for training to our country. International training courses,
conferences and workshops in radiation protection were
organized in cooperation with the IAEA and EC.
Thanks to continuous work of radiation protection
specialists, success was gained in reduction of occupational
exposure. The medical exposure is also reduced; personal health
care institutions have introduced quality assurance systems in
X-ray diagnostics and computed tomography. Higher radon
risk regions have been identiﬁed, preventive measures against
radon were proposed to the general public and huge amount
of other work has been done in protecting general public and
the environment against unjustiﬁed exposure.
Active period of preparation for dismantling of the
Unit 1 of Ignalina NPP and decommissioning of Unit 2 and
preparation for construction of a new nuclear power plant is
beginning. In Lithuania, like in many countries worldwide,
issues in reduction of patients’ exposure are becoming topical.
Preparedness and response to nuclear and radiological
accidents remains one of the underlying areas of RSC work.
A lot has been done and good results were achieved.
These results were achieved thanks to the harmony, mutual
understanding and professionalism of the staff. I truly grateful
to each individual person who contributed to the establishment
and strengthening of RSC and I wish success in professional and
creative activities continuing undertaken tasks and meeting new
challenges, which are awaiting in the future.

ALBINAS MASTAUSKAS
Radiacinės saugos centro direktorius
Director of the Radiation Protection Centre
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Gyventojų ir aplinkos sauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio yra vienas iš EK
prioritetų. Remiantis Europos Atominės Energijos
Bendrijų steigimo sutarties (EURATOM) III skyriumi ,,Sveikata ir sauga”, tai – viena iš svarbiausių EK
veiklos sričių, apimanti branduolinę energetiką, jonizuojančiosios spinduliuotės naudojimą medicinoje,
apsaugą nuo gamtinės apšvitos. Šioje srityje nuveikta daug. Akivaizdu, kad nacionalinėms radiacinės
saugos infrastruktūroms tenka pagrindinis vaidmuo
įgyvendinant visuomenės keliamus radiacinės saugos
uždavinius. Siekiant Europos Sąjungos (ES) šalyse narėse suderinti radiacinės saugos problemų sprendimo
būdus, palaikomi glaudūs ryšiai tarp EK ir nacionalinių įgaliotųjų radiacinės saugos institucijų.
EK padalinių, dirbančių radiacinės saugos užtikrinimo srityje, taip pat Energijos ir transporto generalinio direktorato Radiacinės saugos skyriaus (DG TREN.
H4) bendradarbiavimas su RSC prasidėjo Lietuvai
rengiantis stoti į ES. Parengti, priimti ir įgyvendinti LR
radiacinės saugos teisės aktai atitinka ES reikalavimus.
Lietuvos radiacinės saugos specialistai greitai įsitraukė
į įvairias ES vykdomas veiklas šioje srityje.
ES RSC suteikė nemažą ﬁnansinę paramą, kuri buvo
panaudota šiuolaikiškai institucijai sukurti, gebančiai
spręsti visus iškilusius radiacinės saugos klausimus.
RSC darbuotojų aukšta kvaliﬁkacija ir esamos įrangos
kokybė buvo akcentuota ES ekspertų misijos, įvykusios
2005 m., kuri tikrino, kaip Lietuva laikosi EURATOM
sutarties 35 straipsnio nuostatų, ataskaitoje.
Per šiuos 10 metų RSC tapo svarbia institucija bendrame Europos radiacinės saugos tinkle. Šiuos ryšius
būtina ir toliau stiprinti, nes tokia sudėtinga veiklos
kryptis, kaip radiacinės saugos užtikrinimas, gali būti
sėkmingai įgyvendinta tik bendromis pastangomis.

Protection of people and the environment from the
harmful effects of ionising radiation is one of the priorities of the EC. Under Chapter III, Health and Safety, of the
Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EURATOM) the EC has important responsibilities in
this area, extending to the nuclear industry and medical
applications, as well as to situations involving exposure
to natural radiation sources. Many efforts are made in this
area and it is evident that national radiation protection
infrastructures play a crucial role in achieving the tasks
imposed on radiation protection by society. Close contacts
between EC and national competent radiation protection
authorities are maintained in order to facilitate a harmonised approach to solving radiation protection problems in
European Union (EU) member states.
Co-operation between the EC bodies dealing with radiation protection, including the Radiation Protection Unit of
the Commission’s Directorate of Energy and Transport (DG
TREN.H4) and RSC started in the framework of Lithuania’s
accession to the EU. Lithuanian radiation protection legislation has been drafted in line with EU legislation, adopted and
implemented. Lithuanian radiation protection professionals
promptly became involved in various EU activities.
RSC received substantial support from the EU which
has contributed to the creation of a modern centre able to
deal with all radiation protection issues. The quality of stafﬁng and equipment of RSC was appreciated in the context
of a veriﬁcation mission under Article 35 of the EURATOM
Treaty that took place in 2005 around the Ignalina NPP.
Over these past 10 years RSC has become an important
player in the whole European radiation protection network. It is very important to strengthen these ties because
a sophisticated area of policy such as radiation protection
can be managed only by joint efforts.

AUGUSTIN JANSSENS
EK Energijos ir transporto generalinio
direktorato Radiacinės saugos skyriaus vadovas
Head, Radiation Protection Unit
Directorate-General for Energy and Transport

Lietuvos ir TATENA partnerystė radiacinės saugos
srityje tęsiasi jau kelis dešimtmečius. RSC aktyviai bendradarbiavo su TATENA įgyvendindamas techninio
bendradarbiavimo modelinį projektą, skirtą radiacinės
saugos infrastruktūrai gerinti. RSC, vadovaujamas direktoriaus Albino Mastausko, dalyvaudamas techniniuose pasitarimuose, teikdamas pastabas ir pasiūlymus saugos ir saugumo dokumentams bei organizuodamas mokymus, įnešė nemažą indėlį į TATENA veiklą, užtikrinant radiacinę saugą. RSC, būdama įgaliotąja
radiacinės saugos institucija, tinkamai vykdo jai paves-
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The IAEA – Lithuania partnership in radiation protection is several years old. RSC had strong co-operation
with the IAEA through its Technical Co-operation Model
Project on upgrading radiation protection infrastructure.
RSC under the leadership of Mr. Albinas Maustauskas has
signiﬁcantly contributed to the IAEA’a radiation protection
activities through their participation in technical meetings,
contribution to the safety related publications and hosting
training events. As the regulatory authority for non nuclear
power activities, RSC has been adequately discharging its
responsibilities to regulate and inspect regulated activities

Svečių žodis
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tas funkcijas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais reguliavimo, inspektavimo bei nacionalinių
teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo srityse.
Be kitų bendradarbiavimo aspektų su RSC, labai svarbu paminėti projektą, skirtą branduolinei ir radiacinės
saugai mokyti. Projektas buvo skirtas mokymo centrui
tobulinti ir jo galimybėms stiprinti. Mokyti darbuotojai,
suteikta reikalinga mokymo įranga bei literatūra. RSC
atkaklumo bei efektyvaus bendradarbiavimo dėka, projektas buvo sėkmingai įgyvendintas. Tai įrodo sukurtas ir
įrengtas mokymo centras.
Linkiu RSC kolektyvui didelės sėkmės ir toliau tobulėti, kad stiprūs ryšiai bei efektyvus bendradarbiavimas su TATENA išliktų ir ateityje.

and to enforce the the national legislation and regulations.
Among the other collaborations with RSC, it is particularly important to refer to the project on upgrading training in nuclear and radiation safety. The project focussed on
upgrading the training centre and enhancing its capabilities in terms of training the staff, provision of equipment
as required and literature as appropriate. The dedication,
cooperation and prompt action of the RSC leadership resulted in successfully completing the project. The completed structure of the training centre today is evidence.
I wish RSC great progress and success in the coming
years and a long standing cooperation and effective partnership with the IAEA.

KHAMMAR MRABIT
TATENA Radiacinės saugos ir atliekų saugumo skyriaus
Strategijos ir programų rėmimo sekcijos vadovas
Head, Policy & Programme Support Section
Division of Radiation and Waste Safety

Suprasdamas radiacinės saugos svarbą ir tai, kad
Lietuvai atgavus nepriklausomybę būtina buvo įkurti
instituciją, kuri rūpintųsi šalies žmonių radiacine sauga, 1997 m. sausio 1 d. buvo įsteigtas Valstybinės
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Radiacinės saugos centras.
Turėdamas garbę ir galimybę bendradarbiauti su
centro vadovais ir kolegomis, matau, kad RSC kolektyvas supranta savo misiją ir sėkmingai dirba ta linkme. Per dešimties metų veiklos laikotarpį iš ties nuveikta labai daug. Džiugu, kad RSC atrado savo vietą
Lietuvos gyvenime, sulaukė pripažinimo tarptautinių
organizacijų ir EK.
Tikiu, kad RSC darbuotojai ir toliau bus pavyzdys,
kaip tinkamai organizuoti ir įgyvendinti priemones,
kurių pagrindinis tikslas – apsaugoti Lietuvos žmones
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Sveikinu visą kolektyvą ir nuoširdžiai linkiu
sėkmės bei neišsenkančios energijos saugant mūsų
visų turtą – sveikatą.

Understanding the importance of radiation protection
and the fact that after Lithuania regained its independence,
it has become necessary to establish an institution which
would be careful for the radiation protection of population
in the country, the Radiation Protection Centre of the State
Public Health Service under the Ministry of Health was established on January 1, 1997.
Being in a position and having an honor to cooperate
with the leadership and staff of RSC, I clearly realize, that
staff of RSC understands its mission and successfully works
towards this direction.
Really, a lot has been done during ten years of activities.
Pleasure can be taken in the fact that RSC did ﬁnd its place
within the life of Lithuania and was recognized by international organizations and EC.
I believe that RSC staff will further be an example showing how to implement measures, the aim of which is the protection of the general public of Lithuania against negative
impact of ionizing radiation.
I compliment the staff of RSC and I truly wish success and inexhaustible energy in preserving our common
wealth – our health.

ANTANAS VINKUS
Lietuvos Respublikos
ambasadorius Latvijos Respublikoje
The Ambassador of the Republic of Lithuania
for the Republic of Latvia
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Momentous events in the life of
Svarbiausieji įvykiai
Radiacinės saugos centro gyvenime the Radiation Protection Centre
RSC istorija kur kas senesnė už patį centrą. RSC
buvo įkurtas Valstybinio visuomenės sveikatos centro Radiologinės apsaugos skyriaus pagrindu. Vėliau
prie RSC prisijungė radiacinės saugos specialistai,
dirbę Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio visuomenės sveikatos centruose. RSC atsirado ne
tuščioje vietoje, todėl per dešimtį veiklos metų pasisekė pasiekti, kiek kitos panašios institucijos padaro
per kur kas ilgesnį laiką.
Tokią sparčią RSC ir visos šalies radiacinės saugos infrastruktūros plėtrą lėmė ir spartus radiacinės
saugos vystymasis visame pasaulyje, tarptautinis
bendradarbiavimas, mūsų visuomenės noras gyventi
saugiau, geros sąlygos augti RSC darbuotojų profesionalumui.
Šiame skyrelyje ne chronologine tvarka, trumpai
kalbama apie įvykius, turėjusius lemiamą reikšmę,
kad RSC būtų toks, koks yra šiuo metu – profesionalus, gerbiamas, žinomas.
Vienas iš pirmųjų žingsnių, kuriant Lietuvos
radiacinės saugos infrastruktūrą – 1996 m. lapkričio
28 d. įsakymas Nr. 625 „Dėl Valstybinės visuomenės
sveikatos priežiūros tarnybos Radiacinės saugos
centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“, kuriuo
1997 m. sausio 1 d. įkurtas Valstybinės visuomenės
sveikatos priežiūros tarnybos Radiacinės saugos
centras.

Įsakymas dėl
Radiacinės saugos centro
įsteigimo
RSC veiklos tikslai ir funkcijos buvo nusakyti
Radiacinės saugos centro nuostatuose, patvirtintuose
sveikatos apsaugos ministro įsakymu 1999 m.
balandžio 19 d. Šiuo įsakymu visos radiacinės saugos
funkcijos, kurias pagal kompetenciją vykdė teritoriniai
visuomenės sveikatos centrai, perduotos RSC ir įkurti
teritoriniai Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
RSC skyriai.
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The history of RSC is much older in comparison with
the history of the centre. RSC was established on the basis
of the Radiological Department of the State Public Health
Centre. Later, the radiation protection specialists who
were employed in Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and
Panevėžys state public health centres, joined the RSC.
Because RSC was established not on an “empty place“,
therefore, during ten years of activities success was gained
in achieving results, which can be achieved by other
institutions only over much more longer time.
Intense development of radiation protection in the world,
international cooperation, willingness of our society to live
more safely and good conditions ensuring the growing of
professionalism of RSC staff were the main factors which
contributed to the development of RSC and the radiation
protection infrastructure in our country.
This chapter shortly in non-chronological order gives
the information about momentous events in the life of
RSC, which were of crucial importance for RSC to become
professional, honorable and well known authority.
One of the ﬁrst steps taken in creation of the radiation
protection infrastructure in Lithuania was the approval of
the Order of the Minister of Health dated November 28, 1996
No. 625 On Establishment of the Radiation Protection Centre
under the State Public Health Service and Approval of Its Statute, by which the Radiation Protection Centre under the State
Public Health Service was established since January 1, 1997.

Order on
the establishment of
the Radiation Protection Centre
RSC aims of activities and functions were set out in
the Statute of the Radiation Protection Centre, adopted by
the order of the Minister of Health on April 19, 1999. All
functions in radiation protection, which were carried out
according to their competence by territorial public health
centres were transferred to RSC and subsequently, the
territorial divisions of RSC were established in Kaunas,
Klaipėda, Šiauliai and Panevėžys.

Kiekviena institucija savo veiklai privalo turėti
teisinį pagrindą. Todėl 1999 m. sausio 12 d. LR Seime
priimtas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos
įstatymas ne tik nustatė radiacinės saugos teisinius
pagrindus, bet ir apibrėžė RSC kompetenciją.
2000 m. liepos 1 d. LR Vyriausybė (LRV) patvirtino
Radiacinės saugos programą, kurios pagrindinis tikslas –
garantuoti pakankamą gyventojų ir aplinkos apsaugą
nuo jonizuojančiosios spinduliuotės žalingo poveikio.
Tais pačiais metais, kaip ir Radiacinės saugos
įstatymas, priimtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
įstatymas apibrėžė RSC kompetenciją radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo srityje.
LR Vyriausybė 1999 m. patvirtindama Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (šaltiniai)
licencijavimo taisykles, reglamentavo licencijos veiklai
su šaltiniais išdavimo sąlygas. Šis teisės aktas taip pat
įteisino naują veiklos su šaltiniais leidimo koncepciją,
kuri atitiko TATENA rekomendacijų ir Europos
Taryba (ET) direktyvų nuostatas.
Viena iš kertinių nacionalinės infrastruktūros sudedamųjų dalių – Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (Registras).
Gerokai anksčiau, prieš įsikuriant RSC, buvo vedama
Lietuvoje esančių šaltinių apskaita bei registruojamos
ir kaupiamos darbuotojų gaunamos apšvitos dozės. Tačiau turima duomenų bazė Valstybės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro
statusą gavo tik 1999 m., LR Vyriausybė įsteigus Registrą ir patvirtinus jo nuostatus.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, vienas iš svarbiausių tikslų buvo pakeisti sovietinius teisės aktus,
t. y. radiacinės saugos teisinę sistemą orientuoti į vakarietišką. 1997 m. patvirtinta HN 73-1997 ,,Pagrindinės radiacinės saugos normos“ įteisino TATENA rekomendacijas ir ET direktyvų reikalavimus radiacinės
saugos srityje.
Įsikūrus RSC, bendradarbiavimas su TATENA
jau buvo visapusiškas ir intensyvus, nes vyko jau
nuo 1994 m. RSC kūrimosi ir stiprėjimo laikotarpiu
didelę reikšmę turėjo tuo metu modeliniais vadinti
regioniniai projektai. Žinoma, svarbūs buvo ir yra
ir kiti regioniniai bei nacionaliniai projektai, kurie
vykdomi ir šiuo metu, tačiau RSC, juos vykdydamas,
iš paramos gavėjo vis labiau tampa paramos teikėjas.
1999 m. TATENA Lietuvoje organizavo pirmuosius regioninius mokymo kursus, taip pripažindama
RSC pasiekimus, kuriant šalies radiacinės saugos infrastruktūrą.

Regioninių
mokymo kursų
dalyviai

Each institution shall have legal basis of its activities.
Therefore, the Law on Radiation Protection of the Republic
of Lithuania, adopted by the Parliament of Lithuania
(Seimas) on January 12, 1999, not only established the
legal basis of radiation protection, but also deﬁned the
competence of RSC.
On July 1, 2000, the Government adopted the State
Radiation Protection Programme, the main aim of which was
to guarantee sufﬁcient protection of general public and the
environment against negative impact of ionizing radiation.
Later, the Law on the Management of Radioactive Waste
was adopted on the same year as the Law on Radiation
Protection. This Law deﬁned the competence of RSC in the
management of radioactive waste.
In 1999, the Government adopted the Regulations
of Licensing the Practices Involving Sources of Ionizing
Radiation, which deﬁne the conditions for granting a license
to conduct practice with sources. Herewith this legal act
legitimated a new concept of authorization for conducting
the practice with sources, which was in compliance with the
IAEA recommendations and provisions of EC directives.
One of the milestones of the national radiation protection
infrastructure is the State register of sources of ionizing radiation and occupational exposure (Register). The inventory of
sources in the country was compiled and occupational doses
of workers were started to be registered much earlier, before
the establishment of RSC. However, the available database
has become the status of Register in 1999, after the Government established the Register and adopted its Statute.
After Lithuania regained its independence, one of the main
objectives was to replace the soviet legislation, i.e., to orient the
legal radiation protection system towards the western one. In
1997, the Lithuanian Hygiene Standard HN 73-1997 “Basic
Standards of Radiation Protection” was adopted, which legitimated the IAEA recommendations and requirements of
EC directives in the ﬁeld of radiation protection.
The cooperation with the IAEA after establishment of
RSC was already mutual and intense, because it was continuing since 1994. Regional projects, at that time called
model projects, were of great signiﬁcance in the time of
RSC establishment and its development. Certainly, other
regional and national projects implemented earlier and
now, are important too. However, during implementation
of these projects RSC instead of beneﬁciary is step by step
becoming a support provider.
In 1999, the IAEA organized ﬁrst regional training
course, at the same time recognizing the achievements of
RSC in creation of the radiation protection infrastructure
in the country.

Participants of
the regional
training course
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Nuo 2000 m. RSC pradėjo mokytis TATENA
atsiunčiami radiacinės saugos specialistai. Šių
specialistų skaičius kasmet didėja, o regionai, iš
kurių jie atvyksta, seniai išsiplėtė už Europos ribų.
Intensyvus RSC bendradarbiavimas su TATENA
šioje srityje buvo viena iš priežasčių, dėl ko RSC buvo
įtrauktas į TATENA Europos regiono meistriškumo
tinklą.

Mokslinio
vizito dalyviai
Tęsėsi bendradarbiavimas su giminingomis Danijos, Estijos, Latvijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos,
Vokietijos ir kitų šalių institucijomis.
Didelę reikšmę RSC plėtrai turėjo Lietuvos įstojimas į ES. Apie programas, kuriomis buvo ir yra
stiprinama radiacinės saugos infrastruktūra Lietuvoje, pasakojama skyrelyje „PHARE programos ir
pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektai“, tačiau būtina paminėti, jog RSC buvo
atsakingas už, su radiacine sauga susijusių, Europos
teisės aktų perkėlimą į mūsų šalies teisės aktus. Tai
buvo ne tik sudėtinga užduotis, bet ir stimulas kelti
RSC kompetenciją.
Pakilus RSC darbuotojų kvaliﬁkacijai, išsiplėtus
RSC veiklos sritims, atnaujinus įrangą, įsisavinus
naujas metodikas, iškilo būtinybė sukurti ir įdiegti
kokybės sistemą. Ši užduotis 2001 m. buvo įrašyta į
PHARE projekto „Radiacinė sauga“ Dvynių dalį ir
buvo viena iš svarbiausių ir sudėtingiausių projekto
užduočių.

PHARE projekto
„Radiacinė sauga“ vadovai.
Švedijos ir Suomijos –
įgaliotųjų institucijų
atstovai
Buvo sukurta RSC kokybės sistema, akredituotas
Programų ir ekspertizės skyrius. Tai leido pasiekti
naują, kokybišką RSC atliekamų darbų lygį. Kadangi
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Radiation protection specialists delegated by the IAEA
were started to be trained at RSC since 2000. The number
of such specialists is increasing year by year and regions,
which they represent, have enlarged beyond the borders
of Europe. Intense cooperation with IAEA was one of the
reasons for inclusion of RSC into the European network of
centres of excellence.

Participants of
the scientiﬁc visit
Cooperation continued with sister authorities from
Denmark, Estonia, Latvia, France, Finland, Sweden,
Germany ant other authorities from other countries.
Lithuania’s accession to the EU was of great importance
to the development of RSC. The Chapter “PHARE and
Transition Facility projects” gives an overview of main
programmes which were and are contributing to the
development and strengthening of RSC. However, it is
important to notice that RSC was in charge of transposing
the European legislation into national legal acts. It was not
only complicated task, but also a stimulus to enhance the
competence of RSC.
Because the qualiﬁcation of RSC staff improved, the
areas of RSC activities enlarged, the equipment renewed
and new techniques were made master, the necessity have
arisen to create and to introduce a quality system. In 2001,
this task has been included in the Twinning part of the
PHARE project “Radiation Protection” and it was one of
the most important but complicated tasks of the project.

Chairpersons of the
PHARE project “Radiation
Protection” – Representatives
from Swedish and Finnish
regulatory authorities
RSC quality system was created, the Division of
Programs and Expertise was accredited. It allowed
achieving a new quality of works carried out by RSC. Due

kokybės sistemos kūrimas ir diegimas – nenutrūkstamas procesas, RSC kokybės sistema nuolat atnaujinama, rengiami naujų ir peržiūrimi senų procedūrų
aprašymai.

Programų ir
ekspertizės
skyriaus
akreditavimo
pažymėjimas
Apie 2002 m. atsirado nauja tarptautinio bendradarbiavimo koncepcija, kurios esmė, jog koordinuojant ir
metodiškai vadovaujant RSC, paramą gauna ne RSC,
o kiti su radiacine sauga susiję subjektai. Pirmoji programa, pagal kurią suteikta tokia parama, 2002–2004
m. kartu su Olandijos konsorciumu vykdyta programa „Paslaugų, svarbių radiacinei saugai medicinoje,
gerinimas“. Iš šios programos daugiausia paramos
gavo keturios mūsų šalies gydymo įstaigos, kurios
sukūrė ir įdiegė pavyzdines kokybės sistemas rentgeno diagnostikoje.

MATRA projekto
koordinacinio komiteto
pasitarimas
RSC, suprasdamas, kaip svarbu suvienyti radiacinės saugos specialistus, ėmėsi iniciatyvos įkurti Lietuvos Radiacinės saugos draugiją (Draugija). Užmegzti ryšiai su Tarptautine radiacinės saugos asociacija
(IRPA), parengtas Draugijos nuostatų projektas bei atlikti kiti organizaciniai Draugijos įkūrimo darbai. Nuo
Draugijos įsikūrimo 2001 m., RSC darbuotojai aktyviai
dalyvauja jos veikloje. Draugija mūsų šalies radiacinei
saugai atneša vis daugiau naudos.
Visų įvykių, turėjusių didelę reikšmę RSC, šiame
trumpame leidinyje išvardyti neįmanoma – tai ir
prasidėjęs bendradarbiavimas radiologinio terorizmo

to the fact that creation and introduction of the quality
system is a continuous process, the quality system of RSC
is continually renewed, new procedures are developed and
older procedures are reviewed.

Accreditation
certiﬁcate
of the Division
of Programms
and Expertise
In 2002, a new concept of international cooperation was
proposed, the nature of which is to provide support not directly to RSC, but to other subjects related with radiation
protection after coordination and methodical supervision
of RSC. The ﬁrst programme which provided such support
was the programme “Improvement of the capacity of services essential for radiation protection in medicine”, implemented jointly with the Dutch consortium in 2002–2004.
Four personal health care institutions mostly beneﬁted from
this programme – they have created and introduced representative operational quality systems in X-ray diagnostics.

Meeting of the
coordination committee
of MATRA project
RSC, understanding the importance to consolidate the
radiation protection specialists, has taken the initiative to
establish a Lithuanian Radiation Protection Society (Society). The statute of the Society has been drafted, contacts
have been established with the International Radiation Protection Association (IRPA) and other organizational work
regarding establishment of the Society has been done. RSC
personnel actively take part in the activities of the society
since 2001, the year of its establishment. The Society brings
beneﬁts to the radiation protection system in the country.
It is impossible to name in such a short publication all
the events important to RSC. There are, among others, the
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prevencijos srityje, užmegzti glaudūs ryšiai su šalies
ir užsienio universitetais, RSC darbuotojų darbas
EK ekspertų grupėse. Visa tai rodo augančią RSC
kompetenciją ir didėjančią jo svarbą ne tik Lietuvoje,
bet ir kitose šalyse.

cooperation in prevention of terrorism, close connections
established with national universities and universities in
other countries, participation of RSC staff in EC working
groups, etc. It all goes to show an increasing competence and
importance of RSC both in Lithuania and in other countries.

Radiacinės saugos
infrastruktūros kūrimas

Creation of the
radiation protection infrastructure

Apsaugoti žmones ir aplinką nuo nepagrįstos
apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote bei garantuoti
šaltinių saugumą – kiekvienos valstybės rūpestis.
Iki 1990 m. tik SAM ir jai pavaldūs visuomenės
sveikatos centrai buvo atsakingi už valstybinės radiacinės higienos priežiūros ir kontrolės organizavimą bei vykdymą šalyje. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pradėta kurti nacionalinė radiacinės
saugos infrastruktūra. Šios infrastruktūros sudedamosios dalys – įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys radiacinės saugos reikalavimus, įgaliotoji institucija, kuriai suteikta teisė leisti veiklą su
šaltiniais ir vykdyti jos valstybinę radiacinės saugos
priežiūrą ir kontrolę, pakankama ﬁnansinė ir materialinė-techninė bazė, reikiamas skaičius kvaliﬁkuotų specialistų.
1996 m. lapkričio 28 d. tuometinio sveikatos
apsaugos ministro Antano Vinkaus įsakymu
Nr. 625 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos
priežiūros tarnybos Radiacinės saugos centro
įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ nuo 1997 m.
sausio 1 d. Lietuvoje buvo įkurta įgaliotoji
institucija radiacinės saugos srityje – Radiacinės
saugos centras. Jam buvo pavesta organizuoti bei
koordinuoti SAM pavaldžių visuomenės sveikatos
centrų veiklą, garantuojant gyventojų ir aplinkos
radiacinę saugą, organizuoti ir vykdyti LR juridinių
ir fizinių asmenų, įstaigų, organizacijų bei specialių
objektų veiklos su šaltiniais valstybinę visuomenės
sveikatos priežiūrą.
Pirmaisiais RSC gyvavimo metais didelis dėmesys
buvo skiriamas radiacinės saugos teisinei bazei
kurti. Prieš įkuriant RSC, 1995–1997 m. parengtos ir
patvirtintos higienos normos, kuriose reglamentuojama
gyventojų ir aplinkos radiacinė sauga. 1997 m.
patvirtinta HN 73-1997 ,,Pagrindinės radiacinės
saugos normos“, kurioje įteisintos 1996 m. TATENA
Pagrindinio radiacinės saugos standarto nuostatos bei
ET 1996-05-13 direktyvos 96/29 reikalavimai. Ji tapo
kitų higienos normų pagrindas.
Parengti ir priimti Sveikatos sistemos, Sveikatos
priežiūros įstaigų, Aplinkos apsaugos, Branduolinės
energijos, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymai,
reglamentuojantys radiacinę saugą įvairiose srityse.
SAM iniciatyva, aktyviai dalyvaujant RSC ir

Protection of general public and the environment
against unjustiﬁed exposure caused by ionizing
radiation and the provision of guarantees for the safety
of sources is a concern of each country.
Up to the year 1990, only MoH and the public health
centres under the MoH were in charge of organizing and
performing the state radiation protection supervision
and control in the country. After Lithuania regained its
independence, the establishment of national radiation
protection infrastructure has begun. The main elements
of this infrastructure are radiation protection legislation,
the regulatory authority which has the right to allow to
conduct practices with sources and to perform its state
radiation protection supervision and control, appropriate and adequate ﬁnancing and material – technical facilities, as well as adequate number of qualiﬁed staff.
RSC, the regulatory authority in the ﬁeld of
radiation protection, was established on January 1,
1997. It was established by the Order No. 625 “On
the Establishment of the Radiation Protection Centre
under the State Public Health Service and Approval of
Its Statute”, approved by the then Minister of Health
Mr. Antanas Vinkus on November 28, 1996. RSC was
assigned to organize and to coordinate the activities
of public health centres under the MoH, guaranteeing
the public and environmental radiation protection
and to perform within the limits of its competence
the state public health care supervision of practices
with sources conducted by legal and natural persons,
entities, organizations and special objects.
During ﬁrst years of RSC activities, great attention
was paid to the development of radiation protection legal
basis. Before establishment of RSC, hygiene standards
regulating public and environmental radiation protection were drafted and approved in 1995–1997. In 1997,
the hygiene standard HN 73-1997 “Basic Standards of
Radiation Protection” was approved, which transposes
the provisions of IAEA Basic Safety Standards (1996)
and requirements of the EC Directive 96/29/Euratom
of 13 May 1996. HN 73-1997 has become the basis for
other hygiene standards.
Laws on Health System, on Health Care Institutions,
on Environmental Protection, on Nuclear Energy
and on the Management of Radioactive Waste were
drafted and adopted, which in some aspects regulate
radiation protection in various areas. After initiation
by MoH and active participation of RSC and other
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kitų institucijų atstovams, remiantis tarptautinių
organizacijų rekomendacijomis bei ES ir daugelio
užsienio šalių patirtimi, parengtas Radiacinės
saugos įstatymo projektas, kurį LR Seimas
priėmė 1999 m. sausio 12 d. Pagrindinė įstatymo
paskirtis – reguliuoti juridinių ir ﬁzinių asmenų
santykius, atsirandančius dėl veiklos su šaltiniais
bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymu.
RSC įteisinamas įstatymu, kaip valstybės, savivaldybių ir kitų institucijų veiksmus radiacinės saugos
srityje koordinuojanti bei radiacinės saugos valstybinę
priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir
ekspertizę atliekanti institucija.
1999 m. balandžio 19 d. sveikatos apsaugos
ministro įsakymu visas radiacinės saugos valstybinės
priežiūros ir kontrolės funkcijas perdavus RSC,
buvo įkurti skyriai Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje.
Per dešimtmetį kito RSC struktūra. Buvo steigiami
padaliniai būtini vykdyti atitinkamas funkcijas.

institutions, taking into account the international
recommendations and experience of EU and other
countries, the Law on Radiation Protection was drafted
and adopted by the Parliament of Lithuania (Seimas)
on January 12, 1999. The Law on Radiation Protection
regulates relations of legal and natural persons arising
from activities involving sources of ionizing radiation
and radioactive waste management.
The law legitimates RSC as a body co-ordinating
the activities of executive and other bodies of public
administration and local government in the sphere of
radiation protection, exercising state supervision and
control of radiation protection, monitoring and expert
examination of public exposure.
Divisions in Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and Panevėžys were established by the order of the Minister of
Health Care of April 19, 1999, which assigned to RSC all
the functions of the state radiation protection supervision and control.
The structure of RSC changed during ten years.
Different divisions were established to carry out
particular functions.

RSC struktūra Structure of RSC
DIREKTORIUS
DIRECTOR

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
DEPUTY DIRECTOR
RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪROS
IR KONTROLĖS SKYRIUS
DIVISION OF RADIATION
PROTECTION SUPERVISION AND
CONTROL
BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS
OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR
KONTROLĖS SKYRIUS
DIVISION OF SUPERVISION
AND CONTROL OF NUCLEAR
FACILITIES
KAUNO SKYRIUS
KAUNAS DIVISION
KLAIPĖDOS SKYRIUS
KLAIPĖDA DIVISION
ŠIAULIŲ SKYRIUS
ŠIAULIAI DIVISION
PANEVĖŽIO SKYRIUS
PANEVĖŽYS DIVISION

RADIACINĖS
SAUGOS MOKYMO
SKYRIUS
DIVISION OF
RADIATION
PROTECTION
TRAINING

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS
DEPUTY DIRECTOR
PROGRAMŲ IR EKSPERTIZĖS
SKYRIUS
DIVISION OF PROGRAMS
AND EXPERTISE

DIREKTORIAUS PADĖJĖJAS
ASSISTANT TO DIRECTOR
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS –
TEISININKAS
CHIEF SPECIALIST – LAWYER
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
RYŠIAMS SU VISUOMENE
CHIEF SPECIALIST FOR PUBLIC
RELATIONS

INDIVIDUALIOSIOS
DOZIMETRIJOS POSKYRIS
SUBDIVISION OF INDIVIDUAL DOSIMETRY

VYRESNYSIS SPECIALISTAS –
KALBOS REDAKTORIUS
SENIOR SPECIALIST – LANGUAGE
EDITOR

RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ POSKYRIS
SUBDIVISION OF RADIOLOGICAL
INVESTIGATIONS

RADIACINIŲ AVARIJŲ
VALDYMO SKYRIUS

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR
DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRO
POSKYRIS
SUBDIVISION OF STATE REGISTER OF
SOURCES OF IONIZING RADIATION
AND OCCUPATIONAL EXPOSURE
LICENCIJAVIMO POSKYRIS
SUBDIVISION OF LICENSING

DIVISION OF RADIATION
EMERGENCY MANAGEMENT
APSKAITOS IR EKONOMINIO
PLANAVIMO SKYRIUS
DIVISION OF ACCOUNTING AND
ECONOMICAL PLANNING
MATERIALINIO-TECHNINIO
APRŪPINIMO IR EKSPLOATAVIMO
SKYRIUS
DIVISION OF PROCUREMENT AND
MAINTENANCE

11

2000 m. LR Vyriausybė patvirtino Valstybinę
radiacinės saugos programą. Įgyvendinus joje
numatytas priemones buvo sukurti ir priimti teisės
aktai, pradėti rengti specialistai, sukurtos atskiros
struktūros gyventojų ir aplinkos radiacinei saugai
užtikrinti.
Daug buvo dirbama rengiantis įstoti į ES. Kartu su
Aplinkos ministerija, Valstybine atominės energetikos
saugos inspekcija ir kitomis valstybės institucijomis,
profesinėmis organizacijomis bei atskirų įmonių
specialistais, perkeliant ES teisės aktų nuostatas į
nacionalinę teisę. Parengta per 10 teisės aktų, kuriuose
įteisinti ET direktyvų, reglamentuojančių radiacinę
saugą, reikalavimai.
Pasirengti įstoti į ES daug padėjo 2001–2003 m.
įgyvendinta PHARE programa ,,Radiacinė sauga“.
Labai svarbūs buvo ir kiti PHARE vykdyti projektai,
kurie minimi kituose skyriuose.
Didelę paramą suteikė kitų šalių ir tarptautinės
organizacijos. Pirmieji, kurie suteikė tokią pagalbą
ir talkino visą RSC veiklos dešimtmetį – Švedijos
radiacinės saugos įgaliotosios institucijos (SSI)
specialistai. Švedijos Vyriausybė ﬁnansavo Lietuvos,
taip pat ir RSC, specialistų mokymąsi užsienio šalyse,
teikė metodinę ir praktinę pagalbą, aprūpino reikiama
laboratorine įranga, organizacinėmis bei kitomis
priemonėmis, būtinomis radiacinei gyventojų ir
aplinkos saugai užtikrinti.
Jau nuo 1994 m. TATENA suteikia galimybę
Lietuvos specialistams kelti kvaliﬁkaciją mokymo
kursuose, seminaruose. RSC aktyviai dalyvauja
regioniniuose ir nacionaliniuose projektuose, gauna
techninę pagalbą. Todėl nenuostabu, kad pavyko
sukurti atitinkančią TATENA rekomendacijas ir
apimančią visas būtinas veiklos su šaltiniais sritis
radiacinės saugos infrastruktūrą.
Šiuo metu RSC ir jo skyriuose dirba daugiau nei
50 radiacinės saugos specialistų: higienos gydytojų,
inžinierių-radiologų, higienos chemikų, technikų,
higienos laborantų ir kt. Vidutinis darbuotojų
amžius – 42 metai, galima teigti, jog RSC – jaunas
kolektyvas. Daugiau kaip pusę kolektyvo (64,8%)
sudaro moterys. 2005 m. RSC persikėlė į renkostruotas patalpas.
Džiugu, kad palyginti nedideliame kolektyve
dirba 4 mokslų daktarai, 2 darbuotojai mokosi
doktorantūroje, 42 darbuotojai turi universitetinį
išsilavinimą. RSC darbuotojai vis dažniau kviečiami
atlikti ekspertizę ne tik mūsų, bet ir kitose šalyse. Tai
rodo ne tik aukštą RSC darbuotojų kvaliﬁkaciją, bet ir
geras ateities perspektyvas.
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In 2000, the Government adopted the State Radiation Protection Programme. After accomplishment of
the measures foreseen in the programme, legal acts
were drafted and adopted, preparation of specialists
started, different structures to ensure public and environmental radiation protection have been established.
A lot of work has been done during preparation for
membership in the EU. Over 10 legal acts transposing
requirements of EU radiation protection legislation
were drafted jointly with the Ministry of Environment,
the State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI),
labour organizations and specialists from particular
enterprises.
PHARE programme “Radiation Protection“, implemented in 2001–2003, signiﬁcantly helped for preparedness to the EU membership. Other PHARE projects were important too. They are mentioned in other
chapters.
Large support was provided by other countries
and international organizations. The pioneers were
the specialists from Swedish Radiation Protection
Authority (SSI), who supported and assisted during
these ten years of RSC activities. The Government
of Sweden ﬁnanced the training of Lithuanian
specialists, as well as of RSC specialists, in other
countries, supported with methodical and practical
help, provided with necessary laboratory equipment,
organizational and other facilities needed to ensure
public and environmental radiation protection.
Since 1994, the IAEA provides the possibility for
Lithuanian specialists to improve their qualiﬁcation
in training courses and workshops. RSC takes active
part in regional and national projects and receives
technical assistance. Therefore, it is no little wonder
that success was gained in creation of the radiation
protection infrastructure in compliance with IAEA
recommendations, and covering all the ﬁelds of
practices with sources.
At present, more than 50 radiation protection
specialists are working at RSC: hygiene doctors,
engineer-radiologists, hygiene chemists, technicians,
hygiene technicians and others. The average staff
age is 42 years. Thus, it can be stated that RSC staff
is relatively young. More than half of staff (64.8 %) is
women. Since 2005, RSC moved in the reconstructed
premises.
Pleasure can be taken that among relatively small
number of staff there are 4 persons having doctor’s
degree, 2 persons are graduated students, 42 persons
have university education. RSC staff is invited more
and more to conduct expertise not only in our country,
but also in other countries.
It shows both the high qualiﬁcation of RSC staff
and good future perspectives.

Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais
valstybinis reguliavimas

State regulation
of practices involving
sources of ionizing radiation

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR
DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRAS

STATE REGISTER OF SOURCES
OF IONIZING RADIATION AND
OCCUPATIONAL EXPOSURE

Viena iš kertinių nacionalinės infrastruktūros sudedamųjų dalių yra Registras. RSC registruoja, renka, kaupia, apdoroja, sistemina ir saugo informaciją
apie Lietuvoje esančius, įvežamus, išvežamus bei
laidojamus šaltinius, darbuotojus, dirbančius su jais
ir jų gaunamas išorinės bei vidinės apšvitos dozes.
Duomenys apie šalyje naudojamus šaltinius pradėti
kaupti dar sovietiniais laikais. Jie buvo kaupiami
darbiniuose tuometinių radiacinės saugos specialistų
užrašuose ir tik nuo 1993 m. ši informacija kaupiama
kompiuterinėje duomenų bazėje.
Nuo 1991 m., darbuotojams pradėjus vykdyti
individualią dozimetrinę kontrolę, kaupiama
profesinės apšvitos duomenų bazė. Nuo 1994 m. ji
papildoma Ignalinos AE darbuotojų apšvitos dozėmis,
kurias jie gavo per visą eksploatacijos laikotarpį (nuo
1984 m.).
Registruojamų ir kaupiamų bei sisteminamų
duomenų bazė Registro statusą gavo tik 1999 m.,
LR Vyriausybei patvirtinus Registro nuostatus.
Registrą sudaro dvi dalys – duomenys apie šaltinius
ir duomenys apie su šaltiniais dirbančių darbuotojų
gautas apšvitos dozes.
Registre kaupiama informacija apie šaltinius
suteikia galimybę sekti visų šaltinių judėjimą šalyje
nuo jų įsigijimo iki atidavimo ilgalaikiam saugojimui į
Ignalinos AE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą.
Nustatyta tvarka įmonės Registrui pateikia metinės
šaltinių inventorizacijos duomenis, informuoja apie
bet kokius pasikeitimus dirbant su jais. Be to, RSC
iš Muitinės departamento kiekvieną savaitę gauna
informaciją apie į šalį įvežtus, išvežtus, vežtus tranzitu
šaltinius.

One of the milestones of the national radiation protection infrastructure is the Register. RSC registers,
collects, processes, systematizes and stores information about sources used, imported and disposed in
Lithuania and doses of occupational internal and external exposure. The collection of data about sources
used in the country started in soviet times. The data
was collected in operational notes of radiation protection specialists and this information is collected in the
computer database only since 1993.
The database on occupational exposure is maintained since 1991, after the individual dosimetry control of workers launched. In 1994, this database was
supplemented with doses of Ignalina NPP workers,
which were received since the start of the operation of
the plant (1984).
The database has become the status of Register after
the Government adopted the statute of the Register in
1999. The Register consists of two parts – data about
sources and data about workers’ occupational doses
received during the work with sources.
Information about sources collected in the Register
allows tracing the movement of all sources in the
country, from their acquisition to their long-term
radioactive waste storage at Ignalina NPP. Enterprises
submit to the Register the annual inventory of sources
according to established order and inform about any
changes in their number. Moreover, RSC weekly
receives the information from the Customs Department
about the sources imported to, exported from the
country and in transit. Herewith the possibility is
permitted of effective state supervision and control on
radiation protection and safety of sources.

1 pav.
Šaltinių skaičiaus kitimas 1997–2006 m.

Figure 1
Variation of number of sources in 1997–2006
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Large part of sources consists of sealed sources in
smoke detectors. RSC has made all efforts to cease the
use of smoke detectors in enterprises. It is consistently
worked with other users of sources – the disused sealed
sources shall be returned after the expiry of their useful
life to the supplier or sent to the long-term storage
facility at Ignalina NPP. Hence, the total number of
sources in Lithuania is decreasing (Figure 1).
Although the tendency of decrease of number of
sources is observed, however, the number of X-ray
generators (devices of computed tomography, mammography equipment, X-ray diagnostic equipment) is
increasing. The increased number of X-ray devices is
conditioned by increase of number of X-ray devices
used in odontological practice (Figure 2).

Didžiąją šaltinių dalį sudaro uždarieji šaltiniai,
esantys dūmų jutikliuose. RSC deda daug pastangų,
kad įmonės atsisakytų šių dūmų jutiklių ir juos
atiduotų ilgalaikiam saugojimui. Nuosekliai dirbama
ir su kitų šaltinių naudotojais, kad nenaudojami
šaltiniai, pasibaigus jų galiojimo laikui, būtų grąžinti
tiekėjui arba atiduoti į laikinąją radioaktyviųjų atliekų
saugyklą. Todėl bendras uždarųjų šaltinių skaičius
Lietuvoje mažėja (1 pav.).
Nors uždarųjų šaltinių mažėja, tačiau daugėja
jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (kompiuterinių tomografų, mamografų, rentgeno diagnostikos aparatų). Jų skaičiaus didėjimą lėmė platus dantų
rentgeno diagnostikos aparatų naudojimas privačioje
odontologijos praktikoje (2 pav.).

Jonizuojančiosios spinduliuotės
generatorių skaičius
Number of X-ray generators

2 pav.
Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių
pasiskirstymas pagal naudojimo sritį

Figure 2
Distribution of X-ray generators according
to their ﬁeld of application
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Kita Registro dalis – darbuotojų apšvitos dozės.
Jos vienas iš svarbiausių darbuotojų radiacinės saugos
užtikrinimo rodiklių. Kaupiamos dozės padeda
retrospektyviai atkurti informaciją apie darbuotojo
gautą apšvitą, jam dirbant su šaltiniais.
Registre kaupiamos visų A kategorijos darbuotojų
ir kai kurių B kategorijos darbuotojų metinės apšvitos
dozės.
3 pav. pateiktas asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų (gydytojų) apšvitos dozių vidurkių kitimas, o 4-ame pav. – pramonės įmonių darbuotojų.

Other part of the Register contains occupational
doses, because they are one of the most important indicators reﬂecting how the occupational radiation protection and safety is ensured. The accumulated doses
allow reconstructing retrospectively the information
about occupational doses of workers received during
their work with sources.
The annual doses of all category A workers and doses
of some category B workers are collected in the Register.
Figure 3 gives the variation of average doses of
workers (medical doctors) of personal health care
institutions and Figure 4 gives the average doses of
industry workers.

3 pav.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų (gydytojų) apšvitos dozių vidurkiai

Figure 3
Variation of average doses of workers (medical doctors)
of personal health care institutions
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Pramonės įmonių darbuotojų apšvitos
dozių vidurkiai

Figure 4
Average doses
of industry workers
IAE darbuotojai
Ignalina NPP workers
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VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS
LICENCIJAVIMAS

LICENSING OF PRACTICES
INVOLVING SOURCES
OF IONIZING RADIATION

Šaltinių naudotojai, planuodami vykdyti veiklą,
privalo įrodyti, kad vykdoma veikla bus saugi
radiacinės saugos požiūriu. Iki licencijavimo proceso
įsigaliojimo, dirbti su šaltiniu buvo galima gavus
kiekvienam šaltiniui leidimą – higienos pasą. Jam
gauti buvo keliami, palyginti nedideli radiacinės
saugos užtikrinimo reikalavimai. Todėl Lietuvai
orientuojantis į vakarietišką, jau daugelį metų Vakarų
Europos šalyse egzistuojančią radiacinės saugos
užtikrinimo sistemą, reikėjo diegti naują, kur kas
tobulesnę, planuojamos vykdyti veiklos su šaltiniais,
leidimo sistemą.
LR Vyriausybė, 1999 m. patvirtindama Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisykles, reglamentavo licencijos veiklai su
šaltiniais išdavimo sąlygas. Taisyklės buvo parengtos
atsižvelgiant į TATENA rekomendacijas ir įgyvendinant atitinkamų ET direktyvų nuostatas.
Veikla su šaltiniais leidžiama, kai norintys gauti
licenciją pateikia privalomus dokumentus licencijai
gauti, patvirtinančius, kad veikla atitiks pagrindinius
radiacinės saugos principus:
šaltinių naudojimo pagrįstumo,
veiklos su šaltiniais optimizavimo ,
apšvitos dozių ribojimo.
Potencialių veiklos su šaltiniais licencijų turėtojų
paraiškas licencijai gauti RSC specialistai nagrinėja
ir vertina labai kruopščiai, atsižvelgdami, ar būsima
veikla su šaltiniais pagrįsta minėtais radiacinės
saugos principais ir ar numatomos taikyti radiacinės
saugos priemonės visiškai užtikrins darbuotojų,
gyventojų bei aplinkos radiacinę saugą.
5 pav. parodytas išduotų licencijų skaičius per
visą licencijavimo laikotarpį. Daugiausia jų išduota
2000–2001 m., nes tuo metu daugeliui juridinių
asmenų baigėsi darbui su atskirais šaltiniais išduotų
leidimų – higienos pasų galiojimo laikas ir jie pateikė
dokumentus licencijai gauti.

When planning to conduct the practice, the users
of sources shall prove that practice with sources will
be conducted safely from the radiation protection
viewpoint. Until 1999, the practice involving sources
was subject to the hygiene passport – permit, granted
to each source. The conditions for issuance of the
hygiene passport – permit were relatively not strong.
Therefore, there was a need for Lithuania to develop
a new and more advanced system of authorization
of practices involving sources of ionizing radiation,
oriented to the radiation protection systems in force in
Western European countries since long time ago.
Regulation on Practices Involving Sources of Ionizing Radiation, adopted by the Government in 1999,
sets out the conditions for granting of a license. The
aforementioned regulation was drafted taking into
account the IAEA recommendations and provisions
of appropriate EU Council directives.
The practice is allowed only to potential license
holders who submit obligatory licensing documents
which prove that practice will be conducted in
accordance with the main radiation protection
principles:
justiﬁcation of practices,
optimization of radiation protection,
dose limitation principle.
RSC specialists very carefully review the licensing
submittals. Account is taken during the review of
the licensing documents, if the planned practice with
sources is in conformity with the main radiation
protection principles and planned radiation protection
measures will completely ensure occupational, public
and environmental radiation protection.
Figure 5 gives the number of licenses granted
during the whole licensing period. The largest
number of licenses was granted in 2000–2001, because
the hygiene passports-permits issued for a number
of legal persons to conduct practices with particular
sources expired and later they submitted licensing
documents.
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5 pav.
Išduotų licencijų skaičius 1999–2006 m.
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Figure 5
Number of licenses granted in 1999–2006
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Figure 6
Licenses granted in 1999–2006 according to type
of practice with sources
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Siekiant supaprastinti paslaugų teikimą tarp
šalių – ES narių, Užsienio valstybių – ES narių arba
Europos Ekonominės Erdvės susitarimo dalyvių,
subjektams išduodami leidimai teikti vienkartinę
paslaugą su šaltiniais Lietuvoje. Tokie leidimai išduoti
įvairioms Vokietijos, Lenkijos, Suomijos, Danijos ir
Čekijos įmonėms, kurios atliko tam tikrus darbus su
šaltiniais.
Vykdant veiklą su šaltiniais, dažnai keičiasi
licencijos galiojimo sąlygos – pasikeičia darbuotojai,
įsigyjami nauji arba nurašomi susidėvėję šaltiniai, jie
renovuojami, modernizuojami arba permontuojami
kitoje vietoje. Apie vykdomos veiklos pasikeitimus
licencijų turėtojai nustatyta tvarka praneša RSC.
Kiekvienas toks atvejis išnagrinėjamas ir, įvertinus
konkrečias aplinkybes, atliekamas atitinkamas
licencijos priedo papildymas.
Papildytų licencijų priedų skaičius pateiktas 7 pav.
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(Figure 6).
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Aiming at simpliﬁcation of provision of services
between the EU Member States, subjects from foreign
states – European Union Member States or party states
to the European Economic Area Agreement, permits
are issued to them to provide single service involving
the use of sources of ionizing radiation in the Republic
of Lithuania. The permits were issued to different
enterprises from Germany, Poland, Finland, Denmark
and Czech Republic, which provided appropriate
services related to use of sources.
The license validity conditions are frequently
changing during the practice: 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. RSC specialists evaluate
these changes and take decisions to supplement the
annex of the license.
The number of licenses supplemented in 2001–2006
is given in Figure 7.

7 pav.
2001–2006 m. papildytų licencijų
priedų skaičius

Figure 7
Number of licenses supplemented
in 2001–2006
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Priedo papildymo procedūra parodo licencijos
turėtojų radiacinės saugos kultūrą, jų veiklos su
šaltiniais pokyčių raidą ir leidžia kontroliuoti, kad
licencijų turėtojai vykdytų teisės aktuose nustatytus
radiacinės saugos reikalavimus, laikytųsi ALARA
principo, kuris turi didžiulę reikšmę radiacinės saugos
optimizavimui.

Procedure of supplementation of the license reﬂects
the radiation protection culture of the license holders,
evolution of changes in practices with sources and
allows controlling the implementation of requirements
set out in the radiation protection legal acts. Also
it allows controlling how the ALARA principle is
followed, which is very important in optimization of
radiation protection.

VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

STATE RADIATION PROTECTION
SUPERVISION AND CONTROL

Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės (patikrinimų) metu vertinama, kaip objektai,
vykdantys veiklą su šaltiniais, laikosi radiacinės saugos reikalavimų, kokiomis priemonėmis, ir ar jų pakanka, užtikrinama darbuotojų, gyventojų ir aplinkos
apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio. Įsitikinama, kaip vykdomos TATENA Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos ir saugumo elgesio kodekso nuostatos.
Įsikūręs RSC vykdė patikrinimus 2 objektuose
(Ignalinos AE ir šiuo metu uždarytoje Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugykloje). Kitus objektus,
vykdančius veiklą su šaltiniais, kurių tuo metu buvo
daugiau nei 800, kuravo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio visuomenės sveikatos centrų
radiacinės higienos skyrių specialistai.
1999 m. balandžio 19 d. sveikatos apsaugos
ministro įsakymu radiacinės saugos valstybinės
priežiūros ir kontrolės funkcijas perdavus RSC,
pastarasis pradėjo kontroliuoti visus objektus,
kuriuose vykdoma veikla su šaltiniais.
Patikrinimus atlieka 16 pareigūnų pagal RSC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.
Per RSC veiklos dešimtmetį objektų skaičius išaugo
nuo 868 iki 1 247.
Objektų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis pateiktas 1 lentelėje.

The state radiation protection supervision and
control (inspection) is aimed at assessing how the
license holders are following radiation protection
requirements, what measures are taken to protect
workers, general public and the environment against
the negative impact of ionizing radiation and whether
the measures taken are adequate and also ensuring that
provisions of the IAEA Code of Conduct on the Safety
and Security of Radioactive Sources are followed.
Soon after its establishment, RSC carried out
inspections at 2 facilities (Ignalina NPP and presently
closed Maišiagala radioactive waste storage facility).
Other facilities which conducted practice with sources
of ionizing radiation (more than 800) have been
inspected by the specialists of departments of radiation
hygiene of Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and
Panevėžys state public health centres.
The order of the Minister of Health, adopted
on April 19, 1999, transferred the functions of state
radiation protection supervision and control to RSC.
RSC started to control all the facilities, in which
practices with sources are conducted.
Inspections are carried out by 16 ofﬁcers authorized
by the order of the RSC director.
During 10 years of RSC activities, the number of
facilities has increased from 868 to 1 247.
The distribution of facilities according to the type
of practice is given in Table 1.
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1 lentelė
Objektų pasiskirstymas
pagal veiklos rūšis 1997–2006 m.
Veiklos rūšis
Type of practice

Table 1
Distribution of facilities
according to the type of practice in 1997–2006

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

578

532

483

538

579

625

720

782

848

904

Veterinarija / Veterinary

–

–

2

5

5

6

9

10

10

10

Mokslas ir mokymas
Education and research

40

39

37

37

21

21

20

20

20

20

Pramonė / Industry

127

151

187

130

80

76

73

74

72

73

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kita veikla / Other

121

85

41

85

208

198

188

188

235

238

Iš viso / Total

868

809

752

797

895

928

1012

1076

1187

1247

Asmens sveikatos priežiūra
Personal health care

Branduolinė energetika
Nuclear energy

RSC patikrinimus atlieka Ignalinos AE, Ignalinos
AE panaudoto branduolinio kuro saugykloje, pramonės įmonėse ir kt., tačiau sparčiai auga medicininių
objektų (asmens sveikatos priežiūros įstaigų) skaičius.
Tai sąlygoja privačių naujų odontologijos kabinetų bei
klinikų steigimas (8 pav.). Didėja ir kitos paskirties objektų skaičius, t. y. remontuojančių, instaliuojančių ir
prižiūrinčių šaltinius.

RSC conducts inspections at Ignalina NPP, Ignalina
NPP spent nuclear fuel interim storage facility, industrial
and other facilities. However, the number of personal
health care institutions (medical facilities) is increasing
most rapidly. The increase in their number is stipulated
by the establishment of new dentists’ ofﬁces and clinics
(Figure 8). The number of facilities performing other activities with sources, i. e., carrying out repair, installation
and maintenance of sources, is increasing too.

8 pav.
Medicinos objektų skaičius 1997–2006 m.

Figure 8
Number of medical facilities in 1997–2006
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Patikrinimai atliekami, vadovaujantis Valstybinės radiacinės priežiūros ir kontrolės reglamento reikalavimais bei Patikrinimų, vykdant radiacinės saugos
valstybinę priežiūrą ir kontrolę, vadove nustatytomis
procedūromis. Jų dažnis priklauso nuo šaltinio pavojingumo kategorijos.
Atliekami operatyviniai, tiksliniai ir kompleksiniai
patikrinimai. Daugiausia atliekama operatyvinių patikrinimų, kurių metu vertinama: objekto veikla, užtikrinant radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų įgyvendinimą, kaip vykdomos licencijos
galiojimo sąlygos. Siekiant įvertinti, kaip šalinami
operatyvinių patikrinimų metu nustatyti pažeidimai,
kaip diegiamos kokybės sistemos, pasikeitus įprasto
darbo režimo sąlygoms ir kt. atvejais, atliekami tiksliniai patikrinimai. Kompleksinės kontrolės metu
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Inspections are carried out in accordance with
requirements of the Regulation on State Radiation
Protection Supervision and Control and procedures
established in the Manual on Inspections, Conducting
State Radiation Protection Supervision and Control.
The frequency of inspections depends on the risk
category of the source.
Routine, special and complex inspections are carried
out. The largest number of inspections is routine inspections, during which the activities of the facility taken to
ensure the adequacy to the radiation protection requirements and how the conditions of the license are followed, are assessed. Special inspections are performed
with the aim at evaluating how the inadequacies found
during routine inspections are being eliminated, how
quality assurance systems are created and introduced,

in case of changed operational conditions, etc. Complex
inspections cover the assessment of radiation protection
according to different types of practice of exposure.
The distribution of inspections according to their
type in 2002–2005 is given in Figure 9.

9 pav.
2002–2006 m. atliktų patikrinimų
pasiskirstymas pagal rūšis

Figure 9
Distribution of inspections according to their type in
2002–2006

Patikrinimų skaičius
Number of inspections

vertinama radiacinė sauga pagal atskiras veiklos ar
apšvitos rūšis.
2002–2006 m. atliktų patikrinimų pasiskirstymas
pagal rūšis pateiktas 9 pav.
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Kompleksiniai / Complex

Tiksliniai / Special

Patikrinimų metu nustačius, kad nevykdomi nustatyti reikalavimai, konstatavus grubius pažeidimus, taikomos administracinio poveikio priemonės
(stabdoma darbo su šaltiniais licencija, skiriamos
baudos ir kt.).
Tačiau šios priemonės taikomos tik kraštutiniais
atvejais. Didelis dėmesys skiriamas aiškinamajam
darbui, pristatant bei aptariant pagrindinius radiacinės
saugos bei saugaus šaltinių naudojimo aspektus.
Tam organizuojami seminarai, pasitarimai, mokymo
kursai.
Viena iš radiacinės saugos priemonių – tinkama
pastatų ir patalpų, kuriose dirbama su šaltiniais,
konstrukcija. Norint, kad vykdomos su šaltiniais veiklos, nulemtos žmonių apšvitos dozės būtų pakankamai mažos, o pastatuose ir patalpose esantys šaltiniai – saugūs, reikia imtis atitinkamų priemonių,
projektuojant statinius, patalpas, kuriuose bus dirbama su šaltiniais.
RSC atlieka tokių statinių projektų radiacinės
saugos ekspertizę (11 pav.).
11 pav.
2000–2006 m. projektų, kuriems buvo
atlikta radiacinės saugos ekspertizė, dinamika

Operatyviniai / Routine

Administrative measures were enforced, if during
inspections it was identiﬁed that the requirements
of legal documents on radiation protection were not
followed by the license holders (license was suspended,
work with sources was stopped, ﬁnes were imposed
etc.).
However, these measures are taken only in extreme
cases. Serious consideration is paid to the explanatory
work, which is aimed at presenting and discussing the
main radiation protection and safety aspects. For this
reason, workshops, meetings and training courses are
organized.
One of the radiation protection measures is
adequate construction of buildings and premises, in
which the practice with sources is conducted. In order
to obtain sufﬁciently low doses of exposure and to
adequately ensure the safety of sources in buildings
and premises, appropriate measures shall already be
taken during their design stage.
RSC performs the radiation protection expertise
of the design plans of premises (Figure 11).
Figure 11
Dynamics of number of radiation protection
expertise of design plans in 2000–2006
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Tikrinama
brachiterapijos įranga

Brachitherapy
equipment is inspected

VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ
IGNALINOS AE

STATE RADIATION PROTECTION
SUPERVISION AND CONTROL AT
IGNALINA NPP

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Ignalinos AE
tapo LR priklausančiu objektu, todėl nacionalinės institucijos pradėjo vykdyti šio branduolinės energetikos
objekto (BEO) valstybinę priežiūrą ir kontrolę.
Ignalinos AE – objektas, kuriame dėl jo veiklos speciﬁkos ne tik naudojama ir saugoma didelis skaičius šaltinių, bet jame dirbantys darbuotojai taip pat yra veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės. Todėl šiam objektui
skiriamas didelis dėmesys, siekiant įvertinti, kokių priemonių imamasi norint užtikrinti darbuotojų ir gyventojų radiacinę saugą bei ją optimizuoti. RSC kiekvienais
metais atlieka 5–6 radiacinės saugos patikrinimus Ignalinos AE. Atliktų radiacinės saugos patikrinimų skaičiaus Ignalinos AE dinamika pateikta 11 pav.

Shortly after Lithuania regained its independence,
Ignalina NPP went to the jurisdiction of the Republic
of Lithuania. Therefore, national authorities have
undertaken the state supervision and control of this
nuclear facility (NF).
Ignalina NPP is a nuclear facility, in which due
to its particularity not only large number of sources
is used and stored, but also workers are exposed to
ionizing radiation. Therefore, serious consideration is
paid to this facility in order to assess what measures are
taken to ensure and to optimize the occupational and
public radiation protection. RSC annually conducts 5–6
inspections at Ignalina NPP. Dynamics of inspections at
Ignalina NPP is given in Figure 11.

11 pav.
1997–2006 m. RSC atliktų radiacinės saugos
patikrinimų skaičius Ignalinos AE

Figure 11
Number of RSC inspections
at Ignalina NPP in 1997–2006
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Patikrinimų metu vertinama radiacinė aplinka
objekte (jonizuojančiosios spinduliuotės lygiai, paviršinis užterštumas ir kt.), kaip laikomasi radiacinės
saugos reikalavimų veiklos su šaltiniais, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo metu, kaip įgyvendinamos darbuotojų radiacinės saugos optimizavimo priemonės, kontroliuojama darbo vietų ir darbuotojų apšvitos stebėsena,
mokymo radiacinės saugos klausimais efektyvumas
ir kitos radiacinės saugos požiūriu svarbios sritys.
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The radiation situation (levels of ionizing radiation, surface radioactive contamination etc.) is assessed during inspections. It is also inspected, how the
radiation protection requirements for practices with
sources, during the management of radioactive waste
and spent nuclear fuel, measures for optimization of
occupational radiation protection are implemented,
occupational exposure results, monitoring of workplaces and workers’ individual exposure, effectiveness
of training in radiation protection and other issues important from the radiation protection viewpoint are
also inspected.

Radiacinės saugos
patikrinimas Ignalinos AE

Radiation protection
inspection at Ignalina NPP

Įgyvendinant HN 87:2002 ,,Radiacinė sauga
branduolinės energetikos objektuose“ nustatytus
reikalavimus, Ignalinos AE sukurta radiacinės saugos nuo profesinės apšvitos optimizavimo (ALARA)
grupė.
Sėkmingo radiacinės saugos optimizavimo priemonių įgyvendinimo dėka mažėja Ignalinos AE darbuotojų ir komandiruotų darbuotojų apšvita. (12 pav.).

Kolektyvinė dozė (žmSv)
Collective dose (manSv)

12 pav.
Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų
kolektyvinės dozės vienam blokui
raida 1997–2006 m.
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Implementing the requirements set out in the
Lithuanian Hygiene Standard HN 87:2002 “Radiation
Protection in Nuclear Facilities”, Ignalina NPP has
established the group for optimization of occupational
radiation protection (ALARA group).
Thanks to successful implementation of the principle
of optimization radiation protection, the collective
doses at Ignalina NPP are reduced (Figure 12).
Figure 12
Collective doses
of Ignalina workers and outside
workers in 1997–2006
IAE ir komandiruoti
darbuotojai
Ignalina NPP
and outside workers
IAE darbuotojai
Ignalina NPP workers
Komandiruoti darbuotojai
Outside workers
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Vertinant Ignalinos AE darbuotojų ir komandiruotų darbuotojų apšvitos dozes, galima daryti išvadą,
kad didžiąją dalį (iki 80%) profesinės apšvitos dozių
lemia darbai, vykdomi planinio-parengiamojo remonto metu. Todėl tikrinant didelis dėmesys skiriamas šių
darbų metu naudojamoms radiacinės saugos priemonėms. Tikrinama, kaip įgyvendinamas radiacinės saugos optimizavimo (ALARA) principas.
Ignalinos AE kontroliuojamoje zonoje dirba
ne tik atominės elektrinės darbuotojai, bet ir kitų
organizacijų darbuotojai. Jie atlieka įvairius darbus
bei teikia paslaugas, reikalingas normaliai elektrinės
eksploatacijai užtikrinti (remonto, vamzdynų šiluminės
izoliacijos montavimo ir kt.). RSC kontroliuoja, kaip
darbuotojai, dirbdami Ignalinos AE kontroliuojamoje
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The results of assessment of occupational doses
of Ignalina NPP workers and outside workers show,
that the main part of occupational doses (up to 80%)
is governed by the works carried out during outages.
Therefore, during inspections serious consideration is
paid to assessment of radiation protection measures and
implementation of radiation protection optimization
(ALARA) principle during the outages.
Workers from other organizations (outside
workers) are also working in the controlled area of
Ignalina NPP. They carry out various works and
provide services needed to ensure normal operation
of the Ignalina NPP (maintenance works, works on
thermal insulation of pipelines etc.). RSC inspects how
the outside workers follow the radiation protection
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zonoje, laikosi teisės aktais nustatytų radiacinės saugos
reikalavimų.
Be radiacinės saugos patikrinimų, remiantis branduolinės energijos ir Radioaktyviųjų atliekų įstatymų
nuostatomis, ne mažiau svarbi RSC funkcija – dalyvauti BEO licencijavimo procese (juos projektuoti, statyti, eksploatuoti ir nutraukti jų eksploatavimą). RSC
vertina pateiktus licencijavimo dokumentus radiacinės saugos požiūriu ir teikia išvadas licencijas išduodančiai institucijai – VATESI.

requirements during their work in the controlled
area of Ignalina NPP.
Having regard the provisions of the Laws on
Nuclear Energy and on the Management of Radioactive
Waste, in addition to the radiation protection state
supervision and control, an important function of
RSC is to participate in the process of licensing of NF
(licenses are issued for design, construction, operation
and decommissioning of NF). RSC carries out the
assessment of licensing submittals from the radiation
protection viewpoint and submits the conclusions to
the authority issuing the license VATESI.

IGNALINOS AE EKSPLOATAVIMO
NUTRAUKIMO
PASIRENGIMAS IR EIGA

PREPARATION FOR AND STATUS
OF THE DECOMMISSIONING
OF IGNALINA NPP

BEO eksploatavimo nutraukimas – sudėtingas
procesas kiekvienai valstybei, reikalaujantis kruopštaus pasirengimo ir atsakingo vykdymo. Ne išimtis ir
Ignalinos AE, kurios 1-asis blokas buvo sustabdytas
2004 m. pabaigoje. LR Vyriausybė nusprendė Ignalinos AE 1-ojo bloko eksploatavimą nutraukti, skubiai jį
išmontuojant.
Tačiau pasirengimas nutraukti Ignalinos AE
eksploatavimą prasidėjo daug anksčiau. 2001 m. pradėtas įgyvendinti TATENA ﬁnansuojamas projektas
,,Parama, uždarant Ignalinos AE 1-ąjį bloką”, kurio
pagrindinis tikslas – padėti pasirengti Ignalinos AE
1-ojo bloko uždarymui, suteikiant reikiamą įrangą ir
priemones, organizuojant specialistų mokymą, perduodant kitų šalių sukauptą patirtį, reikalingą vykdant eksploatavimo nutraukimo priežiūros darbus.

The decommissioning of nuclear facilities is one
of the most complicated processes to each country,
which requires serious preparation and careful
implementation. The Ignalina NPP is no exception.
The Ignalina NPP Unit 1 was ﬁnally shut down end
of 2004. The Government decided to implement the
immediate dismantling strategy for the Ignalina NPP
Unit 1.
However, the preparation for decommissioning of
Ignalina NPP started much earlier. In 2001, the IAEA
project LIT/4/002 “Support for Decommissioning of
Ignalina NPP Unit 1” launched, the main aim of which
is to support for decommissioning of Ignalina NPP
Unit 1 in providing relevant equipment and means,
in training of specialists and in sharing experience
gained by other countries in safe decommissioning.

2004 m. gruodžio 31 d.
sustabdytas Ignalinos AE
1-asis blokas
Įgyvendinant dvišalio bendradarbiavimo projektą su SSI ir jos specialistams suteikus konsultacijas,
parengta HN 87:2002 ,,Radiacinė sauga branduolinės
energetikos objektuose“, kurioje nustatyti ir pagrindiniai radiacinės saugos reikalavimai eksploatavimo nutraukimo metu.
RSC įvertino parengtą Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo
blokų galutinį eksploatavimo nutraukimo planą bei
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio
aplinkai vertinimo programą.
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Ignalina NPP Unit 1
was shut down
on December 31, 2004
Implementing the bilateral co-operation project with
SSI, the Lithuanian Hygiene Standard HN 87:2002 “Radiation Protection in Nuclear Facilities“ was drafted. SSI
specialists assisted in its drafting. This hygiene standard
also provides radiation protection requirements for decommissioning of nuclear facilities.
RSC reviewed the Ignalina NPP Final Decommissioning Plan of Ignalina NPP Unit 1 and Unit 2 and
the Decommissioning Environmental Impact Assessment Programme.

Bendradarbiaujant su SSI, buvo surengtas seminaras ,,AE eksploatavimo nutraukimo planavimas:
įgaliotųjų institucijų strategijos“, kuriame dalyvavo
už eksploatavimo nutraukimo organizavimą, įgyvendinimą atsakingos bei šio proceso priežiūrą ir kontrolę
atliekančios institucijos.
Buvo pradėtos rengti kapinynų, skirtų laidoti
Ignalinos AE eksploatavimo ir jo nutraukimo metu
susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas, techniniai
projektai, galimybių studijos ir kiti dokumentai. RSC
specialistai atliko šių dokumentų vertinimą radiacinės
saugos požiūriu.
Vyriausybei patvirtinus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, tobulinama eksploatavimo nutraukimo
teisinė bazė, vertinami su eksploatavimo nutraukimu
susiję projektai, stiprinamos RSC galimybės kontroliuoti šį procesą.
Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymo nuostatomis, 2005
m. prasidėjo antrasis Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo etapas – pasirengimas išmontuoti nereikalingus įrenginius. Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimas bus atliekamas fazėmis, kurioms būtina
parengti atskirus eksploatavimo nutraukimo projektus. RSC išnagrinėjo ir pateikė pastabas Ignalinos AE
1-ojo bloko galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo
fazių projektui, šio projekto saugos analizės ataskaitai, taip pat Ignalinos AE 1-ojo bloko eksploatavimo
nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.
Prasidėjus naujos panaudoto branduolinio kuro saugyklos aikštelės parinkimo ir projektavimo darbams,
RSC radiacinės saugos požiūriu vertino šio projekto
įgyvendinimo dokumentus.
Dalis 1-ojo bloko ne visiškai išdegusio branduolinio kuro bus panaudojama 2-ajame bloke. Todėl
buvo parengtas ir pradėtas įgyvendinti šio kuro
pervežimo iš 1-ojo į 2-ąjį bloką projektas. Padedant
TATENA ekspertams, radiacinės saugos požiūriu
įvertinti ir suderinti šio projekto dokumentai.
Į pagalbą pasitelkus užsienio šalių ekspertus,
buvo vertinami dokumentai, susiję su planuojamu
įrengti paviršiniu mažo ir vidutinio aktyvumo
trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų kapinynu,
naująja panaudoto branduolinio kuro saugykla,
kai kurių Ignalinos AE patalpų dezaktyvavimu ir
išmontavimu.
2004–2006 m. buvo vykdomas ES ﬁnansuojamas PHARE paramos projektas ,,Parama VATESI
ir Lietuvos techninės paramos organizacijoms Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo licencijavimo
veiklos srityje (parama RSC)“. EK suteikė paramą
RSC, atliekant eksploatavimo nutraukimo licencijavimo dokumentų ekspertizę, stiprinant galimybes,
optimizuojant radiacinę saugą ir vertinant profesinės apšvitos dozes išmontavimo ir dezaktyvavimo
metu.
Kartu su PHARE projekto ekspertais buvo parengtas
ir išleistas ,,Radiacinės saugos optimizavimo (ALARA)
atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo metu
vadovas“.

The workshop “Planning of Decommissioning:
Strategies for Regulatory Authorities“ was organized
in co-operation with SSI. Authorities and institutions
responsible for organization, implementation and state
supervision and control of decommissioning took part
in this workshop.
The development of technical projects, feasibility
studies and other documents related to erection of
disposal facilities for radioactive waste generated
during normal operation and decommissioning of
Ignalina NPP started. RSC specialists reviewed these
documents from the radiation protection viewpoint.
After adoption by the Government of the Decommissioning Programme for the Unit 1 and the Unit 2
at the State Enterprise Ignalina NPP and later its implementation plan, the legal basis for decommissioning
is improved, project related to decommissioning are
evaluated from the radiation protection point of view,
RSC capabilities to control decommissioning process
are strengthened.
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 Ignalina NPP, i. e.,
preparation for dismantling of not needed equipment,
launched. The decommissioning of Ignalina NPP will
be carried out in phases. Each phase requires a number
of particular decommissioning projects. RSC reviewed
and provided comments to the Decommissioning
Project of the Final Shutdown and Defueling Phases
of Unit 1 and the Safety Analysis Report of the same
project. The authority reviewed and provided comments
to the Environmental Impact Assessment Report for the
Decommissioning Project of the Final Shutdown and
Defueling Phases of Unit 1. RSC provided comments
and proposals to documents related to siting and design
of a new spent nuclear fuel interim storage facility.
A part of partially burned nuclear fuel in Unit 1
will be further used in the Unit 2. Therefore, Ignalina
NPP is implementing the project related to transfer of
partially burned nuclear fuel from Unit 1 to Unit 2. RSC
with the experts from the IAEA reviewed and approved
the submitted project’s documents from the radiation
protection viewpoint.
Experts from abroad assisted in review of
documents related to siting and construction of a
near surface repository for low – and intermediate
level short-lived radioactive waste, new spent nuclear
fuel interim storage facility, decontamination and
dismantling of some Ignalina NPP premises.
In 2004–2006, RSC implemented the EU PHARE
project “Support to licensing activities related to the
decommissioning of the Ignalina nuclear power plant
to VATESI and Lithuanian TSOs (Sub-component 2
for RSC)”. EC supported RSC in the review of decommissioning related licensing submittals; capabilities
of RSC were strengthened in the ﬁelds of optimization
of radiation protection and dose assessment during
dismantling and decontamination.
PHARE experts supported in drafting the Guide
for Optimization of Radiation Protection (ALARA)
during Decommissioning of Nuclear Power Plant,
which was later issued.
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Prasidėjus Ignalinos AE įrenginių ir pastatų
dezaktyvavimo, išmontavimo bei šių procesų metu
susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
darbams, RSC ir toliau vykdys šių darbų radiacinės
saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę.

Radiacinės saugos
optimizavimo (ALARA) atominės
elektrinės eksploatavimo
nutraukimo metu vadovas

The state radiation protection supervision and
control of decontamination, dismantling of Ignalina
NPP buildings and equipment and of the radioactive
waste management will remain one of the underlying
areas of RSC activities.

Guide for Optimization of
Radiation Protection (ALARA)
during Decommissioning of
Nuclear Power Plant

PASIRENGIMAS NAUJOS ATOMINĖS
ELEKTRINĖS STATYBAI

PREPARATION FOR THE CONSTRUCTION
OF A NEW NUCLEAR POWER PLANT

Lietuva pareiškė sieksianti likti branduolinės
energetikos valstybė ir toliau gaminti elektros energiją
šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje atominėje
elektrinėje. LR Seimas pasiūlė Vyriausybei apsvarstyti
galimybes ir priimti konkrečius sprendimus dėl naujos
atominės elektrinės statybos perspektyvų. Todėl LR
Vyriausybės 2006–2008 m. programos įgyvendinimo
priemonėse numatyta tinkamai pasirengti naujos
atominės elektrinės statybai.
Kadangi RSC vaidina svarbų vaidmenį BEO veikloje (vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą
ir kontrolę, dalyvauja licencijuojant veiklą ir kt.),
todėl jau pradėta rengtis naujos atominės eletrinės
statybai: numatoma papildomai priimti specialistų,
kurie kuruos šias problemas, revizuojami radiacinę
saugą BEO reglamentuojantys teisės aktai, vertinant naujų rengimo ar esančių papildymo atitinkamais reikalavimais poreikį, stiprinama materialinė
bazė ir kt.
Suomija turi patirties statant naują atominę
elektrinę. Todėl siekiant įgyti žinių šiuo klausimu,
numatoma apsilankyti Suomijos branduolinės ir
radiacinės saugos centre (STUK) ir aptarti pagrindinius
radiacinės saugos reikalavimus, projektuojant ir
statant naują atominę elektrinę.

Lithuania declared its committment to remain the
country with the nuclear programme and to continue
to produce electricity in a nuclear power plant conforming to modern requirements. The Lithuanian Parliament (Seimas) proposed to the Government to count
the cost and to adopt particular decisions related to
the construction of a new nuclear power plant. Therefore, there are plans in the programme of activities of
the Government for 2006–2008 to properly prepare for
the construction of a new nuclear power plant.
Because RSC plays an important role in the control
of activities in nuclear facilities (exercises the radiation
protection state supervision and control, takes part
in licensing process, etc.), therefore, preparation for
the construction of a new nuclear power plant has
already begun: new specialists dealing with these
problems will be hired, legals acts regulating radiation
protection requirements in nuclear facilities are
revised, requirements for radiation protection during
construction of nuclear facilities are analyzed, material
facilities are strengthened, etc.
Finland is already experienced in construction of the
new nuclear power plant. Therefore, in order to gain
knowledge, it is planned to visit the Finnish Radiation
and Nuclear Safety Authority (STUK) and to discuss there the main radiation protection requirements for design
and construction of a new nuclear power plant.
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RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

STATE SUPERVISION AND CONTROL OF
MANAGEMENT OF RADIOACTIVE WASTE

Netinkamai tvarkomos radioaktyviosios atliekos
gali lemti papildomą šalies žmonių apšvitą. Todėl
RSC per visą savo veiklos dešimtmetį skyrė didelį
dėmesį, kad jos būtų tvarkomos saugiai. Daugiausia
radioaktyviųjų atliekų susidaro Ignalinos AE.
Smulkiesiems gamintojams jos susidaro, dirbant su
atviraisiais ir uždaraisiais šaltiniais.
RSC kontroliuoja, kaip licencijos turėtojai tvarko radioaktyviąsias atliekas, didelį dėmesį skirdamas neplanuojamiems naudoti šaltiniams tvarkyti.
Mažinant radioaktyviųjų atliekų kiekį Lietuvoje, teisės
aktais įteisinti papildomi reikalavimai, norintiems į
Lietuvą įvežti uždaruosius šaltinius. Tokiais atvejais
būtina iš tiekėjo gauti raštišką įsipareigojimą, kad panaudotą šaltinį bus galima grąžinti atgal ir sudaryti
sutartį su VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) dėl šio šaltinio tvarkymo, jeigu dėl atsiradusių priežasčių bus neįmanoma šaltinio grąžinti
tiekėjui bei apsidrausti laidavimo draudimu sutarties
su RATA paslaugų vertei.
Išspręstas nelegalių šaltinių ar radionuklidais
užterštų daiktų, objektų tvarkymo ﬁnansavimas.
Tokių šaltinių (objektų, daiktų) tvarkymą ﬁnansuoja valstybė.
RSC pastangų dėka įmonės, turinčios įrangą, pagamintą iš nuskurdinto urano, gali ją atiduoti į Ignalinos
AE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą.
Objektai, vykdantys veiklą su šaltiniais, kurios
metu susidaro radioaktyviosios atliekos, turi iš anksto rengtis nutraukti ją. Nutraukus veiklą, privalo būti
užtikrinta, kad objektas nekels potencialaus pavojaus
žmonėms ir aplinkai. Todėl parengtos ir patvirtintos
Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo taisyklės.
Iki 2000 m. nebuvo atskiro teisės akto, reglamentuojančio radiacinės saugos reikalavimus, tvarkant
smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų gamintojų radioaktyviąsias atliekas. Bendradarbiaujant su SSI, buvo parengta higienos norma ,,Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“.
RSC daug dėmesio skyrė metodinei medžiagai
rengti. Parengti ir, parėmus SSI, išleisti leidiniai
,,Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai“ bei ,,Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų perdirbimas ir saugojimas“. Radioaktyviųjų
atliekų gamintojams surengta nemažai seminarų ir
pasitarimų.
Didžiuliai kiekiai radioaktyviųjų atliekų susidarys, išmontuojant Ignalinos AE 1-ąjį bloką. Jos turės
būti sutvarkytos ir palaidotos taip, kad nekeltų grėsmės žmonėms ir aplinkai, t. y. laikantis tarptautinių
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principų. RSC specialistai aktyviai dalyvavo, kuriant jų tvarkymo teisinę bazę. Dalyvauja licencijuojant radioaktyviųjų

Radioactive waste, if not properly managed, might
cause an additional exposure to the general public of
the country. Therefore, RSC during ten years of its activities gives great attention to the safe management of
radioactive waste. The largest part of radioactive waste
is generated at the Ignalina nuclear power plant. Small
waste producers generate the radioactive waste during
the use of unsealed and sealed sources.
RSC controls how the license holders manage the
radioactive waste. Speciﬁc attention is given to the
management of disused sealed sources. With the aim at
decreasing the amounts of radioactive waste in Lithuania,
legal acts have established additional requirements for
import of sealed sources into Lithuania. In such cases it
is obligatory to obtain a written commitment from the
source provider to return the sealed source after its disuse
and to contract the state enterprise Radioactive Waste
Management Agency (RATA) for the management of
source in a case, if due to arisen circumstances it would
be impossible to return the source to the supplier, and to
insure for the value equivalent to RATA services.
Problem related to ﬁnancing of management
of illegal sources or facilities contaminated with
radionuclides was solved. Such activities are ﬁnanced
from the state budget.
Thanks to RSC efforts, enterprises possessing equipment containing depleted uranium can send it to the Ignalina NPP temporary radioactive waste storage facility.
Facilities conducting activities with sources, during
which radioactive waste is generated, shall prepare for
the decommissioning in advance. It shall be ensured
after the termination of practice with sources that the
facility will not cause any hazards to the general public
and to the environment. For this reason the Rules for
Decommissioning of Facilities, in which the Practice
with Radiation Sources is Carried Out, were drafted
and adopted.
Up to the year 2000, particular legal act establishing
requirements for the management of radioactive waste
generated by the small waste producers did not exist. In
cooperation with SSI, the Lithuanian Hygiene Standard
“Management of Radioactive Waste” was drafted and
later approved.
Attention was given by RSC to the preparation of
methodical material. Publications “Management of Radioactive Waste. Requirements for the Management of
Radioactive Waste Generated by Small Waste Producers” and “Processing and Storage of Radioactive Waste
Generated by Small Waste Producers” were drafted and
issued. SSI supported the printing of the aforementioned
publications. A number of workshops and meetings
were organized for the small waste producers.
Large amounts of radioactive waste will be
generated during the decommissioning of Ignalina
NPP Unit 1. This waste shall be managed and later
disposed of in such a way that it later would not
cause any danger to the general public and to the
environment, i. e., in accordance with the international
principles for the management of radioactive waste.
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atliekų tvarkymo įrenginius (apdorojimo, galutinio
apdorojimo saugyklas ir kapinynus). Radiacinės saugos požiūriu įvertinti, parengti panaudoto branduolinio kuro bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių projektų licencijavimo dokumentai.
Netoli Vilniaus įrengta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla, kurioje nebranduolinės
kilmės radioaktyviosios atliekos buvo laidojamos iki
1989 m. Nuo 2001 m. Maišiagalos saugykla perduota
RATA. RSC pagal kompetenciją dalyvavo licencijuojant šią saugyklą: peržiūrėtos ir suderintos techninės
sąlygos, saugos įvertinimo ataskaita, planuojami atlikti saugos gerinimo darbai.

Imami mėginiai radiologiniams
tyrimams uždarytoje Maišiagalos
radioaktyviųjų
atliekų saugykloje

RSC specialists took active part in preparation of
legal basis for its management. RSC also takes part in
licensing of radioactive waste management facilities
(treatment and conditioning facilities, storages and
repositories). Licensing documents for erection of
the spent nuclear fuel interim storage facility and
radioactive waste management facilities were assessed
from the radiation protection point of view.
Maišiagala radioactive waste storage facility is
located near Vilnius. The radioactive waste of nonnuclear origin was disposed of there up to the year
1989. This facility was transferred over to RATA since
2001. RSC according to its competence took part in the
licensing of the Maišiagala facility: technical conditions,
safety analysis report and planned safety improvement
works were reviewed and agreed.

Samples for radiological
measurements are taken at closed
Maišiagala radioactive waste
storage facility

RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR ATLIEKŲ
VEŽIMO VALSTYBINĖ
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

STATE SUPERVISION AND CONTROL
OF TRANSPORT OF RADIOACTIVE
MATERIALS AND RADIOACTIVE WASTE

Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimo
kontrolė yra svarbi, perspėjant galimas radiologines
avarijas, kurios gali kilti vežimo metu, nesilaikant
radiacinės saugos reikalavimų. Todėl RSC nuolat
kontroliuoja šį procesą.
Didelis dėmesys skiriamas vežimo teisiniam reguliavimui. Į Lietuvos nacionalinę teisę perkeltos
TATENA Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos ir saugumo elgesio kodekso bei Jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių importo ir eksporto vadovo nuostatos bei radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimą
tarp ES šalių narių reglamentuojančių ET reglamento
ir direktyvų reikalavimai. Ši veiklos su šaltiniais rūšis
licencijuojama nustatyta tvarka bei vykdoma vežėjų
valstybinė radiacinės saugos priežiūra ir kontrolė.
Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, norint
įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje
radioaktyviąsias medžiagas bei radioaktyviąsias
atliekas galima tik turint RSC išduotą licenciją ir
vienkartinį leidimą.
Radioaktyviosios medžiagos vežamos oro, vandens, geležinkelio ar kelių transportu. Kasmet į
Lietuvą įvežamos radioaktyviosios medžiagos naudojamos medicinoje, pramonėje ir moksle. Vežami

Supervision and control of transport of radioactive
materials and radioactive waste is an important
measure to prevent radiological accidents that might
occur if during the transport the radiation protection
requirements are not followed. For this reason RSC is
constantly controlling this process.
Great attention is paid to the development of legal
requirements for transportation process. After Lithuania
has become the EU member state. Provisions of the
IAEA Code of Conduct on the Safety and Security of
Radioactive Sources and Guidance on the Import and
Export of Radioactive Sources, as well as requirements
of EC regulation and appropriate directive setting out
requirements for transport of radioactive materials and
radioactive waste between EU member states were
transposed to the national legislation. Transport of
radioactive materials and radioactive waste, as being one
of the practice involving sources, is licensed according to
established order. State radiation protection supervision
and control of carriers is constantly carried out too.
According to legal requirements in force, the import,
export, transit or transportation in the Republic of Lithuania of radioactive materials, and radioactive waste is
subject to a license and a permit issued by RSC.
Radioactive materials are shipped by air, water,
railway or road transport. Radioactive materials
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radioaktyviųjų medžiagų kiekiai (aktyvumas) ir jų keliamas pavojus kinta labai plačiai.
Dėl šalies ekonominės situacijos (sulėtėję
pramonės plėtros tempai, atsisakyta kai kurių
technologijų ir kt.) iki 2001 m. išduota daug leidimų
vežti radioaktyviąsias atliekas į Ignalinos AE laikinąją
radioaktyviųjų atliekų saugyklą (13 pav.). Didžiąją
dalį atiduodamų nuolat saugoti šaltinių sudarė
dūmų jutikliai su 239Pu, kurių galiojimo terminas seniai pasibaigęs. Daugiausia šio tipo dūmų jutiklių
pagal sovietinius reikalavimus buvo didelėse pramonės
įmonėse. Audimo įmonėms pradėjus naudoti kitus
technologinius procesus, atsisakyta šiems procesams
reguliuoti ir kontroliuoti naudojamų gama relių
su 137Cs. Pastaraisiais metais kasmet į Ignalinos AE
laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą vidutiniškai
išvežama apie 5 000 panaudotų šaltinių.

13 pav.
Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimo raida
1997–2006 m.

imported to Lithuania are used in medicine, industry
and research and education. Amounts (activities)
of radioactive materials varry. Consequently, the
magnitude of hazard varries too.
Due to the economical status in the country (the
industry growth rates decreases, some technologies were
changed to others etc.) large number of single permits to
transport the radioactive waste to the radioactive waste
temporary storage facility located at Ignalina NPP were
issued up to the year 2001 (Figure 13). Large number of
sources sent for storage contains 239Pu radionuclide with
its expired useful life. According to soviet requirements,
these sources were widely used in large industrial
enterprises. After textile industry started to apply
other technological processes, the use of gamma relays
containing 137Cs radionuclide for regulation and control
of technological processes was withdrawn. In these
latter years the average annual number of spent sealed
sources sent to the Ignalina NPP radioactive waste
interim storage facilities is near 5 000.
Figure 13
Permits issued for transport of radioactive materials
and radioactive waste in 1997–2006

Leidimų skaičius
Number of permits

100

Išduota leidimų
Number of issued permits

80

RA
Permits for transport
of radioactive waste

60
40

RM
Permits for transport
of radioactive materials

20
0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Radioaktyviųjų medžiagų daugiausia įveža asmens
sveikatos priežiūros įstaigos. Didžiąją jų dalį sudaro
radiofarmakologiniai preparatai, naudojami ligoms
diagnozuoti ir gydyti. Paskutiniaisiais metais spartėja
naujų tehnologijų su šaltiniais diegimas pramonės
įmonėse, moksle, medicinoje, taikomi nauji gydymo
metodai su šaltiniais. Todėl išduodama nemažai
leidimų radioaktyvioms medžiagoms įvežti.

The largest number of radioactive materials is
imported by the personal health care institutions.
Major part of them are radiopharmaceuticals used for
diagnostics and treatment of diseases. In these latter years
new technologies are being introduced in industry and
research and new methods are being applied for medical
treatment involving sources. Hence, a fair number of
permits are issued to import radioactive materials.

AVARINĖ PARENGTIS
IR TERORIZMO PREVENCIJA

EMERGENCY PREPAREDNESS
AND PREVENTION OF TERRORISM

RSC nuo įkūrimo pradžios daug dėmesio skyrė
radiacinių avarijų prevencijai ir pasirengimui į jas
reaguoti.
Lietuva turi atominę elektrinę, kuri kelia tam tikrą
grėsmę visuomenei. Todėl parengtais teisės aktais
reglamentuota veikla radiacinės avarijos metu, nustatyti
kriterijai, kuriais turėtų vadovautis valstybės valdymo
bei savivaldos institucijos, juridiniai ir ﬁziniai asmenys,
atsakantys už gyventojų apsaugomųjų veiksmų nustatymą,
planavimą ir taikymą radiacinės avarijos atveju.

RSC since its establishment is paying serious consideration to issues related to emergency preparedness and response to radiation accidents.
Lithuania operates the nuclear power plant and
this fact naturally raises some threat to the general
public. Therefore, the activities in case of a radiation
accident are regulated by a set of adopted legal acts,
criteria are established, which shall be followed by the
state and local authorities, legal and natural persons
responsible for setting out, planning and application
of public protective actions.
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Siekiant užtikrinti nuolatinę avarinę parengtį, sukurtas ir patvirtintas RSC avarinės parengties planas,
įkurta vidinė Avarinės parengties organizacija (APO).
APO bei plano funkcionalumas kasmet tikrinami pratybose, kurios organizuojamos kartu su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis ir atskirose
APO grupėse.
Tobulinant pasirengimą reaguoti į radiacines avarijas, 2005–2006 m. vykdytas ES ﬁnansuojamas PHARE
projektas „Pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms stiprinimas Lietuvoje“. Sustiprinta
RSC techninė bazė, įsigyta mobili laboratorija, parengtos gelbėtojų mokymo programos ir visuomenės
informavimo procedūros, patobulintas RSC avarinės
parengties planas bei mokyti darbuotojai.
RSC specialistai tarptautiniuose TATENA, EK,
NATO, JAV ir kitų organizacijų bei šalių organizuojamuose mokymo kursuose, seminaruose, konferencijose semiasi patirties ir atnaujina savo žinias apie
radiacinių avarijų valdymą, reagavimą į galimus teroro išpuolius. Įgyta patirtis perduodama mokant kitų
institucijų, atsakingų už greitą reagavimą radiacinių
avarijų metu, darbuotojus. Rengiamos bendros pratybos, treniruotės.

FALKEN / DEMOEX
pratybos Švedijoje
Per savo veiklos dešimtmetį RSC darbuotojai dalyvavo 8 tarptautinėse pratybose bei organizavo ir
dalyvavo 11 nacionalinio lygio pratybų: „Tarptautinio Vilniaus oro uosto, Vilniaus miesto civilinės
saugos pajėgų, RSC ir RATA veiksmai, likviduojant
avarijos padarinius orlaivyje, gabenusiame radioaktyviąsias medžiagas“; „Nelegalaus jonizuojančio
spinduliuotės šaltinio, atgabento į Klaipėdos jūrų
uostą, aptikimas ir jo tvarkymas“; „Teroro akto, kurio metu naudotos radioaktyvios medžiagos, pasekmių likvidavimas“ ir kt.
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In order to continually ensure emergency preparedness, the emergency preparedness plan of RSC
was drafted and adopted and the internal Emergency Preparedness Organization (EPO) was established. The functionality of the EPO and the plan is
annually veriﬁed both during internal exercises of
particular EPO groups and joint national ant international exercises.
Enhancing the emergency response and preparedness to radiation accidents, the EU Phare programme
project “Strengthening of emergency preparedness for
nuclear and radiological accidents in Lithuania” was
implemented during 2005–2006. Technical capabilities of RSC were strengthened, mobile laboratory was
purchased, training programmes for rescue people
and procedures for public information were drafted,
emergency preparedness plan of RSC was improved
and specialists were trained during implementation of
the aforementioned project.
RSC specialists take part in international training
courses and exercises organized by the IAEA, EC,
NATO, the USA and other international organizations
and countries. Experience is gained and knowledge
is renewed in management of radiation accidents and
response to possible terrorist attacks. Gained experience
is shared with workers from other institutions in charge
for rapid response in case of radiation accidents. Joint
training and exercises are also organized.

FALKEN / DEMOEX
exercise in Sweden
During ten years, RSC specialists participated in 8
international exercises and organized and took part in
11 national exercises. “Actions of International Vilnius
Airport, Civil Protection Forces of Vilnius, RSC and
RATA Eliminating the Consequences of an Accident
in the Aircraft, which Transported Radioactive
Materials”, “Detection and Management of Illegal
Source of Ionizing Radiation, Transported to Klaipėda
Sea Port”, “Elimination of Consequences of the Terror
Act Involving Radioactive Material” are only few of
them to mention.

Mokymo kursai Atėnuose
skirti stiprinti reagavimą,
įvykus radiologinei avarijai
Kiekvienais metais organizuojami seminarai bei
kursai visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų
specialistams, kitų institucijų, reaguojančių radiacinių
avarijų atveju, darbuotojams. Jų metu mokoma, kaip
teisingai elgtis su šaltiniais, apsaugant save ir aplinkinius
avarijų atveju bei teikti pagalbą nukentėjusiems.

Pratybos VU
Onkologijos
institute
RSC skiria daug dėmesio gyventojų švietimui.
Išleista daug leidinių lietuvių ir rusų kalbomis,
kuriuose pateikiamos bendros žinios apie jonizuojančią
spinduliuotę bei aiškinama, kaip elgtis avarijos Ignalinos
AE metu. Šie leidiniai perduoti apskritims, išdalyti
gyventojams.

Leidiniai
perduodami Utenos
apskričiai

2001–2002 m. RSC parengė ir vykdė Ignalinos AE
prevencinių apsaugos priemonių zonos gyventojų aprūpinimo jodo tabletėmis projektą, kurį ﬁnansavo Švedijos Vyriausybė. Jodo tabletės išdalytos Visagino ir

Training course in Athens on
strengthening response to a
radiological accident
Every year workshops and training courses are organized
for specialists of public and personal health care institutions
and workers from other authorities involved in emergency
preparedness and response to radiation accidents. The
training is provided on how to properly act with radiation
sources in order to protect oneself and others in case of an
accident and to provide help to injured persons.

Exercise in the
Oncology Institute
of Vilnius
University
RSC is paying serious consideration to public information. A number of publications is issued in Lithuanian and
Russian languages. They provide general information about
ionizing radiation and actions to be taken in case of an accident at Ignalina NPP. These publications were delivered to
the administrations of counties of Lithuania for their subsequent distribution to the general public.

Publications are
handed over to
Utena district

In 2001–2002, RSC developed and implemented the
project, the aim of which was to provide with iodine pellets
the general public living in the area of preventive actions
of Ignalina NPP. This project was supported by the Swe-
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aplinkinių vietovių gyventojams, ligoninių personalui,
mokykloms, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir operatyviosioms tarnyboms.
Po rugsėjo 11-osios įvykių, įvertinus terorizmo keliamas grėsmes ir pavojus, bei atsižvelgiant į
TATENA Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
saugos ir saugumo elgesio kodekso nuostatas bei rekomendacijas, ET teisės aktus, parengti dokumentai,
reglamentuojantys veiklą su didelio aktyvumo šaltiniais, taip pat taisyklės, kaip elgtis, radus nelegalius
šaltinius, nustačius radioaktyviosiomis medžiagomis
užterštas teritorijas. Didelis dėmesys skirtas ir šaltinių ﬁzinei saugai.
Nors mūsų šalyje teroro aktų, panaudojant radioaktyviąsias medžiagas nebuvo, tačiau nustatyti
atvejai, kai bandyta nedeklaruojant įvežti ar išvežti daiktus, skleidžiančius padidintą jonizuojančiąją
spinduliuotę: laikrodžius, kompasus, kurių rodyklės
ir skaitmenys dažyti šviečiančiomis radioaktyviomis
medžiagomis ir kt.
Per sienos perėjimo punktus be leidimo gali būti
gabenamos ir dvigubos paskirties prekės, todėl ypač
svarbu gebėti jas atskirti. RSC kartu su JAV Kalifornijos
universiteto Lawrence Livermore laboratorija parengė
mokymo medžiagą ir organizavo mokymus apie
tai, kaip atpažinti dvejopos paskirties medžiagas
ir gaminius, kurie galėtų būti naudojami kuriant ir
gaminant branduolinį ginklą.

Gyventojų apšvita
Žmonių, kurie savo kasdieniame gyvenime gauna
apšvitą, radiacinė sauga tokia pat svarbi, kaip apšvita
tų, kurie švitinami savo darbo vietose ar atliekant
medicinines procedūras. Todėl RSC gyventojų apšvitai
visuomet skyrė ir skiria didelį dėmesį.
Apsaugant gyventojus nuo apšvitos, labai svarbu
išspręsti kelis uždavinius, iš kurių svarbiausi yra šie:
apšvitos šaltinių, jų lemiamų dozių ir šių dozių kitimo
dėsningumų nustatymas; optimizuotų radiacinės saugos priemonių identiﬁkavimas; visuomenės informavimas apie apšvitą ir radiacinę saugą.
Pirmasis uždavinys susijęs su didelės apimties
tyrimais. Kai kurie tyrimai, pavyzdžiui, radono tūrinių aktyvumų, radionuklidų aktyvumų statybinėse
medžiagose, maiste ir geriamajame vandenyje dozės
ir dozės galios aplinkoje pradėti gerokai anksčiau iki
RSC įkūrimo. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje RSC
jau buvo sukaupęs informaciją, iš kurios aiškėjo, kokią
įtaką gyventojų apšvitai turi įvairūs – tiek gamtinės,
tiek dirbtinės kilmės šaltiniai. 14 pav. parodyti įvairių
apšvitos šaltinių įnašai į vidutinę mūsų šalies gyventojo dozę. Nustatyta, kad kai kuriais atvejais šie įnašai
žymiai skiriasi nuo vidurkių. Pavyzdžiui, kai kuriuose
šalies regionuose radonas patalpose lemia kur kas didesnę negu nurodytą paveiksle dozę.
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dish Government. Iodine pellets were distributed to the
inhabitants of Visaginas city and surrounding areas, staff
of hospitals, schools, preschool institutions and institutions
involved in operational activities.
After September 11, 2001, taking into account the results
of threat and risk assessment, and the IAEA requirements
and recommendations of the Code of Conduct on the Safety
and Security of Radioactive sources, and EU legislation as
well, legal acts were adopted, which set out requirements
for conducting activities with high activity sealed sources,
and regulation on how to conduct in case if illegal sources,
areas contaminated with radioactive materials have been
found or identiﬁed. Attention was also paid to the physical
security of sources.
Although there were no terror acts involving radioactive
materials in Lithuania, however, cases were determined,
during which attempts were made to import or export
items emitting ionizing radiation. These items mainly were
watches, compasses etc., particular parts of which were
covered with materials containing radionuclides.
Dual-use items and equipment might be transported
through the state border as well. Therefore, it is important
to recognize them. RSC jointly with Lawrence Livermore
laboratory of the California University (USA) prepared
the training material and conducted training course on
how to identify the dual-use items that could be used for
development and production of nuclear weapons.

Public exposure
The radiation protection of the general public against the
impact of ionizing radiation emitted from different sources
in their daily life is of the same importance comparing
with those who are exposed in their workplaces or during
medical procedures. Therefore, RSC was and is all the time
paying serious consideration to the public exposure.
Protecting from public exposure, it is important to
identify and solve some problems, the most important of
which are as following: identiﬁcation of source terms, doses
and their consistent patterns, identiﬁcation of optimized
radiation protection measures and public information
about exposure and radiation protection.
The ﬁrst problem is related with large scale investigations. Some of the investigations, for example, measurements of radon concentrations, concentrations of radionuclides in building materials, foodstuff and drinking water,
dose and dose rate in the environment, were commenced
before establishment of RSC. At the end of 20th century RSC
has collected the information which has shown how much
the sources of natural and artiﬁcial origins contributed to
the public exposure. Figure 14 shows the contribution of
different sources of exposure to the average dose of the
general public. It was determined that in some cases these
contributions signiﬁcantly differ from the mean values in
the country. For instance, radon concentrations in some regions of the country cause much higher dose as comparing
to the dose shown in Figure 14.

14 pav.
Įvairių apšvitos šaltinių vidutinis įnašas
gyventojų apšvitai
Radonas patalpose / Indoor radon
Išorinė spinduliuotė patalpose
Indoor external radiation
Rentgeno diagnostika
5%
X-ray diagnostics
1%
Radonas išorėje / Outdoor radon
1%
Išorinė spinduliuotė lauke
6%
Outdoor external radiation
1%
Toronas / Toron
1%
Radonas geriamajame vandenyje
3%
Radon in drinking water
Kosmogeniniai radionuklidai
Cosmogenic radionuclides

4%

Figure 14
Contribution of different sources of exposure to the
average dose to the general public
36%
22%

Kvėpuojant ir su maistu bei vandeniu į
organizmą patekę urano ir torio
šeimų radionuklidai
Inhaled and ingested radionuclides
of uranium and thorium decay chains
Atominių bombų bandymų iškritos
Fallouts due to A-bombs tests

4%

16%

Atominės energetikos į aplinką
išmesti radionuklidai
Radionuclides released and
discharged from nuclear facilities
Radionuklidai maiste
Radionuclides in foodstuffs

Labai svarbūs yra gyventojų apšvitos vertinimai
tam tikromis sąlygomis. Atlikus tyrimus, apskaičiavus
galimas apšvitos dozes ir nustačius, kad būtina
imtis gyventojų apsaugos priemonių, RSC rengia
rekomendacijas, kokios tai turi būti priemonės. Taip
buvo padaryta aptikus 226Ra užterštą gruntą Panevėžyje
ar 60Co užterštą valymo įrenginių dumblą Visagine.
Pastaraisiais metais RSC stengiasi įvertinti ir tokių
apšvitos šaltinių, kurie gali turėti įtakos, palyginti
nedaugeliui gyventojų, lemiamas apšvitos dozes. Iš
tokios apšvitos paminėtinas pavyzdys – apšvita, kurią
gauna 131I gydytų pacientų šeimos nariai.
Kitas pavyzdys rodo, kad RSC yra pasirengęs gyventojų vidinę apšvitą įvertinti tiriant biologinius mėginius. 2001 m. tokie tyrimai buvo atlikti Balkanuose
tarnavusiems mūsų šalies taikdariams, siekiant nustatyti, ar jų organizmuose nėra didelių nuskurdinto
urano aktyvumų.
Laikantis principo, kad kiekvienas žmogus turi teisę žinoti, kokiomis sąlygomis gyvena ir dirba, gyventojai informuojami, kokias apšvitos dozes gauna, apie
galimą apšvitos poveikį ir apie būdus jai mažinti.
Pastebėta, kad gyventojų susidomėjimas radiacine
sauga nuolat didėja. Juos domina ne tik, kokias
dozes jie gauna iš maiste esančių radionuklidų, bet
ir, pavyzdžiui, tai, kokią įtaką gali turėti šalia jų butų
įrengiami rentgeno kabinetai.

It is of utmost importance to assess the public exposure
in some particular circumstances. After conducting
the investigations, calculation of potential doses and
determination of necessary protection measures for the
general public, RSC develops recommendations what
measures shall be taken. The aforementioned actions were
taken after the soil contaminated with 226Ra was found in
Panevėžys or after the sludge contaminated with 60Co was
assessed in Visaginas water cleaning facility.
In recent years, RSC is seeking to assess the doses
received from sources which relatively might expose a
limited number of general public. One of such examples
is the assessment of doses received by the family members
from the patient undergone 131I treatment.
Another example shows that RSC is ready to assess
the internal public exposure employing investigations of
biological samples. Such investigations were carried out
in 2001 for peacemakers from our country who served in
Balkans. The concentrations of uranium were assessed in
their bodies.
Following the principle that each person has the right
to know in what conditions he / she lives or works, the
general public is informed about the doses it receive, about
the possible impact and the ways for their reduction.
It was recognized that the interest of public in radiation protection is constantly increasing. General public is
interested not only in doses received due to consumption
of foodstuff, but also, e. g., what impact might have to their
health an X-ray room built adjacent to their apartments.

GAMTINĖ APŠVITA

NATURAL EXPOSURE

Gamtinės apšvitos tyrimai pradėti prieš įkuriant
RSC. Buvo ir yra tiriami įvairūs šios apšvitos šaltiniai.
Vienas iš svarbiausių gamtinės apšvitos šaltinių yra
radonas (222Rn) patalpose. Kad būtų įvertinta, kokie
mūsų šalyje jo tūrinių aktyvumų lygiai, 1995 m. kartu
su SSI buvo pradėta radono tyrimų programa. Iki
1999 m. ištirta 400 atsitiktinai išrinktų individualiųjų
namų. Nustatyta, kad radono tūrinių aktyvumų
vidurkis tirtuose namuose yra 55 Bq/m3. Tai lemia 1,4
mSv efektinę dozę per metus. Gauti rezultatai parodė,
kad radonas patalpose yra svarbus apšvitos šaltinis

Assessment of natural exposure launched before
establishment of RSC. Different sources of this type
exposure were and are investigated.
One of the most important contributors to the natural
exposure is the indoor radon (222Rn). In order to evaluate
the speciﬁc activities of radon in Lithuania, the radon
assessment programme was developed and implemented
with SSI since 1995. 400 randomly selected individual
houses were investigated against the end of 1998. It was
determined that the mean value of speciﬁc radon activities
is 55 Bq/m3. It causes the annual effective dose of 1.4 mSv.
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mūsų šalyje. Nustatyti regionai, kuriuose radono
kiekiai statistiškai patikimai skiriasi nuo Lietuvos
vidurkio.
Todėl 2000–2005 m. buvo atliekami detalesni šių
regionų tyrimai. Gauti patikslinti radono patalpose
tūrinių aktyvumų pasiskirstymo duomenys.
2001–2002 m. atlikti tyrimai radono atžvilgiu
speciﬁniame karstiniame regione šiaurės Lietuvoje –
Biržų ir Pasvalio rajonuose. 552 namų tyrimų rezultatai parodė, kad šio regiono radono tūrinių aktyvumų
vidurkis yra (88±7 Bq/m3), o regiono dalyje, kur vyksta intensyvus karstiniai reiškiniai, vidurkis – (109±9
Bq/m3).
Atlikti radono tūrinių aktyvumų tyrimai ir
daugiaaukščiuose namuose. Iš Lietuvos didmiesčių
ir rajonų centrų 609 butuose gautų rezultatų buvo
nustatyta, kad vidutinis radono kiekis tokiuose
namuose yra 15 Bq/m3.
Įvertinus gyventojų pasiskirstymą pagal namų
tipus ir gautus rezultatus, nustatytas Lietuvos radono tūrinių aktyvumų vidurkis visuose namuose –
35 Bq/m3. Metinė radono sąlygota efektinė dozė
daugiaaukščiuose yra 0,9 mSv mažesnė negu individualiuose namuose.
Siekiant numatyti galimus radono tūrinius aktyvumus naujuose pastatuose, buvo atliekami radono
rizikos vertinimai. Panevėžio miesto plėtros teritorijose buvo atliekami radono grunto ore matavimai
ir grunto laidumo analizė. Priklausomai nuo grunto tipo, radono kiekiai grunto ore 40 kBq/m3 lygį
(lygį, kuris dažnai laikomas didelės radono rizikos
požymiu) viršijo daugiau kaip 25% tirtų taškų. Kai
kurios Panevėžio miesto plėtros teritorijų vietos gali
būti vertinamos kaip vidutinės arba net aukštos radono rizikos zonos.
Kitas gamtinės apšvitos šaltinis yra statybinės
medžiagos. Atliekami jų gama spektrometriniai tyrimai ir įvertinamas aktyvumo rodiklis, kuris parodo, ar galima šias medžiagas naudoti be apribojimų.
Visų iki šiol ištirtų (beveik 800) statybinių medžiagų
pasiskirstymas pagal aktyvumo rodiklį parodytas
15 pav.

Results showed that indoor radon is in our country an
important contributor to the total exposure. Regions were
determined, in which radon concentrations are in statistical
reliable difference comparing to the mean speciﬁc activity
value in Lithuania.
Hence, detailed assessment of these regions was
conducted in 2000–2005, which allowed obtaining speciﬁed
distribution of speciﬁc activities of indoor radon.
In 2001–2002, investigations were conducted in speciﬁc
carst region from the presence of radon viewpoint – in Biržai
and Pasvalys regions. Results of investigations in 552 houses
showed that the mean value of speciﬁc radon activities in
this region is (88±7 Bq/m3), and in the part of region with intense carst phenomenon the mean value is (109±9 Bq/m3).
Investigations of radon speciﬁc activities were also
conducted in apartment houses. 609 apartments in large
cities and smaller cities – regional centers, were investigated.
Results of investigations showed that the average radon
concentration in such houses is 15 Bq/m3.
Taking into account the distribution of inhabitants
according to types of houses and obtained results, the mean
value of distribution of radon speciﬁc activities in all houses
was determined. It equals to 35 Bq/m3. In comparison
with individual houses, in this case the annual individual
effective dose due to the radon is 0.9 mSv lower.
In order to forecast potential radon activities in new
buildings, radon risk assessment was performed. Analysis
of permeability of soil and radon concentrations in the air
of the soil was performed in the areas of development of
Panevėžys city. Radon concentrations in the air of the soil
exceeded 40 kBq/m3 in more than 25% of investigated
points. This level is usually considered as an indicator for
high radon risk. Therefore, some locations in the areas of
development of Panevėžys city could be considered as
medium or even high radon risk areas.
Another source of natural exposure is building materials.
Gamma spectrometric measurements are performed and
the activity index is determined. The activity index shows
whether is allowed to use such materials without any
restrictions or not. Distribution of investigated building
materials (appr. 800 until now) as a function of activity
index is given in Figure 15.

Aktyvumo rodiklio intervalai / Ranges of activity index
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Figure 15
Distribution of building materials as a
function of their activity index
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Statybinių medžiagų bandiniai, kuriuose radionuklidų aktyvumo rodikliai (skaičiuojami pagal
standartinę metodiką) viršijo 1,30, sudarė tik 1,5% viso
bandinių skaičiaus. Didžiosios bandinių dalies (79%)
radionuklidų aktyvumo rodikliai neviršijo 0,6. Tai
rodo, kad dauguma statybinių medžiagų mūsų šalyje
radiacinės saugos požiūriu yra tinkamos naudoti.
Siekiant kuo tiksliau įvertinti statybinių medžiagų
tinkamumą radiacinės saugos požiūriu, pradėta
modeliuoti šių medžiagų lemiama apšvita.
Jau pastatytuose namuose išorinė apšvita buvo
įvertinta, atliekant sugertosios dozės galios matavimus.
Jie buvo atliekami kartu su radono matavimais.
Sugertosios dozės vidurkis yra (121±1) nGy/h. Tai
lemia 0,59 mSv metinę efektinę dozę. Kiekviename
name buvo matuojamos dvi gyvenamosios patalpos.
Patalpų pasiskirstymas pagal sugertosios dozės galią
parodytas 16 pav.

Number of samples of building materials comprised
only 1.5% of all samples, in which radionuclide activity
index exceeded 1.3 (applying standard approach). The
activity index for largest number of samples (79%) did not
exceed 0.6. It shows that the majority of building materials
are in our country acceptable to use from the radiation
protection viewpoint.
In order to assess as much as possible the suitability of
use of building materials from the viewpoint of radiation
protection, the modeling of the exposure caused by these
materials initiated.
The external exposure in already built houses was assessed on the basis of the absorbed dose rate measurements conducted together with radon measurements. The
mean value of absorbed dose rate is (121±1) nGy/h, which
causes 0.59 mSv annual effective dose. Measurements were
conducted in two living rooms of each house. The distribution of rooms as a function of absorbed dose rate is given
in Figure 16.

16 pav.
Patalpų pasiskirstymas pagal
sugertosios dozės vidurkį

Figure 16
Distribution of rooms as a function of the
average absorbed dose rate
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2003 m. RSC atliko aviakompanijos „Lietuvos avialinijos“, o 2005 m. – „Aurela“ orlaivių įgulų narių
apšvitos dozių matavimus ir įvertinimą. Nustatytos
tipinės įvairių maršrutų dozės. Atsižvelgiant į tai ir
skraidymo krūvius, įvertintos galimos metinės įgulų
narių dozės. Priklausomai nuo skraidymų intensyvumo, kai kuriais atvejais jos gali viršyti 1 mSv dozę.
Viršijus ją, apie apšvitos dozes, galimą apšvitos poveikį
ir apsaugos priemones, reikia informuoti įgulų narius.
Tai ir buvo padaryta.
Pradėta vykdyti ir gamtinės kilmės radioaktyviųjų
medžiagų programa. Ja siekiama surasti technologinius procesus ir sritis, kuriose gali iškilti tokių
medžiagų problema. Reiktų atlikti tyrimus ir nustatyti
šios problemos mastą. Galutinis programos rezultatas
bus optimizuotų radiacinės saugos priemonių identiﬁkavimas.
Atlikti tyrimai rodo, kad per metus nuo gamtinės
apšvitos Lietuvos žmonės vidutiniškai gauna 2,1 mSv
efektinę dozę.
Gauti tyrimų rezultatai bus panaudojami numatant,
kur ir kokių apsaugos priemonių nuo gamtinės
spinduliuotės reikia imtis, informuojant visuomenę.

In 2003, RSC conducted the measurements and assessment of doses of crew of the airlines “Lietuvos avialinijos”,
and later in 2005 – “Aurela“. Typical doses received during particular ﬂight routes were determined and, taking
into account the ﬂight time, potential individual doses to
crew were calculated. In some circumstances these doses,
depending of the ﬂight time, might exceed 1 mSv. In this
case it is obligatory to inform the crew about the impact
of exposure and what protective measures are to be taken.
Such information was provided to the crew.
The implementation of the programme for assessment
of naturally occurring radioactive materials (NORM)
started. The aim of it is to identify areas and technological
processes, where such materials might occur, to conduct
measurements and to deﬁne the scale of this problem. The
ﬁnal result of this programme will be the identiﬁcation of
optimized radiation protection measures.
The results of assessment show that the average annual
public effective dose in Lithuania is 2.1 mSv.
The results of assessment will be used for prediction
of necessary protection measures against the natural
exposure, and for public information as well.
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GYVENTOJŲ IŠORINĖS APŠVITOS
STEBĖSENA

MONITORING OF EXTERNAL PUBLIC
EXPOSURE

Siekiant įvertinti gyventojų, gyvenančių netoli
Ignalinos AE, gaunamas dozes, RSC atlieka šių
žmonių išorinės apšvitos (aplinkos dozės ekvivalentų)
stebėseną 50 km zonoje aplink elektrinę. Vienas iš
šios stebėsenos tikslų – įrodyti, kad Ignalinos AE į
aplinką išmetamų radionuklidų lemiama apšvita
neviršija ribotų dozių. Panašūs matavimai atliekami ir
Kupiškio rajone, kuriame nėra jokių dirbtinės kilmės
radionuklidų šaltinių ir kuris laikomas kontroliniu
regionu.
Tokia stebėsena atliekama nuo 1992 m., todėl
keitėsi jos metodika.
Nuo 2000 m. matavimai atliekami lauke. Tam naudojami termoliuminescenciniai dozimetrai. Jie išdėstomi įvairiuose 32 vietovių taškuose. Kiekviename
taške matavimai atliekami dviem dozimetrais. Dozės
kaupiamos šešis mėnesius.
Apibendrinti Ignalinos AE 50 km zonos ir Kupiškio rajono 2001–2006 m. laikotarpio išorinės apšvitos
dozių duomenys pateikti 17 pav.

In order to assess the doses to the general public,
which lives closely to the Ignalina NPP, RSC conducts
the monitoring of its external exposure in the 50 km area
around the nuclear power plant (dose equivalents in the
environment). One of the aims of such monitoring is to
demonstrate that the doses due to discharged and released
radionuclides from the nuclear power plant do not exceed
the dose constraint. Parallel measurements are carried out
in Kupiškis region, in which there are no artiﬁcial sources
of ionizing radiation and which is considered as a control
region.
Such monitoring is conducted since 1992. Therefore, its
methodology has evolved with time.
Since 2000, the measurements are conducted outdoors
with thermoluminescent dosimeters placed in different locations in 32 points. The doses are measured with two dosimeters
in each location. The doses are accumulated 6 months.
Summarized results of dose equivalent measurements
in 50 km area around the Ignalina NPP and Kupiškis region
in 2001–2006 are given in Figure 17.

Išorinės apšvitos dozės, mSv
Dose due to external exposure, mSv

17 pav.
2001–2006 m. išorinės apšvitos dozių
kitimas stebimuose regionuose

Figure 17
Dynamics of external doses in investigated
regions in 2001–2006
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Ilgalaikių aplinkos dozės ekvivalento matavimų
rezultatai rodo, kad statistiškai patikimo skirtumo tarp
šių dozių vidurkių Ignalinos AE regione ir Kupiškio
rajone nėra.
2005 m. gyventojų išorinės apšvitos stebėsena
pradėta ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.

The results of long-term measurements of dose
equivalent in the environment show that there is no
statistically reliable difference between mean values of
doses in 50 km area around Ignalina NPP and in Kupiškis
region.
In 2005, the monitoring of public external exposure
started in the biggest cities of Lithuania, i. e. in Vilnius,
Kaunas, Klaipėda, Panevėžys and Šiauliai.

GYVENTOJŲ VIDINĖS APŠVITOS
STEBĖSENA

MONITORING OF INTERNAL PUBLIC
EXPOSURE

RSC įsigijus viso kūno matuoklį, atsirado galimybė atlikti radionuklidų aktyvumų matavimus ir
gyventojų, t. y., žmonių, kurie nedirba su šaltiniais,
kūnuose. Tokie matavimai iki šiol mūsų šalyje nebuvo atliekami.
Pagrindinis matavimų tikslas – nustatyti, kokią vidinę apšvitą gauna žmonės nuo skvarbiąją spinduliuotę spinduliuojančių radionuklidų. Kartu matavimais

On receipt of a whole body counter, RSC has got a
possibility to measure the activities of radionuclides in
the bodies of inhabitants, i. e. people, who do not work
with radionuclides. Such measurements were never yet
conducted in our country before.
The main purpose of the measurements is to determine
the scale of internal public exposure due to the deep
penetrating radiation. The measurements are also aimed at

34

siekiama informuoti žmones apie jonizuojančiąją spinduliuotę ir radiacinę saugą.
2006 m. vasarą vykdyta akcija „Išsitirk savo
radioaktyvumą“ parodė, kad toks žmonių informavimo
būdas yra labai efektyvus. Vykstant akcijai, išaugo
susidomėjimas ne tik vidine apšvita, bet ir kitais
radiacinės saugos klausimais. Akcijos metu ištirta
apie 200 gyventojų. Įsitikinta, kad Lietuvos gyventojų
radioaktyvioji tarša nėra didelė, žymių nuokrypių
nuo vidurkių neužﬁksuota. Daugiausia gyventojų
organizme yra gamtinės kilmės 40K, kuris į organizmą
patenka su maistu ir oru. Nustatyta, kad moterys savo
kūnuose vidutiniškai turi apie 2,5 kBq 40K, vyrai –
3,7 kBq. Dviejų žmonių kūnuose rasti nedideli kiekiai
(160 ir 570 Bq) dirbtinės kilmės 137Cs.

Viso kūno matuokliu
atliekami gama
radionuklidų matavimai

informing the general public about the ionizing radiation
and the radiation protection.
In summer 2006, the action was conducted “Investigate
your radioactivity” which has shown the efﬁciency of
such way of information provision – the interest increased
during this action not only in the internal exposure but
also in other issues related with radiation protection. Over
200 people were investigated. It was satisﬁed that the
contamination of Lithuanian population with radionuclides
is not signiﬁcant. There were no deviations ﬁxed from the
mean values. The largest contribution to the dose is caused
by the naturally occurring radionuclide potassium (40K)
which passes the body together with foodstuffs and air.
It was determined that in average women in their bodies
contain about 2.5 kBq, and men – 3.7 kBq activity of 40K.
Small amounts of 137CS (radionuclide of artiﬁcial origin)
were found in the bodies of two persons (160 and 570 Bq).

Measurements of activities of
gamma emitters are conducted
with the whole body counter

MAISTO PRODUKTŲ IR VANDENS
RADIOLOGINĖ STEBĖSENA

RADIOLOGICAL MONITORING OF
FOODSTUFFS AND DRINKING WATER

Maisto produktų radiologinė stebėsena Lietuvoje
pradėta 1965 m., siekiant įvertinti, kokią įtaką aplinkos
taršai dirbtinės kilmės radionuklidais turėjo branduolinio ginklo bandymai. Šie matavimai nenutrūko ir
įkūrus RSC.
Maisto radiologinė stebėsena buvo įteisinta naujai
priimtais dokumentais ir 2002 m. įtraukta į bendrą
šalies aplinkos radiologinių tyrimų programą pagal
LR sveikatos apsaugos ir aplinkos ministrų patvirtintą
tvarką.
Mėginių kiekis per pastarąjį dešimtmetį beveik
nekito. Vidutiniškai per metus ištiriama apie 100
neparuošto maisto, 12 paruošto maisto ir 150 geriamojo
vandens mėginių. Jie imami Kauno, Panevėžio,
Klaipėdos ir Šiaulių regionuose, Utenos, Zarasų ir
Ignalinos rajonuose kas ketvirtį. Vilniaus regione
bandiniai nuo 2003 m. imami kas mėnesį.
Pieno, „maisto krepšelio“ ir geriamojo vandens
mėginiai imami pagal patvirtintas taisykles. Reglamentuojamos imamų mėginių rūšys, kiekiai, ėmimo
vietovės ir procedūros. 2001 m. vienoje Vilniaus
ligoninėje pradėti imti paruošto maisto (paros raciono) bandiniai, siekiant įvertinti gyventojo gaunamą
apšvitos dozę ir iš importuojamo maisto.

Radiological monitoring of foodstuffs in Lithuania is
conducted since 1965. It was carried out with the aim at
evaluating the contribution of artiﬁcial radionuclides to
the contamination of the environment due to nuclear tests.
These measurements are also carried out after establishment of RSC.
Radiological monitoring of foodstuffs was legalized in
new legislation and in 2002 it was included into a general
country’s programme of radiological investigations in
the environment. This programme is adopted by the joint
order of the Minister of Health and the Minister of the
Environment.
During last decade, the number of samples did not
change signiﬁcantly. On the average over 100 samples of
raw foodstuffs, 12 samples of processed foodstuffs and
150 samples of drinking water are annually investigated.
Sampling is carried out quarterly. Sampling in Vilnius
region is carried out monthly since 2003.
Samples of milk, “diet basket” and drinking water are
taken according to established order. Different sorts of
samples, their number, sampling locations and sampling
procedures are regulated. In order to assess the individual
dose of the member of the general public due to imported
foodstuffs, sampling of prepared food (daily diet) is carried
out in one hospital in Vilnius since 2001.
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Rengiamasi atlikti
maisto produktų
radiocheminius tyrimus
Dar 1995 m. buvo įsisavinti naujesni bei pažangesni
tyrimo metodai ir radionuklidų aktyvumus pradėta
matuoti modernesne aparatūra.
Kartu buvo kuriama kokybės sistema, didinant
tyrimų rezultatų patikimumą bei plečiama tiriamųjų
objektų įvairovė.
Per pastarąjį dešimtmetį pradėtas matuoti alfa
savitasis ir tūrinis aktyvumas vandenyje ir maisto
produktuose, tričio, radono tūrinis aktyvumas vandenyje. Maisto mėginiuose nustatomi 90Sr ir 137Cs savitasis ir tūrinis (piene) aktyvumai, matuojamas bendrasis beta ir bendrasis alfa savitieji ir tūriniai (piene) aktyvumai (nuo 2005 m. naudojant proporcinį
skaitiklį). Geriamajame vandenyje nustatomi bendrasis alfa ir beta (be higieniškai nenormuojamo 40K) aktyvumo ir 3H ir 222Rn tūriniai aktyvumai. 90Sr išskirti
naudojama radiocheminė procedūra, o aktyvumas
matuojamas skysto scintiliatoriaus spektrometru.
Iki 2004 m. 137Cs aktyvumui nustatyti naudota radiocheminio išskyrimo procedūra ir jis matuotas beta
radiometru UMF, šiuo metu – sukoncentruotame
mėginyje gama spektrometru. Bendrajam beta aktyvumui geriamajame vandenyje nustatyti naudojamas proporcinis skaitiklis. Tyrimų rezultatai rodo,
kad dirbtinės taršos 90Sr ir 137Cs lygiai maiste yra labai maži, didžiausi aktyvumai apie 10 Bq/kg gryno
svorio. Aktyvumai, viršijantys reglamentuojamus lygius, nebuvo užﬁksuoti 1996–2006 m.
Radionuklidų aktyvumai maisto mėginiuose,
imtuose Ignalinos AE regione ir kitose šalies vietovėse,
yra panašaus dydžio. Bendrojo tūrinio alfa, beta,
radono ir tričio aktyvumai geriamajame vandenyje
nė viename bandinyje neviršijo reglamentuojamųjų
lygių.
Tyrimų rezultatai naudojami dėl maiste esančių
radionuklidų vidutinei metinei suaugusiojo Lietuvos
gyventojo apšvitos dozei įvertinti. Apšvitos dozė
nuo neapdorotame maiste esančių radionuklidų yra
0,2 mSv ir 99% juos sudaro gamtinės kilmės 40K maiste
nulemta apšvitos dozė. Apšvitos dozė dėl radionuklidų
paruoštame maiste yra 40% mažesnė.
Analizuojami ir kitų radionuklidų aktyvumai.
Nustačius, kad karstiniame regione 222Rn tūriniai aktyvumai patalpose yra didesni nei kitose vietovėse,
2004–2005 m. buvo atlikti 222Rn tūrinių aktyvumų šalies
vandenviečių geriamajame vandenyje tyrimai, detaliai
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Preparation for
radiochemical
measurements of foodstuffs
As far back as 1995, more modern investigation methods
of activities of radionuclides and measurement equipment
are applied.
At the same time the quality system was being created,
aimed at ensuring the conﬁdence in measurement results.
Also the variety of investigated objects was enlarged.
In these latter 10 years, measurements of speciﬁc
activities of alpha emitters in water and foodstuffs
and speciﬁc activities of tritium and radon in drinking
water are carried out. Speciﬁc activities of 90Sr and 137Cs
radionuclides are measured in samples of foodstuffs (in
milk), gross beta and gross alpha speciﬁc activities are
measured in milk (proportional counter is used since 2005).
Gross alpha and gross beta speciﬁc activities and speciﬁc
activities of 3H and 222Rn radionuclides are measured in the
drinking water. Radiochemical separation is carried out
before the measurement of activities of 90Sr radionuclide.
The activity of this radionuclide is measured with the help
of spectrometer containing liquid scintillation counter. Up
to the year 2004, a radiochemical separation procedure for
measurement of 137Cs activity was applied, and the activity
was measured with beta radiometer UMF. Currently the
activity of concentrated sample is measured with gamma
spectrometer. Proportional counter is used for measurement
of gross beta activity in drinking water. Results of
investigations show, that the concentrations of 90Sr and
137
Cs radionuclides of artiﬁcial origin in foodstuffs are very
low. The highest concentrations are near 10 Bq/kg of fresh
weight. In 1996–2006, there were no samples exceeding
permissible levels.
Activities of radionuclides in samples of foodstuffs
taken in Ignalina NPP region and other locations of
our country are similar. Gross alpha, beta activities and
activities of radon and tritium in drinking water did not
exceed permissible levels.
Results of investigations are used for calculation of the
average annual dose due to radionuclides in foodstuffs to
the adult member of the general public of Lithuania. The annual dose due to radionuclides in raw foodstuffs is 0.2 mSv.
The highest contribution to the total dose (99%) is due to
the 40K radionuclide of natural origin. Annual dose due to
radionuclides in processed foodstuffs are 40% lower.
Activities of other radionuclides are also analyzed.
After determination of higher activity concentrations
of 222Rn indoors in carst region, investigations of 222Rn
activity concentrations in drinking water taken from

ištiriant vandenviečių geriamąjį vandenį šiaurės Lietuvos karstiniame regione. Visuose mėginiuose 222Rn
tūrinis aktyvumas buvo nedidelis – vidurkis ne didesnis
kaip 16 Bq/l. Didžiausias aktyvumas neviršijo 40 Bq/l
(leistinas lygis – 100 Bq/l). Vidutinė apšvitos dozė yra 1
μSv, kurią dėl 222Rn gautų Biržų rajono gyventojas, naudodamas 60 litrų vandens per metus. Tyrimai parodė,
kad priemonės 222Rn tūriniam aktyvumui geriamajame
vandenyje sumažinti nereikalingos.
EK ekspertai 2005 m. teigiamai įvertino RSC
atliekamos stebėsenos sistemą pagal Euratomo
sutarties 35 straipsnį.

Europos Komisijos
ekspertai vertina RSC
darbą

watering-places in other regions were also carried out. In
2004–2005, more detailed investigations of drinking water
taken from watering-places were carried out in the carst
region located in the northern part of Lithuania. 222Rn activity
concentrations in samples were low – the average activity
did not exceed 16 Bq/l. The highest activity did not exceed
40 Bq/l (permissible level is 100 Bq/l). The average annual
dose is 1 μSv. This dose might be received due to the 222Rn
radionuclide by an inhabitant of Biržai region, if to assume
that he / she is annually consuming 60 liters of water.
In 2005, EC experts positively evaluated the system of
monitoring conducted by RSC according to requirements
of the Article 35 of the Euratom Treaty.

EC experts
evaluate the work
of RSC

GRYBŲ RADIOAKTYVIOSIOS TARŠOS
STEBĖSENA

RADIOLOGICAL MONITORING OF
MUSHROOMS

Radioaktyvioji grybų tarša itin gerai atspindi
aplinkos radioaktyviąją taršą, todėl radionuklidų aktyvumai grybuose yra vienas iš geriausių aplinkos
radioaktyviosios taršos indikatorių. Grybų radioaktyviosios taršos stebėsena pradėta vykdyti dar prieš
įkuriant RSC. Nuo 1998 m. šie tyrimai atliekami pagal
specialią programą.
Vienas iš plačiausiai tiriamų regionų yra šalies
pietryčiai, nes jis buvo gana stipriai užterštas po
Černobylio AE avarijos, be to, jis pats grybingiausias.
Siekiant gauti kuo daugiau informacijos apie padėtį
visoje šalyje, tiriami ir kiti šalies regionai. 1998–2006 m.
ištirta apie 2 300 grybų mėginių iš 199 miškų.
Grybų mėginiuose registruojami 137Cs aktyvumai.
Taršos kitimo tendencijas atspindi 14 pav., kur
parodyta, kaip kito vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas.
Per pastaruosius 9 metus grybų radioaktyvioji tarša
137
Cs pastebimai nesumažėjo. Metiniai 137Cs savitųjų
aktyvumų svyravimai gali būti susiję su grunto
drėgmės kiekio svyravimais – kintant grunto drėgmei,
kinta vandens kiekis ir grybuose, todėl juose kinta ir
137
Cs savitasis aktyvumas.

Radioactive contamination of mushrooms is a very
good reﬂector of the radioactive contamination of the environment. Therefore, the radionuclide activities in mushrooms are one of the best indicators of radioactive contamination of the environment. Radiological monitoring of
mushrooms started before the establishment of RSC. Such
investigations are carried out according to a special programme since 1998.
Large investigation programme is implemented in
the southeastern part of the country, because this region
was largely affected by the Chernobyl accident, and large
amount of mushrooms can be found there too. However,
in order to get information about the situation in the whole
country, other regions are investigated too. In 1998–2006,
over 2 300 samples from 199 forests were investigated.
Activities of 137Cs radionuclide are registered. Trends
of variation of contamination are reﬂected in Figure 18,
which shows the variation of mean speciﬁc activity of
137
Cs radionuclide. Radioactive contamination of mushrooms did not signiﬁcantly changed during 9 years. Annual variation of 137Cs speciﬁc activities might depend on
the variation of soil humidity. If soil humidity changes,
the amount of water changes in mushrooms changes too,
therefore, speciﬁc activities of 137Cs radionuclide also
change in mushrooms.
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Vertinant dozes, kurias dėl grybuose esančio
137
Cs gauna žmonės, svarbu žinoti, kaip tiriamą
radionuklidą kaupia skirtingų rūšių grybai. Todėl
kasmet analizuojama, kokie savitieji 137Cs aktyvumai
yra populiariausių rūšių grybuose. Šios analizės
rezultatai parodyti 19 pav.
19 pav.
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In order to assess the doses of the general public due to
Cs radionuclide in mushrooms, it is important to know,
how different species of mushrooms accumulate the radionuclide of interest. Hence, the speciﬁc activities of 137Cs radionuclide are annually analyzed in the most popular mushroom
species. Results of such analysis are given in Figure 19.
137

Picture 19
Variation of 137Cs speciﬁc activities
in different species of mushrooms
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Grybų radioaktyviosios taršos tyrimai padeda ne
tik stebėti aplinkos radioaktyviąją taršą. Kitas tokių
tyrimų tikslas yra parodyti visuomenei, kokią svarbą
žmonių apšvitai turi radionuklidai grybuose.
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Picture 18
Variation of 137Cs activity concentration in
mushrooms in 1998–2006
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Radiological investigations of mushrooms do allow
not only to monitor the radioactive contamination of the
environment, but also to show to the general public how
radionuclides in mushrooms contribute to its exposure.

Medicininė apšvita
Seniai akivaizdu, kad kylant valstybės ekonominiam ir socialiniam lygiui, intensyvėja jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimas medicinoje, didėja
medicininė apšvita. Ne išimtis ir Lietuva – jau ne vieneri metai, kaip daugėja su medicinine apšvita susijusių procedūrų, diegiami nauji diagnostikos ir gydymo
metodai, panaudojant jonizuojančiąją spinduliuotę,
naudojama nauja įranga. Tačiau atsiranda ir naujos
radiacinės saugos problemos, užtikrinant darbuotojų
ir pacientų radiacinę saugą.
Didelę reikšmę, kuriant šiuolaikinę radiacinės
saugos sistemą medicinoje, turėjo EK direktyva
97/43/Euratomas, skirta diagnostikos ir gydymo
tikslais švitinamų žmonių radiacinei saugai garantuoti.
Įgyvendindami direktyvos reikalavimus, susidūrėme
su sunkumais. Rasti atsakymus į neaiškius klausimus
padėjo RSC ryšiai su ekspertais iš šalių, turinčių
daugiau patirties šioje srityje.
Iš kitos pusės, kuriant radiacinės saugos sistemą
medicinoje padėjo tai, jog RSC šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliko ir atlieka tyrimus,
kuriais siekiama išsiaiškinti, kokia yra su radiacine
sauga susijusi padėtis medicinoje. Atliekami pacientų dozių matavimai, analizuojama, kokia įranga
naudojama, atliekami šios įrangos kokybės kontrolės bandymai, sveikatos priežiūros įstaigos skatinamos analizuoti diagnostinių vaizdų kokybę, siekiant
nustatyti optimalų vaizdo kokybės ir apšvitos dozės
balansą.
Per RSC egzistavimo dešimtmetį visose medicininės
apšvitos srityse pasisekė sukurti visą teisės aktų
sistemą, kurioje atsižvelgiama ne tik į tarptautinių
organizacijų rekomendacijas, bet ir į padėtį Lietuvoje
bei RSC patirtį tokių teisės aktų reikalavimus taikant
praktikoje. Nors teisės aktų reikalavimai yra gana
detalūs, tačiau asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
yra pakankamai galimybių optimizuoti savo pacientų
radiacinę saugą.

Rentgeno diagnostinio
aparato kokybės kontrolės
bandymai
Sprendžiant radiacinės saugos medicinoje problemas, stengiamasi derinti radiacinės saugos valstybės
priežiūros ir kontrolės funkcijas su metodine parama
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Pavyzdžiui, kokybės sistemų kūrimas ir diegimas yra vienas iš to pavyzdžių. Kitas toks pavyzdys gali būti RSC parengtos

Medical exposure
It has become evident long time ago, that the use of
sources of ionizing radiation increases with increase of
economical and social level in the country. As a result of
this fact the medical exposure is also increasing. Lithuania
is no exception – the number of medical exposure related
procedures is increasing yearly, new diagnostic and
treatment methods are being introduced, during which
ionizing radiation is applied. However, new problems in
occupational and public radiation protection occur.
The EC Directive 97/43/Euratom was of great
signiﬁcance in creation of modern radiation protection
system in medicine. The directive is aimed at guaranteeing
the radiation protection of exposed persons undergoing
medical diagnostic and treatment. RSC faced difﬁculties
during the implementation of requirements set by the
directive. Contacts with experts from other countries,
who are more experienced in this ﬁeld, helped RSC to ﬁnd
answers to unsolved questions.
On the other hand, investigations conducted by RSC
in personal health care institutions also contributed to the
rapid creation of radiation protection system in medicine.
Such investigations are conducted with the purpose to assess
the situation in medicine as regards radiation protection. To
this end, measurements of patients’ doses are carried out, it
is analyzed, what type of equipment is used, quality control
tests for this equipment are conducted. Aiming at establishment of optimal balance between the image quality and the
dose, personal health care institutions are encouraged to
analyze the quality of diagnostic images.
During ten years of RSC existence, the legal basis was
created for all ﬁelds of medical exposure. The legal system
takes account not only for recommendations of international organizations, but also for situation in Lithuania and experience of RSC in application of these legal requirements
in practice. Although the legal requirements are quite prescriptive, however, personal health care institutions have
also enough possibilities to optimize the radiation protection of their patients.

Tests of diagnostic
X-ray equipment
Solving the radiation protection problems in medicine,
RSC seeks to coordinate the functions of state radiation
protection supervision and control with methodical
assistance to the personal health care institutions. For
instance, creation and introduction of quality systems shall
be an example. Another example is the recommendations
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rekomendacijos, kaip projektuoti rentgeno diagnostikos procedūrų kabinetus. Toks problemų sprendimo
būdas padeda greičiau ir efektyviau kurti šiuolaikinę
radiacinės saugos sistemą, kuria būtų patenkinti ne tik
asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, bet ir
jų pacientai.

of RSC on how to design the rooms for X-ray diagnostic
procedures. Such way for solving of problems helps to
create modern radiation protection system faster and more
effective, which satisﬁes not only the workers of personal
health care institutions, but also their patients.

KOKYBĖS SISTEMŲ DIEGIMAS MEDICININĖS
APŠVITOS SRITYJE

IMPLEMENTATION OF QUALITY SYSTEMS IN
THE FIELD OF MEDICAL EXPOSURE

Kaip ir kiekvienoje srityje, kur naudojama spinduliuotė, taikant medicininę apšvitą, turi būti laikomasi pagrįstumo ir optimizavimo principų. Įgyvendinti
šiuos principus padeda kokybės sistemos. RSC nuo
1997 m. įvairiais būdais asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms padeda kurti ir diegti kokybės sistemas.
Nors teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę
saugą medicinoje, yra gana detalūs reikalavimai
tokioms sistemoms, dėl įvairių priežasčių jų kūrimas
ir diegimas buvo lėtas procesas. Didelę reikšmę turėjo
ir tai, jog RSC nebuvo sukaupęs daug patirties, kaip
kurti ir diegti kokybės sistemas.
Todėl buvo laikomasi laipsniškumo principo.
Pirmieji tokių sistemų kūrimo žingsniai prasidėjo,
nustačius rentgeno aparatų darbo kokybės reikalavimus ir pradėjus tikrinti jų darbo parametrus. 22
pav. matyti, kaip kito netinkamų rentgeno aparatų
skaičius. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos greitai
suprato, kad tokie aparatų bandymai yra efektyvus
būdas mažinti žmonių apšvitą ir gerinti diagnostinių
vaizdų kokybę.

Like in any ﬁeld, in which ionizing radiation is used,
the principles of limitation and optimization shall be followed. Emploiyng various ways and means, quality systems help to implement these principles. RSC helps personal health care institutions to create and to introduce the
quality systems since 1997.
Although the legal acts provide quite prescriptive requirements for such systems, the creation and introduction
of systems was due to various reasons slow process. Of
great signiﬁcance was also the fact that RSC has had not
enough experience in creation and introduction of quality
systems.
Therefore, step-by-step principle was followed. As
a ﬁrst step taken in creation of such systems was the formulation of requirements for operational quality of X-ray
machines and control of their operational parameters.
Figure 22 shows the dynamics of number of X-ray machines unsuitable for their work. The personal health care
institutions soon recognized that such tests are the effective
way to reduce the exposure of patients and to improve the
quality of diagnostic images.
Figure 22
Dynamics of number of X-ray equipment,
the quality control tests of which were conducted
by RSC, and which did not meet requirements
in 1998–2006
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Buvo pradėti rentgeno nuotraukų ryškinimo
proceso kokybės kontrolės bandymai. Jų ėmėsi pačios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ir tai buvo
vienas iš pirmųjų žingsnių kokybės sistemų kūrimą ir
diegimą atiduodant į šių įstaigų rankas.
Didelę reikšmę turėjo RSC parengti ir sveikatos apsaugos ministro patvirtinti reikalavimai, kaip aprašyti
standartines procedūras, kurių metu naudojama spinduliuotė bei RSC pradėti pacientų dozių matavimai
rentgeno diagnostikoje.
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The quality control tests for development process of
X-ray images were initiated. Personal health care institutions started to conduct these tests themselves, and it was
one of the ﬁrst steps which contributed the placing of creation and introduction of quality systems at their disposal.
The requirements on how to describe the standard
medical procedures, during which the ionizing radiation
is used, drafted by RSC and adopted by the Minister of
Health, were of great signiﬁcance. RSC started to conduct
measurements of patients’ doses in X-ray diagnostics.

Nuo pat pradžių rentgeno diagnostikai buvo
skiriamas didžiausias dėmesys. Spindulinės terapijos
ir branduolinės medicinos srityse dirba medicinos
ﬁzikai, todėl radiacinei saugai dėl procedūrų pobūdžio
skiriama daugiau dėmesio. Tačiau ir šiose srityse
kokybės sistemos diegiamos ir tobulinamos.
Lemiamą reikšmę, kuriant ir diegiant kokybės
sistemas rentgeno diagnostikoje ir kompiuterinėje
tomograﬁjoje, turėjo bendradarbiavimas su Olandijos
ekspertais (žr. MATRA programa „Paslaugų, svarbių
radiacinei saugai medicinoje, gerinimas“).
Žinoma, šis darbas toli gražu nebaigtas. Net sukūrus ir įdiegus šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias
kokybės sistemas, teks įdėti daug pastangų jas tobulinant. Aišku viena – gana sunkiai prasidėjęs kokybės
gerinimo procesas – negrįžtamas – asmens sveikatos priežiūros įstaigos vis labiau jaučia poreikį turėti
kokybės sistemas. Jos palengvina asmens sveikatos
priežiūros įstaigų darbą, didina pacientų pasitikėjimą
teikiamomis paslaugomis, padeda geriau reguliuoti
pacientų srautus, išnaudoti visas įrangos technines
galimybes bei taupyti lėšas.

Greatest attention was paid to X-ray diagnostics from
the very beginning. Medical physicists are working in
radiotherapy and in nuclear medicine, thus, due to nature
of the procedures more attention is paid to the radiation
protection. However, the quality systems are also being
introduced and improved in these areas.
A crucial role in creation and introduction of quality
systems in X-ray diagnostics and computed tomography
played the co-operation with experts from the Netherlands
(see Chapter MATRA programme “Improvement of
services signiﬁcant to radiation protection in medicine”).
Certainly, this work is not ﬁnished yet. Even after creation and introduction of quality systems corresponding
to modern requirements, efforts need to be taken for their
improvement. This much is certain that this quite hardly
started process of quality improvement is irreversible and
the personal health care institutions demand the requirement to have quality systems, because the quality systems
facilitate the activities of personal health care institutions,
increase the conﬁdence of patients in services. They also
help to control the patients’ streams more effectively, to
use all technical potentialities of equipment and to save
resources.

PACIENTŲ APŠVITOS DOZIŲ MATAVIMAI
RENTGENO DIAGNOSTIKOJE

MEASUREMENTS OF PATIENTS’ DOSES IN
X-RAY DIAGNOSTICS

Vienas iš būdų, padedančių optimizuoti pacientų
radiacinę saugą rentgeno diagnostikoje, yra pacientų
gaunamų dozių matavimai. RSC šias dozes įvairių
rentgeno diagnostikos tyrimų metu matuoja nuo
1996 m.
Pirmuosius matavimų rezultatus palyginus su
tarptautinių organizacijų rekomenduojamais dozių
lygiais, paaiškėjo, kad kai kuriose mūsų asmens
sveikatos priežiūros įstaigose šios dozės yra gerokai
didesnės. Pacientų dozių matavimai ﬂuorograﬁjos
tyrimų metu parodė, kad šių procedūrų metu pacientai
gauna apie 10 kartų didesnes efektines dozes nei
įprastinės rentgenograﬁjos tyrimų metu.
2001–2003 m. atlikti pacientų gaunamų dozių
matavimai standartinių rentgenograﬁjos procedūrų
metu įvairiose gydymo įstaigose. Naudojantis šių
matavimų rezultatais, nustatyti ir patvirtinti rekomenduojamieji apšvitos lygiai. Tai, kad naudojami
mūsų šalyje nustatyti, o ne tarptautinių organizacijų
siūlomi lygiai, skatina asmens sveikatos priežiūros
įstaigas jų laikytis.

Measurements of patients’ doses are one of the methods, helping to optimize the patients’ radiation protection
in X-ray diagnostics. RSC since its establishment is carrying
out the measurements of dose received due to different
X-ray procedures.
It has become clear after comparison of the results of
early measurements with dose levels recommended by
international organizations, that such doses are much
higher in some of the personal health care institutions. The
measurements of patients’ doses during chest X-ray radiography procedures have shown that the effective doses to
patients due to chest X-ray radiography procedures are
appr. of one order of magnitude higher comparing to conventional X-ray radiography procedures.
In 2001–2003, the measurements of patients’ doses received during conventional X-ray radiography procedures
were carried out in different personal health care institutions.
The results of these measurements were used for drafting
and adoption of recommended exposure levels. The fact that
these levels were set out on the basis of results of measurements conducted in our country, encourages the personal
health care institutions to follow them.

Pacientų dozių matavimai
kompiuterinėje tomograﬁjoje

Measurements of patients’
doses in computed tomography
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Šiuo metu pacientų dozių matavimai rentgenograﬁjoje atliekami siekiant įvertinti, kaip gydymo įstaigos
laikosi rekomenduojamųjų lygių. Per penkerius metus
planuojama patikrinti visas asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Po to bus patikslinti rekomenduojamieji
lygiai.
Atliekami pacientų dozių matavimai ir rentgenoskopijos tyrimų metu. Tam naudojami dozės ir ploto
sandaugos matuokliai. Dozės matuojamos ir kompiuterinės tomograﬁjos tyrimų metu.

Currently the measurements of patients’ doses in X-ray
radiography are conducted with the aim to assess how the
personal health care institutions are following the recommended levels. It is planned during ﬁve years period to
inspect all personal health care institutions. Thereafter new
recommended level will be set out.
Measurements of patients’ doses are also conducted
during X-ray radioscopy. For this purpose the devices for
measurement of the dose and area product are used. Doses
are measured in computed tomography too.

Darbuotojų išorinės ir vidinės
apšvitos dozių matavimai

Measurements of external and
internal occupational doses

Apie tinkamą darbuotojų, dirbančių su šaltiniais,
radiacinės saugos užtikrinimą byloja jų gaunamos
apšvitos dozės. Šias dozes pradėta matuoti gerokai
prieš įkuriant RSC, todėl sukaupta didelė patirtis
tiek atliekant darbuotojų dozių matavimus, tiek jas
analizuojant ir gelbstint licencijų turėtojams, ieškant
būdų joms mažinti.
Didelę reikšmę šiuolaikinės darbuotojų apšvitos matavimo sistemai sukurti turėjo TATENA ir EK
parama. 1995 m., parėmus TATENA, gauta „Rados“
termoliuminescencinė dozimetrinė sistema. Vykdant
PHARE projektą „Radiacinė sauga“, ši sistema atnaujinta 2004 m., kartu sukuriant individualiųjų dozių
matavimų kokybės sistemą.
Šiuo metu išorinės apšvitos individualiųjų dozių
matavimai RSC atliekami apie 3 000 asmens sveikatos
priežiūros, pramonės, mokslo ir mokymo įstaigų darbuotojų (23 pav.). Darbuotojų išorinės apšvitos metinės dozės neviršija ribinių dozių.

Occupational doses received by the workers during their
work with sources of ionizing radiation reﬂect the status of
actual measures taken to ensure radiation protection. The
measurements of doses were already conducted before
establishment of RSC. Therefore, large experience was
gained both in measurements of occupational doses and
analysis of results and ﬁnding ways for their reduction.
Support from the IAEA and EC largely contributed
to the creation of modern system for measurements of
occupational doses. In 1995, the IAEA supported the
procurement of RADOS thermoluminescent dosimetry
system. In 2004, this system was upgraded during the
implementation of the EC Phare project “Radiation
Protection“. The quality system for measurement of
individual doses was also created.
Currently the measurements of external individual
doses are conducted at RSC for over 3000 workers working
in personal health care, research and education institutions
and industry (Figure 23). Annual external doses of occupational exposure do not exceed dose limits.

23 pav.
Darbuotojų, kurių išorinės apšvitos dozės
matuojamos RSC, skaičiaus vidutinis
pasiskirstymas 1997–2006 m.

Figure 23
Average distribution of number of workers whose
external doses are measured in RSC
in 1997–2006
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Dozės ne tik matuojamos, registruojamos, bet ir
analizuojamos. Šios analizės tikslas – nustatyti darbuotojų dozių kitimo tendencijas ir numatyti, kur ir
kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis, siekiant optimizuoti profesinę apšvitą.
Didžiausias išorinės apšvitos dozes gauna intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai bei
pramoninės radiograﬁjos specialistai.
Darbuotojams, dirbantiems su šaltiniais, nuo
2004 m. RSC atlieka vidinės apšvitos dozių matavimus
ir įvertinimą. Tai daroma viso kūno matuokliu.
2005–2006 m. buvo atliekami branduolinės medicinos
skyrių darbuotojų kūnų aktyvumų matavimai. Jų
gautos vidinės apšvitos dozės neviršijo ribinių.
Šioje srityje RSC glaudžiai bendradarbiauja su
Ignalinos AE, kurioje tokie matavimai pagal teisės
aktų reikalavimus atliekami elektrinės darbuotojams.
Prireikus, vidinės apšvitos matavimai gali būti
atliekami tiriant radionuklidų aktyvumus žmogaus
kūno išskyrose. 1999 m. tokie tyrimai buvo atlikti
grupei Ignalinos AE darbuotojų.
Išorinės apšvitos individualiųjų dozių matavimų
rezultatai perduodami Registrui. Informacija apie profesinę apšvitą taip pat teikiama tarptautinių organizacijų (ESOREX, UNSCEAR) duomenų bazėms.
Siekdamas, kad darbuotojų apšvitos dozių matavimai būtų kokybiški visuose etapuose, RSC rengia rekomendacijas individualiųjų dozimetrų naudotojams.
Tai padeda ne tik kokybiškiau ir patikimiau atlikti
matavimus, bet ir didinti darbuotojų pasitikėjimą jų
rezultatais.

Matuojamos
individualiosios dozės

Doses are not only measured but also analyzed. The
purpose of such analysis is to determine the trends in
occupational doses and to provide for particular radiation
protection measures for optimization of occupational
exposure.
The highest external doses are received by interventional radiologists and cardiologists and specialists in industrial radiography.
Since 2004, RSC carries out the measurements and assessment of internal exposure of workers who work with
sources of ionizing radiation. The doses are measured
with the whole body counter. In 2005–2006, the measurements of the whole body exposure were conducted for
workers from nuclear medicine departments. The internal
doses did not exceed the dose limits.
RSC closely in this ﬁeld co-operates with the Ignalina
NPP, which conducts the measurements of internal doses
of its own workers.
If necessary, for assessment of internal exposure the
measurements of activities of radionuclides in human
excreta can be conducted. In 1999, such measurements
were carried out for a group of Ignalina NPP workers.
The results of measurements of individual external
doses are submitted to the Register. Information about
occupational exposure is also submitted to the data-bases
of international organizations (ESOREC, UNSCEAR).
In order to ensure the quality of measurements of
occupational doses during all stages, RSC develops
recommendations for users of individual dosimeters. This
helps not only to ensure the quality of the measurements
and to conduct them more credibly, but also to increase
conﬁdence of workers in results of measurements of doses.

Individual
doses are measured
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Radiacinės saugos mokymas

Training in radiation protection

Sistemingas ir kryptingas radiacinės saugos mokymas, žinių atnaujinimas bei praktinių įgūdžių tobulinimas yra sudedamasis šalies radiacinės saugos
infrastruktūros elementas.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, tapus TATENA
nare, buvo privalu orientuoti radiacinės saugos sistemą, atsižvelgiant į tarptautinius reikalavimus.
Paaiškėjo, kad Lietuvoje radiacinės saugos mokymas
yra sritis, kelianti nemažai problemų.
Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais
mūsų šalies radiacinės saugos specialistai pradėjo mokytis užsienio šalyse. Mokymas buvo įvairus – kursai,
seminarai, konferencijos, mokomieji vizitai, stažuotės
tarptautinėse organizacijose, įgaliotosiose institucijose, universitetuose, mokymo centruose. Didelę reikšmę turėjo ir mūsų šalyje organizuojami tarptautiniai
kursai bei seminarai. Jie buvo itin svarbūs, nes juose
galėdavo dalyvauti platesnis mūsų šalies radiacinės
saugos specialistų ratas.
Įkūrus RSC, radiacinės saugos mokymas plėtėsi.
RSC šioje srityje ėmė vaidinti vis didesnį vaidmenį,
pavyzdžiui, analizuodavo šalies specialistų mokymo
poreikius, kartu su TATENA organizuodavo mokymo
kursus.
Specialistų mokymas būtų neįmanomas be
TATENA, ES ir kitų tarptautinių organizacijų paramos – didžioji dalis mokomųjų vizitų buvo ir vis dar
yra remiami šių organizacijų lėšomis. Tačiau tokią pat
didelę reikšmę turėjo ir turi tokių šalių, kaip Danija,
JAV, Olandija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija
parama, mokant radiacinės saugos.
Informacija apie RSC darbuotojų dalyvavimą tarptautinio lygio mokymo renginiuose (tarptautinėse konferencijose, seminaruose, mokymo kursuose, pratybose,
stažuotėse) 1997–2006 m. pateikta 24 pav. Per šį laikotarpį dalyvauta apie 300 tarptautinio lygio mokomųjų
renginių per 40 pasaulio šalių.

Systematic and purposeful training in radiation
protection, renewal of knowledge and improvement of
practical skills is a constituent element of the radiation
protection infrastructure in the country.
After Lithuania regained its independence and has
become the IAEA member, it has become necessary to
orient towards the international requirements. It has got
clear that training in radiation protection in Lithuania is
probably one of the most problematic areas.
Our radiation protection specialists started to be
trained abroad since the ﬁrst years of independence of
the country. The training was of different forms, i. e.,
training courses, workshops, conferences, scientiﬁc visits,
fellowships in international organizations, regulatory
authorities, universities and research centers. Signiﬁcant
role also played the international training courses and
workshops organized in our country. They were very
important, because larger number of local specialists in
radiation protection were able to attend them.
Training in radiation protection has evolved since
the establishment of RSC. RSC has become an important
player in this ﬁeld, e. g., analyzed the demands of training
of specialists in the country, organized the training courses
in co-operation with the IAEA, etc.
The training of specialists would be impossible
without the support from the IAEA, EU and other
organizations. A large part of training activities were and
still are supported by the aforementioned organizations.
However, support for training in radiation protection was
also provided from different countries – Denmark, the
USA, Netherlands, France, Finland and Germany.
Data on participation of RSC specialists in international
training events (international conferences, workshops,
training courses, exercises and fellowships) in 1997–2006 is
given in Figure 24. Part was taken in appr. 300 international
training events held in more than 40 countries.

Renginių skaičius
Number of events

24 pav.
RSC darbuotojų, dalyvavusių tarptautiniuose
mokymuose 1997–2006 m., skaičius
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Figure 24
Number of international training events
attended by RSC specialists in 1997–2006
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Specialistai tobulino savo kompetenciją įvairiose
radiacinės saugos srityse: radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, avarinės parengties, medicininės ir
profesinės apšvitos kontrolės, radiologinių tyrimų atlikimo ir kt. (25 pav.). Svarbu, kad jie buvo mokomi
kaip būsimieji radiacinės saugos dėstytojai, kad žinias
ir patirtį galėtų perteikti kitiems. Dėstytojų mokymas
yra svarbus mokymo sistemos plėtrą ir jos stabilumą
užtikrinantis elementas.
25 pav.
RSC darbuotojų dalyvavimas tarptautiniuose
mokymuose pagal atskiras radiacinės saugos sritis
1997–2006 m.

23%

15%

Reguliuojančios institucijos funkcijų tobulinimas
Enhancement of functions of a regulatory authority

Radiacinės saugos priežiūra ir kontrolė
branduolinės energetikos objektuose
Radiation protection supervision and control
in nuclear facilities

Figure 25
Participation
of RSC specialists in international
events in 1997–2006
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Radiacinės saugos infrastruktūros tobulinimas
Improvement of radiation protection infrastructure

Radiacinės saugos kokybės sistema
Quality system in radiation protection

Specialists improved their competence in different
ﬁelds of radiation protection: radiation protection supervision and control, emergency preparedness, control of
medical and occupational exposures, radiological investigations etc. (Figure 25). It is important to point out that
these specialists were trained as trainers who will in the
future transfer their knowledge to the others. Training of
trainers is an important element ensuring the development
and stability of the radiation protection training system.
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Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo priežiūra ir kontrolė
Supervision and control of radioactive waste management
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Laikui bėgant, iš paramos gavėjo RSC tampa jos
teikėjas. TATENA siunčia RSC specialistus į kitas šalis
kaip ekspertus, o kitų šalių specialistai Lietuvoje kelia
savo kvaliﬁkaciją. Vien tik per paskutiniuosius dvejus
metus pas mus lankėsi 27 specialistai iš 12 užsienio šalių, kurių tikslas buvo perimti sėkmingą šalies patirtį,
kuriant radiacinės saugos infrastruktūrą.
Nuo 1999 m. RSC kartu su TATENA kasmet mūsų
šalyje rengia regioninius radiacinės saugos mokymo
kursus, kurių metu mūsų specialistai, kaip lygiaverčiai partneriai kartu su TATENA ekspertais, skaito paskaitas bei veda praktinius užsiėmimus.
Didelę reikšmę, stiprinant radiacinės saugos mokymo sistemos struktūrą, turėjo 2003–2005 m. vykdytas
TATENA nacionalinis projektas „Radiacinės saugos
mokymo sistemos tobulinimas“. Viena iš sudedamųjų PHARE projekto ,,Radiacinė sauga“ dalių taip pat
buvo skirta mokymui. RSC stengiasi kuo daugiau
naudos gauti iš kiekvieno projekto, net jeigu tas projektas su mokymu tiesiogiai nėra susijęs.
Siekiant perduoti įgytas radiacinės saugos žinias,
nuolat organizuojami seminarai valstybės institucijų
darbuotojams, pareigūnams, šaltinių naudotojams ir
kitiems asmenims, kuriems aktuali radiacinė sauga.
Aktyviai bendradarbiaujama su šalies švietimo įstaigomis: su universitetais rengiami tobulinimosi kursai,
RSC specialistai vadovauja studentams, šiems rengiant mokslo tiriamuosius diplominius darbus.
Mūsų specialistai taip pat nuolat tobulinasi, kelia
savo kvaliﬁkaciją.
Didelis dėmesys skiriamas ir bendradarbiavimui su
vidurinėmis mokyklomis. Padedami RSC specialistų,

14%

Avarinė parengtis
Emergency preparedness
Radiacinės saugos mokymas
Training in radiation protection
Profesinė apšvita
Occupational exposure
Medicininė apšvita
Medical exposure
Gamtinė apšvita
Natural exposure
Matavimų atlikimo technika
Techniques of measurements

In time RSC is becoming a provider instead of a beneﬁciary. The IAEA is sending RSC specialists as experts to
other countries, and specialists from other countries improve their competence in Lithuania. For example, during
the last two years 27 specialists from 12 countries visited
RSC. The purpose of the visits was to gain experience in
creation of the radiation protection infrastructure.
Since 1999, RSC in co-operation with the IAEA
annually organizes regional training courses in radiation
protection in our country. Our specialists, as equal
partners with the IAEA experts hold lectures and conduct
practical exercises.
The IAEA national project “Improvement of training system in radiation protection” (2003–2005) played a signiﬁcant
role in strengthening the structure of the radiation protection
training system. One of the components of the PHARE project “Radiation Protection” also covered the training issues.
In general, RSC tries to beneﬁt from each project, even if this
project is not directly related to the training.
With the aim at transferring the knowledge in radiation protection, the workshops are organized to the workers from public institutions, users of sources and to other
persons dealing with radiation protection issues. It is actively cooperated with the scholastic institutions. Qualiﬁcation improvement courses are organized in cooperation
with universities, RSC specialists guide students’ steps in
preparation of their graduation dissertations.
Our specialists improve their competence and qualiﬁcation too. Doctoral thesis are prepared and defended.
Great attention is also paid to the cooperation with
secondary schools. With the help of RSC specialists, pupils
carry out research projects. Some of them were awarded in
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mokiniai rengia mokslinius darbus, kurių ne vienas
buvo apdovanotas tarptautiniuose konkursuose. Tai
padeda populiarinti radiacinę saugą, geriau suprasti
jos svarbą.
Siekdamas stiprinti mokymo sistemos potencialą,
RSC įsitraukė į tarptautinių organizacijų vykdomą
veiklą šioje srityje. Aktyviai dalyvauja, įgyvendinant
TATENA radiacinės saugos mokymo ir ugdymo strategiją, kurios tikslas – sustiprinti nacionalines šalių
narių radiacinės saugos mokymo sistemas, palaikyti
jų stabilumą. Remiant EK, 2005 m. pradėtas vykdyti
Europos radiacinės saugos mokymo ir ugdymo tinklo
projektas (ENETRAP), kuriuo siekiama integruoti ir
harmonizuoti Europos šalių nacionalines radiacinės
saugos mokymo ir ugdymo sistemą.
Nenuostabu, kad radiacinės saugos mokymo srityje pasiekti geri rezultatai bei sukauptas didelis mokymo potencialas: kvaliﬁkuotas personalas, tarptautinius reikalavimus atitinkanti mokymo bazė, moderni
teorinio ir praktinio mokymo įranga.

international competitions. It helps to popularize radiation
protection and to better understand its importance.
Aiming at strengthening the potential in training system, RSC is also involved in activities which are carried out
by the international organizations. Active part is taken in
the implementation of the IAEA strategy for training and
education in radiation protection. The aim of the strategy
is to strengthen the national systems for radiation protection training and education and to maintain their stability.
In 2007, the EU supported the implementation of the project
European Training and Education in Radiation Protection
Platform (EUTERP), which aims at integrating and harmonizing the national systems for training and education in
European countries.
It is hardly surprising that good results are achieved
in the training in radiation protection and large training
potential is cumulated, parts of which are qualiﬁed personnel, training basis in line with international requirements, and modern equipment for theoretical and practical training.

Visuomenės informavimas

Public information

Į RSC nuolat kreipiasi žmonės, susirūpinę jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu. Todėl visuomenės
informavimas – viena iš pagrindinių priemonių, padedančių RSC vykdyti savo veiklą.
Didelę reikšmę informuojant visuomenę per
10 metų turėjo spartus informacinių technologijų plėtra. Išaugo informacijos priėmimo bei perdavimo galimybės. Mobilusis, palydovinis bei internetinis ryšys užtikrina greitą ir tikslų informacijos
perdavimą, įgalina susisiekti ir palaikyti nuolatinį ryšį
su tarptautinėmis organizacijomis, EK, ES ir pasaulio
šalimis. Sudaro galimybę neišeinant iš darbo kabineto, pateikti svarbią ir naujausią informaciją radiacinės
saugos klausimais Lietuvos gyventojams. Vis daugiau
žmonių gali naudotis internetu, todėl RSC skelbiama
informacija tapo prieinama visuomenei.
Siekiant šviesti jaunąją kartą radiacinės saugos klausimais, ugdyti būsimus kvaliﬁkuotus radiacinės saugos
specialistus, jau ne vienerius metus bendradarbiaujama su vidurinių mokyklų mokiniais. Skaitomos
paskaitos, mokiniai supažindinami su jonizuojančiąja
spinduliuote, jos poveikiu, radiacinės saugos, gamtinės
apšvitos problemomis.
2000 m. RSC lietuvių, rusų ir anglų kalbomis sukūrė
interneto svetainę. Jos lankytojai gali susipažinti su
įstaigos struktūra, veikla, radiacinės saugos naujienomis Lietuvoje ir užsienyje, RSC vykdomais projektais
bei rasti kitą įdomią ir aktualią informaciją.
Per 10-ies metų RSC veiklos laikotarpį išleista
nemažai leidinių radiacinės saugos klausimais:
knygų, brošiūrų, metodinių rekomendacijų ir kt.,
kuriose supažindinama su žalingu jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu žmogaus organizmui,
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, maisto produktų
ir vandens tarša radionuklidais, radono problema

The general public concerned for the impact of ionizing
radiation constantly appeals to RSC for information.
Therefore, the public information is one of the main
measures helping to RSC to carry out its functions.
During 10 years, the public information was very
much inﬂuenced by the rapid development of information
technologies. Possibilities to receive and to transfer
information also enhanced. Mobile, satellite and internet
connection ensures fast and precise information provision
and helps to keep constant connection with international
organizations, EC, EU or other countries. It also gives
the possibility not going out of the ofﬁce to provide the
general public with relevant and newest information
about radiation protection in Lithuania and abroad. The
use of internet is increasing, therefore, the general public
can access the information provided by RSC.
In order to educate the young generation in radiation
protection and the future radiation protection specialists,
RSC cooperates with the schoolchildren from the
secondary schools. Lectures are held, schoolchildren
are familiarized with the ionizing radiation, its impact,
problems in radiation protection and natural exposure.
In 2000, RSC created the webpage in Lithuanian,
English and Russian languages. The visitors of the
webpage have the possibility to get acquainted with the
structure of the authority, its functions and activities,
topicalities in radiation protection in Lithuania and
abroad, ongoing projects and to ﬁnd other information
of interest as well.
During 10 years of RSC activities, a number of publications (books, brochures, methodical recommendations,
etc.) were issued. They provide information about negative impact of ionizing radiation to the human health,
radioactive waste management, radioactive contamination of foodstuffs and water, indoor radon problem. The
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patalpose, gamtine bei dirbtine darbuotojų ir gyventojų
apšvita, aiškinama, kaip apsisaugoti, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai. Leidiniai platinami įvairias
būdais: dalinami seminarų, mokymo kursų metu,
siunčiami paštu, skelbiami RSC interneto svetainėje.
Informacija apie RSC vykdomus projektus, bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, svarbiausios ir aktualiausios naujienos radiacinės
saugos srityje tiesiogiai teikiamos Lietuvos televizijos ir radijo kanalams. Bendraujama su žurnalistais,
rengiami informaciniai pranešimai spaudai, publikuojami straipsniai nacionaliniuose bei regioniniuose laikraščiuose. Darbuotojų moksliniai straipsniai, nagrinėjantys profesinės apšvitos, medicininės
apšvitos, radono problemas patalpose ir kitomis
radiacinės saugos temomis, buvo publikuoti užsienio
ir Lietuvos specializuotuose leidiniuose.

MATRA
projekto spaudos
konferencija

publications also deal with natural and artiﬁcial public
and occupational exposures and emergency preparedness
for nuclear or radiation accidents. The publications are
disseminated different ways: they are distributed during
workshops and training courses, sent by post, uploaded
to the RSC webpage.
Information about the projects implemented by RSC,
cooperation with other international organizations, most
important and actual news in radiation protection is
directly provided to radio and TV broadcastings. RSC
cooperates with journalists, information publications and
articles are prepared, which are published in national
and regional newspapers. Scientiﬁc articles dealing with
problems in occupational, medical exposures, indoor
radon and other ﬁelds were published in specialized
scientiﬁc journals in Lithuania and abroad.

RSC press conference
dedicated to the
presentation of MATRA
project

Tarptautinis bendradarbiavimas

International cooperation

Radiacinė sauga taip sparčiai vystosi dar ir todėl,
kad ji susijusi su intensyviu tarptautiniu bendradarbiavimu. Mūsų šalis tarptautinius radiacinės saugos
ryšius pradėjo megzti dešimtojo dešimtmečio viduryje. Šie ryšiai plėtėsi, intensyvėjo, priklausomai
nuo sąlygų, keitėsi jų pobūdis. Šių ryšių atnešta nauda mūsų šalies radiacinės saugos infrastruktūrai yra
milžiniška. Šiandien RSC glaudžiai bendradarbiauja su
daugeliu tarptautinių radiacinės saugos organizacijų
ir įvairių valstybių radiacinės saugos institucijų. Šiame
skyriuje trumpai apžvelgiamas RSC bendradarbiavimas su tarptautinėmis ir kitų valstybių organizacijomis. Žinoma, visų ryšių paminėti neįmanoma, todėl
apsiribota tik tais, kurie atnešė daugiausia rezultatų.
Daugiau informacijos apie ryšius galima rasti kituose
šio leidinio skyriuose.

Development of radiation protection is a very rapid
process also due to the fact that it very much relates to
intense international cooperation. Our country started
to establish the international cooperation in radiation
protection in the middle of nineties. This cooperation
developed, intensiﬁed and, depending on situation, its
format also changed. The beneﬁt to the radiation protection
infrastructure of the country gained from the cooperation
is stupendous. Today, RSC closely cooperates with many
international radiation protection organizations and
different radiation protection authorities from other
countries. This chapter shortly overviews the cooperation of
RSC with international and other organizations from other
countries. Certainly, it is impossible to mention all types of
cooperation. Therefore, only those are mentioned, which
were most fruitful. More information about cooperation
can be found in other chapters of this publication.

47

TARPTAUTINĖ ATOMINĖS ENERGIJOS
AGENTŪRA (TATENA)

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY (IAEA)

Bendradarbiavimas su TATENA buvo ir yra vienas iš svarbiausių faktorių, kuriant TATENA rekomendacijas atitinkančią radiacinės saugos sistemą.
1994 m. prasidėjęs bendradarbiavimas (projektas
,,Radiacinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo pagerinimas“) iš karto įgijo kelias kryptis. Laikui bėgant ir keičiantis sąlygoms, tobulėjant Lietuvos
radiacinės saugos infrastruktūrai, šios kryptys keitėsi,
kito ir jų tarpusavio vaidmuo. Pavyzdžiui, pradžioje
bendradarbiavimas buvo daugiau vienos krypties
procesas, kai TATENA numatydavo, kokia pagalba
reikalinga ir ją teikdavo. Daug dėmesio buvo skiriama
darbuotojams mokyti, tiekti įrangą, TATENA ekspertų
vizitams į mūsų šalį.
Įkūrus RSC, kur kas daugiau dėmesio pradėta
skirti speciﬁnėms radiacinės saugos sritims – branduolinei medicinai, spindulinei terapijai, individualiajai dozimetrijai. RSC, atsižvelgdamas į problemas,
kartu su TATENA ekspertais nustatė bendradarbiavimo prioritetus. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į technines problemas, iškilusias individualiosios dozimetrijos srityje, 1999 m. Vilniuje buvo įkurta Baltijos šalių TLD (termoliuminescencinės dozimetrijos)
naudotojų grupė. Ji analizavo technines problemas,
iškylančias naudojant RADOS TLD sistemas ir jų
sprendimo būdus.
RSC aktyviai dalyvavo, vykdant regioninius projektus, kurių tikslas buvo sukurti šalių radiacinės
saugos infrastruktūrą. Vykdytas regioninis projektas ,,Radiacinės saugos infrastruktūros tobulinimas“
padėjo kurti radiacinės saugos infrastruktūros pagrindus – teisinę bazę, profesinės apšvitos kontrolės
sistemą, atitinkančią tarptautinius reikalavimus. Mūsų
šalis buvo viena iš pirmųjų, sukūrusi ir įdiegusi pagrindinius šios infrastruktūros elementus. Nuo 2001 m.
dalyvauta kitame regioniniame projekte ,,Radiacinės
saugos ir radioaktyviųjų atliekų saugumo techninių
priemonių sistemos sukūrimas“.
Vykdant šiuos projektus, buvo pastebėta, kad
didelę reikšmę turi regioninis bendradarbiavimas tarp
šalių, kurios susiduria su panašiomis problemomis.
Palaikant TATENA ir bendradarbiaujant su Europos
ALARA tinklu, 2002 m. Vilniuje įkurtas Centrinės
ir Rytų Europos ALARA tinklas, kurio pagrindinis tikslas buvo keistis informacija apie svarbiausias
ir sudėtingiausias radiacinės saugos optimizavimo
problemas. Šis tinklas įrodė, kad toks bendradarbiavimas gali būti naudingas, todėl 2005 m. Vilniuje buvo
įkurtas daugiau kaip 20 valstybių Regioninis Europos ir Centrinės Azijos ALARA tinklas, kurį remia
TATENA ir kuris palaiko glaudžius ryšius su Europos
ALARA tinklu. RSC yra vienas iš aktyviausių tinklo
dalyvių.
RSC buvo ir yra svarbūs ne tik radiacinės saugos
infrastruktūrai kurti skirti regioniniai projektai. Dalyvaujama ir kituose regioniniuose projektuose. Dalyvavimo formos ir apimtys pasirenkamos, atsižvelgiant
į mūsų šalies padėtį ir poreikius.
Būtina pažymėti dar vieno TATENA regioninio

Cooperation with IAEA was and is one of the main factors which contributed to the creation of radiation protection system in compliance with the IAEA recommendations.
The cooperation which started in 1994 (model project “Development of Radiation Protection and Radioactive Waste
Management”) has got few different directions. Over time,
with the changing situation and with the development of
the radiation protection infrastructure in Lithuania, etc.,
these directions and their interrelationships changed too.
For example, at the beginning the cooperation was a unidirectional process (the IAEA considered what is needed
and thereafter supported in particular ﬁelds). Signiﬁcant
attention was given to the training of staff, provision with
equipment, visits of the IAEA experts to our country.
After establishment of RSC, greater attention started
to be paid to the speciﬁc ﬁelds of radiation protection, i. e.,
nuclear medicine, radiotherapy and individual dosimetry.
Considering the problems, RSC jointly with the IAEA
experts began to deﬁne the priorities in cooperation.
For example, in 1999, taking into account the technical
problems arisen in the ﬁeld of individual dosimetry, the
Group of TLD (Thermoluminescent Dosimetry) Users of
Baltic Countries was established in Vilnius. It analyzed
technical problems arisen during the use of RADOS TLD
dosimetry systems and ways of their solving.
RSC took active part in implementation of regional
projects, the aim of which was to create the radiation
protection infrastructures in the countries. The regional
project “Development of Radiation Protection Infrastructure”
helped to establish the basis for the radiation protection
infrastructure, i. e., legislation and system for control of
occupational exposure, which is in line with international
requirements. Our country was one of the ﬁrst countries
which created and implemented the main elements of
this infrastructure. Since 2001, part was also taken in other
regional project “Development of Technical Capabilities for
Sustainable Radiation and Waste Safety Infrastructure“.
It was recognized during the implementation of the
aforementioned projects that regional cooperation is of
big importance for the countries facing similar problems.
With support from the IAEA and in cooperation with the
European ALARA Network (EAN), in 2002 the Central
and Eastern European ALARA Network (CEEAN) was established in Vilnius. The aim of CEEAN was to exchange
information about most important and complicated problems in optimization of radiation protection. This network
has substantiated the usefulness of such cooperation.
Therefore, in 2005, the Regional European and Central
Asian ALARA Network (RECAN) was established in Vilnius. The members of RECAN are more than 20 countries.
RECAN is supported by the IAEA. Close relationships are
also maintained with European ALARA Network. RSC is
one of the most active members of RECAN.
Not only regional projects aimed at creation of radiation protection infrastructure, but also other regional
projects in different ﬁelds were and are important to RSC.
The forms of participation and the scale are chosen taking
into account the situation in our country and the needs.
It is importantly to notice the relevance of another
IAEA regional project. Since 1998, RSC took part in the
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projekto svarbą. Nuo 1998 m. RSC dalyvavo regioniniame techninio bendradarbiavimo projekte
,,Radiacinės saugos atominėse elektrinėse gerinimas“,
kuris nuo 2000 m. peraugo į techninio bendradarbiavimo projektą ,,Radiacinės saugos atominėse elektrinėse
tobulinimas“. Šie projektai suteikė galimybę kelti
darbuotojų kvaliﬁkaciją mokymo kursuose, dalyvauti
regioniniuose įgaliotųjų radiacinės saugos institucijų
atstovų pasitarimuose, nagrinėti atominių elektrinių
darbuotojų profesinės apšvitos mažinimo būdus, dalintis patirtimi, optimizuojant profesinę radiacinę saugą
atominėse elektrinėse bei tvarkant radioaktyviąsias atliekas. Paskutiniaisiais projekto įgyvendinimo metais
kartu su TATENA šia tema Vilniuje organizuotas regioninis seminaras. Nors projektas baigėsi, tačiau RSC
ir toliau aktyviai dalyvauja konferencijose ir seminaruose, keičiamasi informacija tarptautiniais tinklais.

Seminaro, kurio
metu buvo įkurtas
Regioninis Europos
ir Centrinės Azijos
ALARA tinklas
(RECAN), dalyviai
Vieni iš svarbiausių nacionalinių techninio bendradarbiavimo su TATENA projektų buvo skirti
radiacinės saugos mokymo sistemai kurti ir paramai,
uždarant Ignalinos AE, suteikti. Nuo 2000 m. RSC
kartu su kitomis valstybės valdymo institucijomis
įgyvendino TATENA ﬁnansuojamą projektą ,,Parama,
uždarant Ignalinos AE 1-ąjį bloką“, kurio pagrindinis tikslas – padėti pasirengti uždaryti Ignalinos AE
1-ąjį bloką, suteikiant reikiamą įrangą ir priemones,
organizuojant specialistų mokymą, perduodant kitų
šalių sukauptą patirtį. Vykdant šį projektą, RSC specialistai dalyvavo stažuotėse įvairiose užsienio šalyse,
kurių metu buvo gilinamos radiacinės saugos žinios,
nutraukiant atominių elektrinių eksploatavimą,
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, aplinkos radiologinio monitoringo vykdymo ir kt. srityse. Pagal šį
projektą 2006 m. RSC kartu su TATENA organizavo
seminarą radiacinės saugos optimizavimo klausimais, nutraukiant atominių elektrinių eksploatavimą.
Per projektą gauta nemažai techninės ir programinės
įrangos, kuri padės vertinti eksploatavimo nutraukimo eigą.
Šių projektų rezultatai panaudoti, vykdant kitas
programas, pavyzdžiui, kuriant radiacinės saugos
mokymo skyrių.
Bendradarbiaujant su TATENA, buvo ir yra rengiami aukšto lygio radiacinės saugos specialistai, atnaujinta įranga, gerinama laboratorinės analizės kokybė,

IAEA regional technical cooperation project “Improvement of Radiation Protection in Nuclear Power Plants”,
which later in 2000 was upgraded to the technical cooperation project “Enhancing Occupational Radiation Protection in Nuclear Power Plants”. These projects provided a
possibility to improve the qualiﬁcation of staff in training
courses, to take part in regional workshops organized for
staff from radiation protection authorities. Ways of occupational exposure reduction in nuclear power plants were
discussed, experience in optimization of radiation protection in nuclear power plants and during the management
of radioactive waste was shared between participants of
the workshops. In cooperation with the IAEA, the regional
workshop covering aforementioned issues was organized
in Vilnius in the very last year of the implementation of
the project. Although the project is ﬁnished, however, RSC
further takes active part in conferences and workshops staff prepare and hold presentations, the information is
exchanged through international networks, etc.

Participants of
the workshop,
during which the
Regional European
and Central Asian
ALARA Network
(RECAN) was
established
It shall be noticed that the most important IAEA national technical cooperation projects were related to creation of
national system for training in radiation protection and support to decommissioning of Ignalina NPP. RSC and other
state authorities took part in the implementation of the IAEA
national project “Support for decommissioning of Unit 1 at
Ignalina NPP”. The aim of this project is to provide support
for preparation to safely decommission the Unit 1 of Ignalina NPP. Support was provided in provision of necessary
equipment and means, in training of specialists, in sharing
the experience gained in decommissioning by other countries. RSC specialists took part in fellowships in different
countries, during which they improved their knowledge
in radiation protection during decommissioning of nuclear
power plants, in issues related to management of radioactive waste, environmental radiological monitoring, etc. In
the framework of this project, RSC in cooperation with the
IAEA organized the workshop on optimization of radiation protection during decommissioning of nuclear power
plants, which was held in Vilnius in 2006. Support was also
provided in the forms equipment and computer software,
which will help to assess the decommissioning process.
The results of these projects were used to implement
other programmes, for example, to create the division for
training in radiation protection.
In cooperation with the IAEA, qualiﬁed radiation
protection specialists were and are prepared, equipment
is upgraded, quality of laboratory analysis is improved,
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užmegzti ryšiai su įvairių šalių kolegomis, dalyvaujama įvairių TATENA darbo grupių veikloje. Nors
RSC iš paramos gavėjo vis labiau tampa jos teikėjas,
bendradarbiavimas su TATENA savo svarbos niekada nepraras.

relations with other colleagues from different countries
were established, and part is taken in different IAEA working groups. Although RSC instead of beneﬁciary is step
by step becoming a support provider, however, the cooperation with the IAEA will never loose its importance.

ŠVEDIJOS VYRIAUSYBĖS
PARAMA

SUPPORT FROM THE GOVERNMENT
OF SWEDEN

Švedija buvo pirmoji šalis, 1992 m. užmezgusi ryšius
su mūsų šalimi radiacinės saugos srityje. Tuo metu
prasidėjusio bendradarbiavimo tikslas buvo padėti sukurti pagrindinius radiacinės saugos infrastruktūros
elementus. Įsikūrus RSC, šis bendradarbiavimas vyko
visu pajėgumu – buvo vykdoma ne viena bendra SSI
ir RSC programa.
Viena iš pirmųjų tokių programų – radono patalpose Lietuvoje problemos tyrimai. Gauta tyrimų
įranga, mokyti mūsų šalies specialistai, numatyta
tyrimų strategija. 1999 m. surinkta svarbiausia informacija apie šią problemą, leidusi numatyti tolesnes
tyrimų kryptis ir identiﬁkuoti vietas, kur ši problema
yra svarbiausia.
Vienas iš pirmųjų bendradarbiavimo su SSI vaisių
buvo naujos kartos laboratorinė ir biuro įranga, kuri
labai sustiprino RSC gebėjimus vykdant savo funkcijas. Svarbu tai, jog kartu su laboratorine įranga gautos
tyrimų metodikos, kurias padėjo įsisavinti Švedijos
specialistai.
Ne vieneri metai skirti medicininės apšvitos problemoms spręsti. Organizuojami seminarai ir kursai,
gauta kokybės kontrolės įranga, Lietuvos specialistai
mokėsi Švedijos gydymo įstaigose.
2004−2005 m. vykdyta Švedijos institucinės paramos programa „Europos Komisijos radiacinės saugos teisės aktų įdiegimo peržiūra ir praktinė pagalba
probleminėse srityse“. Švedijos ekspertai išanalizavo
mūsų šalies radiacinės saugos teisės aktus, sukurtus
rengiantis narystei ES, didelį dėmesį atkreipdami
į naujausius ir sudėtingiausiai įgyvendinamus EK
teisės aktus.
SSI buvo aktyvus EK Dvynių programų dalyvis.
Visa tai padėjo įsisavinti turtingą Švedijos
radiacinės saugos patirtį tokiose srityse, kaip pasirengimas branduolinėms ir radiologinėms avarijoms,
Ignalinos AE eksploatacijai nutraukti, visuomenės informavimas, radiologinis aplinkos monitoringas, apsauga nuo gamtinės apšvitos, radioaktyviųjų atliekų
tvarkymas.
2000 m. sukurtos ir iki Lietuvai įstojant į ES
veikė Švedijos ir Lietuvos dvišalio bendradarbiavimo projektų radiacinės saugos srityje koordinacinė
grupė bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo specialistų
grupė. Pagrindiniai radiacinės saugos koordinacinės
darbo grupės uždaviniai buvo šie: koordinuoti
įgyvendinamus dvišalio bendradarbiavimo projektus
radiacinės saugos srityje, kuriems įgyvendinti paramą
teikia Švedijos Vyriausybė.
2003 m. SSI ir RSC organizuoto seminaro
,,Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir dozių
įvertinimas“ rezultatai parodė, kad labai svarbu

Sweden was the ﬁrst country which has established
contacts with our country in the ﬁeld of radiation protection since 1992. The cooperation established at that time
was aimed at helping to create the main elements of the
radiation protection infrastructure. This cooperation has
speed up after establishment of RSC – a number of bilateral
programmes between SSI and RSC were implemented.
One of the ﬁrst programmes was investigations of
indoor radon in Lithuania. Equipment was delivered, local
specialists were trained, and strategy of investigations
was planned. General information about this problem was
collected already in 1999, which later allowed foreseeing
directions of investigations and identifying locations, in
which this problem is the most important.
One of the ﬁrst results of the cooperation with SSI was
the laboratory equipment of new generation and ofﬁce
equipment, which strengthened RSC capabilities to carry
out its functions. Essential is also the fact that investigation
method was delivered with the laboratory equipment.
Specialists from Sweden helped RSC specialists to make
master of this equipment.
More than one year is devoted to deal with problems
in medical exposure. Workshops and seminars were organized, equipment for quality control was delivered, and
Lithuanian specialists were trained in Swedish hospitals.
Swedish institutional support programme “Review
of implementation of EC legislation and practical help in
problematic areas“ was implemented in 2004–2005. Experts from Sweden have analyzed the radiation protection
legislation drafted before Lithuania’s accession to the EU.
Special emphasis was given to the newest and EC legal
acts, which implementation was the most complicated.
SSI was an active participant of EC Twinning
programs.
All these factors contributed to the successful
assimilation of large experience gained by Sweden in
radiation protection in the ﬁelds of preparedness to nuclear
and radiological accidents, decommissioning of Ignalina
NPP, public information, environmental radiological
monitoring, protection against natural exposure and
radioactive waste management.
The Co-ordination Group for Swedish – Lithuanian
Projects in the Field of Radiation Protection and the Group
in the Field of Management of Radioactive Waste were
established in 2000 and they worked until Lithuania has
become the EU member. The main aim of the Co-ordination Group for Swedish – Lithuanian Projects in the Field
of Radiation Protection was to coordinate the bilateral
projects implemented in the ﬁeld of radiation protection,
which were supported by the Government of Sweden.
The results of the workshop “Management of radioactive
waste and dose assessment” organized by RSC and SSI in
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toliau bendradarbiauti su kolegomis iš Švedijos,
keičiantis informacija, išvadomis bei rezultatais, tvarkant nebranduolinės kilmės radioaktyviąsias atliekas.
Remiantis šio seminaro rezultatais, padėti pagrindai
tolesnėms dozių, kurias gali gauti gyventojai dėl medicinos įstaigose susidariusių radioaktyviųjų atliekų,
studijoms.
Svarbu ir tai, jog SSI į bendradarbiavimą sugebėjo
įtraukti ir kitas Švedijos institucijas, pavyzdžiui, gydymo įstaigas. RSC, savo ruožtu, į kartu su SSI organizuojamus seminarus kviečia ir kitų mūsų šalies
organizacijų atstovus.
Vienas iš svarbiausių tokio bendradarbiavimo
rezultatų – užmegzti glaudūs ir patikimi ryšiai. Kaip
buvo pastebėta 2004 m. pabaigoje SSI vykusiame 12
metų bendradarbiavimo sukakčiai skirtame seminare,
Švedijos ir Lietuvos kolegos tapo draugai.

Su SSI atstovais
aptariamos
radiacinės saugos ir
radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo
problemos

2003, has shown the importance of further cooperation with
colleagues from Sweden in the ﬁeld of management of radioactive waste from non-nuclear origin, i. e., exchange with
the information, results and conclusions. Taking into consideration the results of this workshop, foundations were laid
for later studies of assessment of doses to the general public
due to the management of radioactive waste in hospitals.
It is also important to note that SSI managed to
involve in the cooperation other Swedish institutions too,
e. g., hospitals. In turn, RSC invites specialists from other
organizations of our country to the workshops organized
in cooperation with SSI.
One of the most important results of such cooperation is
close and reliable connections. As it was noticed in the ﬁnal
meeting dedicated to twelve years of cooperation between
Sweden and Lithuania at the end of 2004, cooperation helped
to become for Swedish and Lithuanian colleagues friends.

Meeting with SSI
experts in issues
related to radiation
protection and
management of
radioactive waste

DANIJOS NACIONALINĖ RISO
LABORATORIJA

RISO NATIONAL LABORATORY OF
DENMARK

Danijos Nacionalinės Riso laboratorijos vykdyti ir
Danijos Vyriausybės ﬁnansuoti projektai, kuriais buvo
teikiama pagalba mūsų šalies radiacinei saugai ir radioekologijai, prasidėjo 1995 m. Į šiuos projektus RSC
specialistai įsijungė jau pirmaisiais jų vykdymo metais.
Riso laboratorijoje organizuoti seminarai aplinkos
stebėsenos programų, dozių nuo įvairių šaltinių
įvertinimo, naujų tyrimo metodų diegimo, apšvitos
dozių prognozės vertinimo, įvykus radiologinėms ir
branduolinėms avarijoms ir kitais klausimais. RSC
specialistai turėjo galimybę stažuotis Riso laboratorijoje radiocheminių ir radiometrinių tyrimų bei kitose
srityse.
Riso laboratorija, vykdydama Šiaurės šalių
branduolinės saugos tyrimų programą (NKS), 1995–
2004 m. organizavo šešis palyginamuosius tarplaboratorinius tyrimus, kurių metu buvo atliekami gama
radionuklidų, stroncio, tričio, bendrojo alfa ir beta
aktyvumų matavimai įvairiuose bandiniuose. Šiems
tyrimams, kuriuose dalyvavo ir RSC, Riso laboratorija davė ir paliudytąsias pamatines medžiagas,
kurios panaudotos tyrimams ir jų kokybės kontrolei. Tai padėjo, kuriant matavimų kokybės sistemą ir
ruošiantis akredituoti Programų ir ekspertizės skyrių.
Bendradarbiavimas su Riso laboratorija labai
padėjo keliant RSC specialistų kompetenciją ir stiprinant RSC techninius gebėjimus.

Projects ﬁnanced by the Danish Government and
implemented by Riso National Laboratory since 1995
were aimed at helping to create the system of radiation
protection and radioecology. Since then, RSC specialists
took part in the implementation of these projects.
Workshops on radiological monitoring, dose
assessment from different sources, introduction of
new investigation methods, dose assessment in case of
radiological and nuclear accidents etc. were organized
in Riso laboratory. RSC specialists were trained in
radiochemical and radiometric measurements and in
other ﬁelds.
Riso laboratory in the framework of Nordic Nuclear
Safety Research (NKS) programme organized six
intercomparison measurements during 1995–2004.
Measurements of activities of gamma radionuclides,
strontium, tritium, gross alpha, gross beta activities were
carried out in different samples. Riso laboratory provided
certiﬁed reference materials which later were used
for measurements and their quality control. Certiﬁed
reference materials helped to create the quality system of
measurements and to prepare for the accreditation of the
Division of Programmes and Expertise.
Cooperation with Riso National Laboratory contributed in enhancing the qualiﬁcation of RSC specialists
and in strengthening of RSC capabilities.
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SUOMIJOS BRANDUOLINĖS
IR RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS (STUK)

FINNISH RADIATION AND NUCLEAR SAFETY
AUTHORITY (STUK)

RSC ryšiai su STUK buvo ir yra skirti Suomijos
radiacinės saugos specialistų patirčiai perduoti mūsų
šalies kolegoms. Keičiamasi informacija įvairiose
srityse, daugiausia radioekologinės stebėsenos,
laboratorinių tyrimų ir avarinės parengties. Daug davė
bendri seminarai, palyginamieji tyrimai ir jų rezultatų
analizė kartu su visomis Šiaurės šalimis vykdant NKS
rogramą.
STUK buvo RSC Dvynių partneris, 2001–2004 m.
vykdant PHARE programą „Radiacinė sauga“. Vienas
iš pagrindinių šios programos pasiekimų yra RSC
kokybės sistemos sukūrimas ir Programų ir ekspertizės
skyriaus akreditavimas Nacionaliniame akreditacijos
biure. Buvo akredituotos tos tyrimų ir bandymų sritys,
kurių rezultatai yra svarbūs vertinant vieno ar kito
faktoriaus, susijusio su jonizuojančiąja spinduliuote,
poveikį: gama spektrometriniai, individualiosios dozimetrijos, stroncio ir tričio aktyvumų tyrimai bei rentgeno aparatų bandymai.
Kokybės sistema apėmė visas RSC veiklos sritis – tiek pagrindines, tiek pagalbines, todėl kuriant
kokybės sistemą dalyvavo visi RSC specialistai.
Su STUK bendraujama ir dabar. Iškilus klausimams spindulinės terapijos, gama spektrometrijos, radiochemijos, matavimo įrangos kalibravimo srityse, iš
STUK ekspertų gaunama greita ir patikima pagalba.

RSC cooperation with STUK was and is devoted to
sharing of the experience in radiation protection gained by
Finnish colleagues. Information is exchanged in different
ﬁelds, predominantly in radioecological monitoring, laboratory measurements and emergency preparedness. Joint
workshops, intercomparison measurements and analysis
of their results carried out with all Nordic countries in the
framework of NKS programme were very useful.
STUK was the Twinning partner of the PHARE programme “Radiation Protection”, which was implemented in
2001–2004. One of the main achievements during the implementation of this programme was the creation of RSC quality
system and accreditation of the Division of Programmes and
Expertise by the Lithuanian National Accreditation Bureau.
Particular ﬁelds of investigations and tests were accredited
which results are important for assessment of impact of different factors related to ionizing radiation: gamma spectrometry, individual dosimetry, measurements of activities
of strontium and tritium and X-ray equipment tests.
Quality system covered all ﬁelds of RSC activities, both
primary and secondary. Therefore, all RSC specialists took
part in the process of creation of the quality system.
Nowadays, close connections are kept with STUK
too. Upon request, rapid and reliable help is provided by
STUK experts in the ﬁelds of radiotherapy, gamma spectrometry, radiochemistry and calibration of measurement
equipment.

Konsultuoja
kolegos
iš Suomijos

RSC specialists are
consulted by the
colleagues from Finland

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS (JAV)

THE UNITED STATES OF AMERICA (USA)

Senos ir turtingos JAV radiacinės saugos tradicijos
seniai skatino RSC ieškoti bendradarbiavimo ryšių
su šios šalies radiacinės saugos specialistais. 2002 m.
JAV pradėtos vykdyti programos „Radiacinė sauga
be sienų“ metu buvo užmegzti ryšiai su Amerikos
radiacinės saugos draugijos vakarų Niujorko skyriumi.
Pradėta keistis informacija apie praktinius radiacinės
saugos optimizavimo būdus.
Bendradarbiavimas įgijo naujų aspektų, prasidėjus
intensyviai branduolinio ir radiologinio terorizmo prevencijai. 2003 m. RSC pasirašė bendradarbiavimo sutartį
su Kalifornijos universiteto Lorenco Livermoro nacionaline laboratorija. Pagrindinis šios sutarties objektas –
dvejopos paskirties gaminių, kurie gali būti panaudoti

Long and rich traditions in radiation protection in
the USA stimulated RSC to ﬁnd the ways of cooperation
with the radiation protection specialists of this country.
Relationships were established with the Western New
York section of the American Radiation Protection Society
in the framework of the USA programme “Radiation
Protection without Borders”, which started in 2002. The
information exchange in practical ways of optimization of
radiation protection commenced.
The cooperation was reshaped after intense measures
to combat nuclear and radiological terrorism were taken
in 2003, RSC signed the cooperation agreement with
the Lawrence Livermore laboratory of the California
University. The main object of this agreement is the
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kuriant ir gaminant branduolinį ginklą, identiﬁkavimas.
Per trejus metus parengta mokymo medžiaga, kartu su
Muitinės mokymo centru organizuoti mokymo kursai
muitinės pareigūnams, Lietuvos specialistai mokėsi
kitose šalyse, parengtas ir išleistas praktinis vadovas,
kaip tokius gaminius atpažinti, gauta mokymo įranga.
Kitos JAV institucijos – Energetikos ir gynybos
departamentai, Tarptautinė neplatinimo programa
padėjo mokyti specialistus, davė įrangą sudėtingai
ir tiksliai surastų radioaktyviųjų ir branduolinių
medžiagų analizei.

Mokymo seminaras
dvejopos paskirties
gaminių identiﬁkavimo
klausimais

identiﬁcation of dual-use items that could be used for
development and production of nuclear weapons. Training
material was developed for customes ofﬁcers. Specialists
from Lithuania were trained in other countries. Practical
guide was prepared and issued on how to identify such
commodities and training equipment was delivered.
Other USA authorities – International Non-proliferation programme, Department of Energy and Defense – are helping to train the specialists. They also
provided equipment for complex and precise analysis of
found radioactive and nuclear materials.

Training course on
identiﬁcation of dual
use items

JUNGTINIŲ TAUTŲ MOKSLINIS KOMITETAS
JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
POVEIKIUI TIRTI (UNSCEAR)

UNITED NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE
ON THE EFFECTS OF
ATOMIC RADIATION (UNSCEAR)

UNSCEAR 1955 m. įsteigė Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja. UNSCEAR apibendrina ir atskiruose
leidiniuose išleidžia pasaulio ir atskirų šalių duomenis
apie jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos lygius ir
jos poveikį.
RSC UNSCEAR prašymu teikia Lietuvos gyventojų ir profesinės apšvitos duomenis. Didelė dalis
informacijos surenkama vykdant radiacinės saugos
ekspertizę ir programas.
Pirmą kartą mūsų šalies duomenys pateikti
1997 m. Surinkti ir apibendrinti 1995 m. duomenys
bei užpildyti klausimynai apie šaltinius Lietuvoje,
darbuotojų ir gamtinę apšvitą, rentgeno diagnostinius
ir branduolinės medicinos tyrimus bei spindulinę
terapiją. Šie duomenys panaudoti 2000 m. išleistame
UNSCEAR leidinyje „Jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniai ir poveikis“.
2004 m. pateikti 1995–2002 m. duomenys. Užpildyta
15 klausimynų apie darbuotojų, dirbančių įvairiose srityse, skaičių, jų kolektyvines dozes, vidutines metines
išorinės apšvitos dozes, jų pasiskirstymą. Pateikta informacija apie gamtinę ir medicininę apšvitą, radono
tūrinius aktyvumus patalpose.
Visa tai padeda nustatyti įvairių apšvitos šaltinių
svarbą ir identiﬁkuoti tuos šaltinius, kuriuos reikia
tirti detaliau.

UNSCEAR was established by the General Assembly
of the United Nations in 1955. UNSCEAR assesses
and reports the levels and effects of ionizing radiation
worldwide and in particular countries.
Upon request of UNSCEAR, RSC provides data on
public and occupational exposure in Lithuania. Large
part of information is collected during implementation
of different radiation protection programmes and expert
examination.
The data from our country was submitted in 1997.
Data was collected and generalized and questionnaires
were completed about the sources in Lithuania, occupational and natural exposures, investigations in X-ray diagnostics and nuclear medicine and radiotherapy carried
out in 1995. This data was used in the UNSCEAR publication “Sources and Effects of Ionizing Radiation” (2000).
Data for the period 1995–2002 was submitted in 2004.
15 questionnaires were completed about the number of
workers in different ﬁelds of activities, their collective
doses, annual average individual doses of external
exposure ant their distribution. Data was also provided
about natural and medical exposures, concentrations of
indoor radon.
All these activities help to estimate the relevance of
different sources of exposure and to identify sources,
which need to be investigated more in detail.
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TARPTAUTINĖS PROFESINĖS APŠVITOS
SISTEMA (ISOE)

INFORMATION SYSTEM ON OCCUPATIONAL
EXPOSURE (ISOE)

Nuo 2000 m. RSC dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Branduolinės
energijos agentūros (OECD/NEA) ir TATENA ﬁnansuojamos ISOE veikloje. RSC yra šios sistemos
kontaktinė įgaliotoji institucija Lietuvoje. ISOE veikla
apima informacijos rinkimą ir teikimą apie profesinę
apšvitą Ignalinos AE, priemones, kurios buvo taikytos šiai apšvitai mažinti bei radiacinei saugai optimizuoti. Dalyvaujama tarptautiniame informacijos
apsikeitimo tinkle, konferencijose, seminaruose ir
pasitarimuose.
ISOE sukurtos atskiros darbo grupės įvairiems
radiacinės saugos optimizavimo aspektams nagrinėti,
kurių veikloje dalyvavo ir RSC atstovai. Pavyzdžiui,
2001 m. įkurta ISOE darbo grupė profesinės apšvitos
BEO klausimais. Šios grupės pagrindinė užduotis – pateikti nuomonę ir siūlymus Tarptautinei radiologinės
saugos komisijai (ICRP), į kokius profesinės radiacinės
saugos aspektus būtina atsižvelgti, rengiant naujas
tarptautines radiacinės saugos rekomendacijas. Darbo
grupė parengė rekomendacijas, kurios 2005 m. išleistos
atskirame OECD/NEA leidinyje ,,Esamos radiacinės
saugos optimizavimas“ (angl. “Optimization in Operational Radiation Protection”).
2002–2006 m. RSC specialistai aktyviai dalyvavo
ISOE sistemos organizuojamuose tarptautiniuose
ALARA simpoziumuose bei įgaliotųjų institucijų pasitarimuose. Jų metu perskaityti pranešimai aktualiais
radiacinės saugos atominėse elektrinėse optimizavimo
klausimais.
Veikla ISOE sistemoje tęsiama ir toliau.

Since 2000, RSC takes part in the activities of the
Information System on Occupational Exposure of the
Nuclear Energy Agency within the Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD/NEA).
RSC is the contact regulatory authority in Lithuania.
Activities in ISOE include the information collection
and its dissemination about the occupational exposure
in Ignalina NPP and also about the measures taken
for exposure reduction and optimization of radiation
protection. Part is taken in the international information
exchange network, workshops and meetings.
Different working groups are created in ISOE to analyze various aspects of optimization of radiation protection. RSC representatives also took part in the activities of
these working groups. For example, in 2001, the Working
group on Operational Radiological Protection (WGOR)
of the Information System of Occupational Exposure in
nuclear facilities was established. The main aim of this
group was to address the issues relevant to optimization
of operational radiation protection, as well as to form useful input to the new ICRP recommendations. The working group developed the recommendations, which were
issued in OECD/NEA publication “Optimization in Operational Radiation Protection“ (2005).
During 2002–2006, RSC specialists actively participated in international ISOE ALARA symposia and meetings of the radiation protection regulatory authorities.
A number of presentations reﬂecting actual issues in
optimization of radiation protection in nuclear power
plants were given.
The activities in the ISOE continue.

PHARE IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO
INSTITUCIJŲ PLĖTROS PROGRAMOS

PHARE AND TRANSITION
FACILITY PROJECTS

Lietuvai rengiantis stoti į ES, buvo daug padaryta, pritaikant šalies radiacinės saugos infrastruktūrą
prie Europos standartų. Tačiau kai kuriems šios
infrastruktūros elementams patobulinti reikėjo ir
papildomų pastangų, ir resursų.
2001 m. pradėta vykdyti PHARE programa
„Radiacinė sauga“, kuria siekta pagerinti radiacinės
saugos teisės aktus, sukurti RSC kokybės sistemą,
patobulinti mokymo, visuomenės informavimo ir
pasirengimo radiacinėms avarijoms sistemas, pasirengti Programų ir ekspertizės skyriaus akreditavimui. Programa buvo vykdoma kartu su SSI ir
STUK. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas patirčiai
perduoti, tačiau nemaža programos lėšų dalis skirta
ir įrangai įsigyti. Programa sėkmingai įvykdyta.
Siekiant išspręsti pasirengimo branduolinėms ir
radiologinėms avarijoms problemas, 2004–2006 m.
vykdyta programa „Pasirengimo branduolinėms ir
radiologinėms avarijoms stiprinimas Lietuvoje“. Šią
programą sudarė Dvynių, tiekimo ir darbų dalys.
Vykdant programą, ne tik įrengtos patalpos, gauta
įranga avarinei parengčiai stiprinti ir radiaciniai sau-

During Lithuania‘s preparation for the accession to the
EU, a lot has been done to adapt the country‘s radiation
protection infrastructure to European standards. However,
in order to improve some elements of this infrastructure
both additional efforts and resources were needed.
In 2001, the PHARE programme project “Radiation
protection“ launched, the aim of which was to improve
the radiation protection legislation, to create the RSC
quality system, to enhance the systems of public
information and emergency preparedness and to prepare
for the accreditation of the Division of Programs and
Expertise. The programme was jointly implemented
with SSI and STUK. Immense attention was paid to the
transfer of know-how. However, signiﬁcant resources
were also devoted to the acquisition of the equipment.
The programme was successfully implemented.
With the aim at solving the problems of preparedness
to nuclear and radiological accidents, in 2004–2006 the
programme “Strengthening of emergency preparedness
for nuclear and radiological accidents in Lithuania” was
implemented. The programme consisted of following
components: Twinning Light, supply and works. Not only
premises were equipped, equipment for strengthening
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gai mokyti, bet ir padedant SSI ekspertams, pasirengta
įvairioms situacijoms, galinčioms iškilti branduolinės
arba radiologinės avarijos metu.
EK paramą RSC teikia ir šiuo metu. Viena iš sričių,
kurią ji remia – tai pasirengimas nutraukti Ignalinos
AE eksploatavimą. 2004–2006 m. įgyvendinta PHARE
programos ,,Parama VATESI ir Lietuvos techninės
paramos organizacijoms Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo licencijavimo veiklos srityje“ antroji
dalis, skirta RSC. Suteikta parama, atliekant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo licencijavimo
dokumentų ekspertizę. Sustiprintos RSC galimybės,
optimizuojant radiacinę saugą ir vertinant profesinės
apšvitos dozes atominės elektrinės išmontavimo
ir dezaktyvavimo metu, gauta programinė įranga
dozėms skaičiuoti.
Daug naudos RSC duoda dalyvavimas kitų
institucijų vykdomose programose. Vienas iš
tokių – Valstybinės metrologijos tarnybos projektas „Nacionalinės infrastruktūros jonizuojančiosios
spinduliuotės aplinkoje matavimo pagal ES valstybių
narių praktiką vystymas“, kuris padės sukurti
šiuolaikinę jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos sistemą.
EK ﬁnansuojamos programos daug lėmė, kad
Lietuvoje šiuo metu yra šiuolaikinė, EK reikalavimus
atitinkanti, radiacinės saugos infrastruktūra.
2000–2001 m. RSC kartu su kitomis šalimis
įgyvendino EK projektą ,,Panaudotų uždarųjų
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių tvarkymas
Bulgarijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Slovakijoje“. Surinkta ir EK pateikta informacija apie
naudojamų ir panaudotų uždarųjų šaltinių tvarkymą
Lietuvoje. Remiantis šia informacija buvo sudaryta
bendra šaltinių tvarkymo schema Centrinėje ir Rytų
Europoje, kuri vėliau panaudota rengiant ir patvirtinant Tarybos direktyvą 2003/122/Euratomas dėl
didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių
ir paliktųjų šaltinių kontrolės.

PHARE projekto
seminaras

of emergency preparedness and training in radiation
protection was delivered, but also with the help of SSI
experts the preparation for different situations was
strengthened, which might occur during a nuclear or
radiological accident.
Nowadays, EC is supporting RSC too. One of the ﬁelds
supported by the EC is the preparation for decommissioning of Ignalina NPP. In 2004–2006, the second sub-component of the PHARE programme “Support to licensing
activities related to the decommissioning of the Ignalina
nuclear power plant to VATESI and Lithuanian TSOs (support to RSC)” was implemented. Support was provided in
review of decommissioning related licensing documents
from the radiation protection point of view. RSC capabilities in optimization of radiation protection and assessment
of occupational exposure during dismantling and decontamination of the nuclear power plant were strengthened
and software for dose calculations was delivered.
RSC beneﬁted and beneﬁts from participation in programmes implemented by other institutions. For example,
one of such programmes is the project implemented by
the State Metrology Service „Development of national ionizing radiation measurement infrastructure according to
the practice of EU member states“. This project will help to
create a modern ionizing radiation measurement system.
Programs ﬁnanced by the EC were an important
prerequisite for creation of a modern radiation protection
infrastructure in Lithuania in accordance with EU
requirements.
In 2000–2001, RSC with other countries implemented
the EC project “Management of spent sealed radioactive
sources in Bulgaria, Latvia, Lithuania, Romania and
Slovakia”. Information about management of sealed
and spent sealed radioactive sources in Lithuania was
collected during the implementation of the project
and later it was provided to the EC. Taking into
consideration the results of the project, a general scheme
for the management of radioactive sources in Central
and Eastern Europe was developed, which later was
used for drafting and adoption of the Council directive
2003/122/Euratom on the control of high-activity sealed
radioactive sources and orphan sources.

Workshop organized
in the framework
of the PHARE project
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MATRA PROGRAMA
„PASLAUGŲ, SVARBIŲ RADIACINEI
SAUGAI MEDICINOJE, GERINIMAS“

MATRA PROGRAMME “IMPROVEMENT OF
THE CAPACITY OF SERVICES ESSENTIAL FOR
RADIATION PROTECTION IN MEDICINE“

Perkėlus ES radiacinės saugos reikalavimus į
mūsų šalies teisės aktus, paaiškėjo, kad yra sričių,
kuriose tuos reikalavimus sudėtinga įdiegti. Labiausiai trukdė patirties ir kompetencijos stoka. Viena iš
sudėtingiausių sričių buvo medicininė apšvita. Todėl
2002 m. kartu su Olandijos specialistais pradėta vykdyti MATRA programa „Paslaugų, svarbių radiacinei
saugai medicinoje, gerinimas“. Vykdant šią programą,
dalyvavo įvairių Olandijos radiacinės saugos ir sveikatos įstaigų konsorciumas, kuriam vadovavo Olandijos metrologijos institutas.
Pagrindinis šios programos tikslas buvo keliose
šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigose sukurti
ir įdiegti kokybės sistemas rentgeno diagnostikos srityje. Kartu su Olandijos kolegomis parinktos skirtingų
lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigos – pradedant
universitetinėmis ir baigiant rajono ligoninėmis.
Buvo išanalizuota kokybės sistemų diegimo padėtis
kiekvienoje programoje dalyvavusioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, parengti kokybei užtikrinti
svarbių procedūrų aprašymai ir kokybės vadovai.
Programoje dalyvaujantys mūsų šalies specialistai
išmokyti atlikti kokybės kontrolės bandymus, kokybės
sistemos auditą, vertinti šios sistemos efektyvumą.
Parengta mokymo medžiaga įvairių sričių rentgeno
diagnostikos darbuotojams apie tai, kaip diegti ir palaikyti kokybę, parengti standartiniai vienos ir dviejų
dienų mokymo moduliai. Programoje dalyvavusios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos gavo kokybės
kontrolės įrangą.

It has got clear after transposition of EC radiation
protection requirements to the national legal acts, that
there are areas in which these requirements are difﬁcult
to implement. The lack of experience and competence
hindered the implementation, and the most complicated
area was the radiation protection against medical exposure.
Therefore, the implementation of the MATRA programme
“Improvement of the capacity of services essential for
radiation protection in medicine“ started in 2002. The
programme was implemented with the help of specialists
from the Netherlands. This programme was implemented
by the consortium of different Dutch radiation protection
and health care institutions. The leader of the consortium
was the Dutch Metrological Institute.
The main aim of this programme was to introduce the
quality systems in X-ray diagnostics departments of some
personal health care institutions. Different personal health
care institutions were chosen in consultation with the
Dutch colleagues – both university and regional hospitals.
The situation with regard to introduction of quality systems in each personal health care institution was analyzed.
Descriptions of procedures important to quality assurance
and quality manuals were developed. National specialists
were trained to perform quality control tests, audits in
quality system and to evaluate the effectiveness of this system. The training material was developed for specialists
working in different ﬁelds of X-ray diagnostics on how to
introduce and to maintain quality and standard one- and
two-days training modules were drafted. Equipment for
quality control was delivered to the personal health care
institutions which took part in the programme.

Olandijos ekspertai
moko Lietuvos asmens
sveikatos priežiūros
įstaigų specialistus
atlikti kokybės kontrolės
bandymus
Buvo sukurtos pavyzdinės, veikiančios kokybės
sistemos, todėl kitos asmens sveikatos priežiūros
įstaigos turi kur mokytis, kaip spręsti sudėtingą
kokybės sistemų kūrimo ir diegimo problemą. Parengtos ir išleistos metodinės rekomendacijos, kuriose
pateikiamas kokybės vadovo pavyzdys, kai kurių
procedūrų aprašymų pavyzdžiai, nurodoma, kaip
kurti ir diegti minėtas sistemas.
Svarbu ir tai, jog Lietuvos asmens sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojai turėjo galimybę įsitikinti,
jog toks sudėtingas uždavinys, kaip kokybės sistemų
kūrimas ir diegimas, yra išsprendžiamas. Tam buvo
organizuoti keli seminarai.
RSC, vykdydamas šią programą, buvo jos
koor dinatorius. Kadangi ji davė apčiuopiamų
rezultatų, vėliau panaši programa buvo vykdoma ir
kompiuterinės tomograﬁjos srityje.
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Dutch experts train
the specialists from
Lithuanian personal
health care institutions to
perform quality control
tests
Representative operational quality systems were created. Therefore, other personal health care institutions have
possibility to learn how to solve complicated problem occurring in creation and introduction of quality systems. Methodical recommendations were drafted and issued, which
provide an example of the quality manual and some examples of description of procedures. Guidance is also given on
how to create and to introduce the quality systems.
It is also important to notice, that personal health care
institutions of Lithuania had the possibility to persuade
that such complicated issues like creation and introduction
of quality systems can be solved. For this purpose few
workshops were organized.
RSC coordinated the implementation of this
programme.
Because the programme has given tangible results,
later similar programme was implemented in departments
of computed tomography too.

Dalyvavimas
darbo grupių veikloje

Participation
in working groups

TATENA DARBO GRUPĖS

IAEA WORKING GROUPS

TATENA parama Lietuvai akivaizdi. Tačiau ir
RSC prisideda, kurdama bei tobulindama tarptautinę
radiacinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
teisinę bazę. Vienas iš šios pagalbos būdų – dalyvavimas TATENA ekspertų darbo grupėse ir techniniuose
susitikimuose. RSC specialistai dalyvavo TATENA
ekspertų susitikimuose, skirtuose TATENA dokumentų
(techninių dokumentų, saugos vadovų, ataskaitų)
projektams radiacinės saugos, radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo, šaltinių saugumo, terorizmo prevencijos ir
kitais klausimais rengti bei vertinti. Be to, RSC pateikė
nemažai pastabų ir pasiūlymų TATENA pateiktiems
tarptautinių dokumentų projektams.

IAEA signiﬁcantly helped Lithuania. However, RSC
is also contributing to the creation and improvement of
the international legal background for radiation protection and safety of radioactive waste management. One
of the ways of such contribution is participation in working groups and technical meetings of IAEA experts.
RSC specialists took part in IAEA expert meetings aimed
at drafting or review of different documents (technical
documents, safety guides and reports) in radiation protection, radioactive waste management, safety of sources,
prevention of terrorism and other issues. Moreover, RSC
has given a signiﬁcant amount of remarks and proposals
to the drafts of IAEA documents.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS KOMITETAI
IR EUROPOS KOMISIJOS
DARBO GRUPĖS

EUROPEAN COMMISSION WORKING GROUPS
AND COMMITTEES OF THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION

Lietuvai tapus ES šalimi nare, RSC atstovai aktyviai dalyvauja ES Tarybos ir EK darbo organų veikloje,
pristatydami šalies poziciją, svarstant radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo, maisto produktų importo ir kitus
aktualius, radiacinės saugos požiūriu, klausimus.
Du kartus per metus vyksta Europinės branduolinės energetikos bendrijos (EURATOM) mokslo
ir technikos komiteto EURATOM sutarties 31 straipsnio ekspertų grupės posėdžiai. Ši ekspertų grupė
dirba kaip patariamasis EK organas radiacinės saugos klausimais.
Kitas EK darbo organas, kuriame dirba RSC atstovas – ES 6-osios (nuo 2007 m. – 7-osios) bendrosios
programos EURATOM speciﬁnės mokslinių tyrimų ir
mokymų programos branduolių dalijimosi (CCE-FI)
komitetas. Šis komitetas koordinuoja mokslinius tiriamuosius darbus branduolių dalijimosi ir radiacinės
saugos srityje.

RSC representatives are taking active part in the work
of the European Commission working groups and committees of the Council of the European Union since the accession of Lithuania to the European Union. The delegates
represent the country’s position related to management of
radioactive, import of foodstuffs and other questions important from the radiation protection viewpoint.
Biannual meetings of the Group of Experts appointed
by the Euratom Scientiﬁc and Technical Committee
according to Article 31 of the Euratom Treaty take place
in Brussels or Luxembourg. This group of experts has an
advisory status in consulting European Commission in
radiation protection questions.
Another European Commission working group,
in which part is taken by the RSC representative, is the
Consultative Committee for the Research and Training
Programme in the Field of Nuclear Energy (Fission)
of the Sixth Framework Programme for Research and
Technological Development (FP6 CCE-FI) (FP7 CCE-FI
since 2007). This committee coordinates research activities
in the ﬁelds of nuclear ﬁssion and radiation protection.

RADIACINĖS IR BRANDUOLINĖS SAUGOS
DARBO GRUPĖ PRIE BALTIJOS JŪROS
VALSTYBIŲ TARYBOS

WORKING GROUP ON NUCLEAR AND RADIATION
SAFETY UNDER THE COUNCIL OF THE BALTIC SEA
STATES (CBSS)

Radiacinės ir branduolinės saugos darbo grupės
prie Baltijos jūros valstybių tarybos tikslas – pasirengti galimoms branduolinėms ir radiologinėms avarijoms, derinti bendrus veiksmus ir priemones įvairiose
radiacinės ir branduolinės saugos srityse bei aptarti
kitas svarbias radiacinės ir branduolinės saugos

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 issues in
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problemas. Darbo grupę sudaro vienuolikos Baltijos jūros valstybių branduolinės ir radiacinės saugos
įgaliotųjų institucijų atstovai. Lietuvai darbo grupėje
nuo 2004 m. atstovauja RSC specialistai.
Grupės posėdžiuose, vykstančiuose 2 kartus per metus, keičiamasi informacija apie branduolinę ir radiacinę
saugą, aptariamas radiologinių matavimų duomenų
harmonizavimas ir keitimasis jais, apžvelgiami
atskirose šalyse teisės aktais įteisinti šaltinių priežiūros
ir kontrolės aspektai, diskutuojama apie taikomas
priemones, kovojant su neteisėtu branduolinių ir
radioaktyviųjų medžiagų gabenimu, prekyba ir kita
nelegalia veikla. Svarstomi klausimai atspindi svarbiausias branduolinės ir radiacinės saugos problemas,
su kuriomis susiduria regiono valstybės.

Radiacinės ir
branduolinės
saugos darbo grupės
prie Baltijos jūros
valstybių tarybos
posėdis Vilniuje
RSC specialistai dirba ekspertų grupėje dėl savitarpio pagalbos, regione įvykus branduolinei ar
radiologinei avarijai, dalyvavo rengiant sutartį ir
techninius dokumentus apie keitimąsi atmosferos
radiologinių tyrimų duomenimis. Pastaroji sutartis buvo priimta bendra susitariančių šalių deklaracija, patvirtinta 2006 m. birželio mėn. Baltijos jūros
valstybių tarybos susitikime.
2005 m. lapkričio 7–8 dienomis Vilniuje vyko eilinis darbo grupės posėdis, kurį organizavo RSC.
Darbo grupė vaidina svarbų vaidmenį, numatant
bendras radiacinės ir branduolinės saugos strategijas ir tikslus bei apsaugant žmones nuo žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Kurioje nors
iš regiono valstybių, plėtojant branduolinę energetiką,
įsisavinamos ir vis plačiau naudojamos naujos su
jonizuojančiąja spinduliuote susijusios technologijos.
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these ﬁelds. The working group consists of members from
11 nuclear and radiation safety authorities of the Baltic
Sea States. In the working group, Lithuania is represented
by RSC specialists since 2004.
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. 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.
Other issues reﬂect the main problems in radiation protection and nuclear safety faced by the countries in the region.

Meeting of the CBSS
Working Group on
Nuclear and Radiation
Safety in Vilnius
RSC specialists are members of the group of experts
on provision of bilateral assistance in case of a nuclear or
radiological accident. They also took part in preparation
of an agreement and technical documents on exchange
of air radiological monitoring data. The agreement was
adopted by the joint declaration of contracting parties
during the meeting of the Council of the Baltic Sea States
held in June, 2006.
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.
The working group plays an important role in
adopting joint strategies and aims in radiation protection
and nuclear safety, also in protection of the general public
against the negative impact of ionizing radiation, because
there are plans in some countries of the region to develop
nuclear power, new technologies which involve the use of
ionizing radiation are applied and used.

Ateities planai

Future perspectives

Radiacinė sauga – sudėtinga, daugialypė ir dinamiškai besivystanti sritis, todėl daugiau ar mažiau
patikimai įmanoma prognozuoti tik kai kurias jos
vystymosi mūsų šalyje kryptis.
Daug pastangų pareikalaus pasirengimas išmontuoti Ignalinos AE 1-ąjį bloką ir nutraukti 2-ojo
eksploatavimą bei naujos atominės elektrinės statyba. Tai privers susidurti su naujomis problemomis.
Todėl būtina parengti specialistus, sukurti reikiamus
teisės aktus bei procedūras, kurias įgyvendinus, bus
užtikrinta tiek dirbančiųjų atominėje energetikoje, tiek
gyventojų ir aplinkos radiacinė sauga.
Diegiant naujas technologijas sveikatos priežiūros
srityje, vis aktualesni tampa pacientų apšvitos mažinimo klausimai. Minėtai problemai vis daugiau
dėmesio skiria tarptautinės organizacijos bei EK.
Lietuvoje planuojama, padedant užsienio šalių ekspertams bei TATENA, diegti kokybės valdymo sistemas
mamograﬁjoje, intervencinėje radiologijoje ir kitose
srityse.
RSC prioritetinių darbų sąraše išlieka branduolinių
ir radiologinių avarijų prevencija, pasirengimas tinkamai reaguoti, joms įvykus. Vienas iš šios srities iššūkių
yra pasirengimas teroristiniams aktams, kurių metu
gali būti panaudotos radioaktyviosios medžiagos.
Atsižvelgiant į tai, kad didesniąją dalį apšvitos
nulemia gamtinė spinduliuotė, toliau bus tikslinami
galimi gamtinės apšvitos šaltiniai, jų įtaka apšvitai bei
būdai jai mažinti.
Vis didesnę reikšmę visose gyvenimo srityse turi
kokybės užtikrinimas, todėl bus toliau plėtojama RSC
kokybės sistema, kuri jau parodė savo efektyvumą.
Ateityje RSC planuojama dar daugiau dėmesio
skirti mokyti radiacinės saugos. Auditorija plati – ne
tik radiacinės saugos specialistai, bet ir gelbėtojai,
jėgos struktūrų darbuotojai, ne tik mūsų, bet ir kitų
šalių atstovai.
Vis aktyviau visuomenė informuojama įvairiais
radiacinės saugos klausimais. Tai rodo didėjantis
žmonių susidomėjimas radiacine sauga.

Radiation protection is a sophisticated, multi-stage
and fast-moving area. Therefore, it is possible to credibly
forecast only some of the development directions of the
radiation protection in our country.
Many efforts will be required for the preparation for
dismantling of Unit 1 and decommissioning of Unit 2
of the Ignalina NPP and construction for a new nuclear
power plant. New problems will be faced. Therefore,
it is necessary to hire new specialists and develop
their competence, to draft appropriate legal acts and
procedures, which after their implementation will ensure
both occupational radiation protection in nuclear energy,
and public and environmental radiation protection.
Introducing new technologies in health care, issues in
reduction of patients’ exposure are increasingly becoming
actual. It is planned with the help of experts from other
countries and the IAEA to introduce in Lithuania quality
management systems in mammography, interventional
radiology and in other ﬁelds.
Prevention of nuclear and radiological accidents and
response to them is one of the priorities in RSC activities.
One of the challenges in this ﬁeld is preparedness to
terrorist acts involving the use of radioactive materials.
Since natural exposure is signiﬁcantly contributing to
the total exposure, potential sources of natural exposure,
their impact to the total exposure and ways of its reduction
will be revised.
Quality assurance is becoming more and more
important in all ﬁelds of the everyday life. Therefore, RSC
quality system, which already has proven its effectiveness,
will be further developed.
In the future, yet more attention will be paid at RSC
to the training in radiation protection. The auditorium
is wide – not only radiation protection specialists, but
also rescue people and forces, not only our national
representatives, but also representatives from other
countries.
Public is more and more actively informed in different
radiation protection questions. It reﬂects the increased
interest of the general public in radiation protection.
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SANTRUMPOS

ABBREVIATIONS

ALARA – tokia maža, kokią įmanoma pasiekti,
atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius
faktorius
EK
– Europos Komisija
ET
– Europos Taryba
ES
– Europos Sąjunga
IRPA
– Tarptautinė radiacinės saugos asociacija
ISOE
– Tarptautinė profesinės apšvitos sistema
LRV
– Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NKS
– Šiaurės šalių branduolinės saugos tyrimai
RSC
– Radiacinės saugos centras
SAM
– Sveikatos apsaugos ministerija
SSI
– Švedijos radiacinės saugos įgaliotoji institucija
STUK
– Suomijos branduolinės ir radiacinės saugos centras
TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentūra
UNSCEAR – Jungtinių Tautų Mokslinis komitetas jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikiui tirti

ALARA
EC
EU
IRPA

– as low as reasonably achievable
– European Commission
– European Union
– International Radiation Protection
Association
IAEA
– International Atomic Energy Agency
ISOE
– Information System on Occupational
Exposure
MoH
– Ministry of Health
NKS
– Nordic Nuclear Safety Research
RSC
– Radiation Protection Centre
SSI
– Swedish Radiation Protection Authority
STUK
– Finnish Radiation and Nuclear Safety
Authority
UNSCEAR – United Nations Scientiﬁc Committee on
the Effects of Atomic Radiation

