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RADIACINĖ SAUGA
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACINIS BIULETENIS

Gerbiamieji skaitytojai,
pristatome devynioliktąjį Radiacinės saugos
centro informacinio biuletenio „Radiacinė
sauga“ numerį, kuriame aptarsime esamo
sios apšvitos situaciją ir Lietuvos gyventojų
dabartiniu metu patiriamą jonizuojančio
sios spinduliuotės sukeltą apšvitą.
Esamosios apšvitos situacijoje gyven
tojai patiria apšvitą dėl praeityje vykdytos
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veiklos, kuri dėl įvairių priežasčių buvo
netinkamai kontroliuojama, taip pat dėl
branduolinių ginklų bandymų ir branduo
linės energetikos objektuose įvykusių ava
rijų bei iš gamtinės spinduliuotės šaltinių.
Biuletenyje aptarsime ir esamo
sios apšvitos situacijos nulemtos ap
švitos rūšis bei kiekvienos iš jų indėlį į
bendrą Lietuvos gyventojo patiriamą
apšvitą.

Esamoji apšvitos situacija
Esamoji apšvitos situacija – tai apšvitos
situacija, kuri jau yra, kai turi būti priimtas
sprendimas dėl jos kontrolės, ir dėl kurios
nebūtina ar jau nebebūtina imtis skubių
veiksmų. 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos di
rektyva 2013/59/Euratomas, kuria nustato
mi pagrindiniai saugos standartai siekiant
užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, nu
statė esamųjų apšvitos situacijų rūšis.
Dėl praeityje vykdytos veiklos, kuriai
nebuvo taikyta reguliuojamoji kontrolė
ar kuri nebuvo reglamentuota, kai kurios
teritorijos buvo užterštos radioaktyvio
siomis medžiagomis. Gyventojai patiria
apšvitą dėl aplinkoje pasklidusių radioak
tyviųjų medžiagų, kai jos buvo naudotos
ūkinėje veikloje, arba dėl įvykusių radia
cinių avarijų. Pastaruoju metu gyventojai
patiria apšvitą dėl aplinkoje pasklidusios
taršos po branduolinių ginklų sprogdini
mų atmosferoje ir Černobylio atominės
elektrinės (toliau – Černobylio AE) avarijos
(apšvita dėl dirbtinių radionuklidų maiste,
geriamajame vandenyje, ore, dirvožemyje,

medienos kuro pelenuose). Gyventojai
taip pat patiria apšvitą dėl praeityje įmo
nių vykdytos veiklos atsiradusiomis lieka
nomis užterštų teritorijų, nors įmonės už
minėtą veiklą jau nėra teisiškai atsakingos.
Gyventojai patiria apšvitą ir iš gamti
nės spinduliuotės šaltinių. Gamtinės spin
duliuotės šaltiniai – tai gamtinės, žemiš
kos ar kosminės kilmės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniai (toliau – šaltiniai).
Skiriamos šios esamosios apšvitos situa
cijų rūšys: gamtinės spinduliuotės šaltinių
(radioaktyviųjų medžiagų, esančių ore,
dirvožemyje, pasiekiančių mus iš kosmo
so) sukelta apšvita, gamtinių radioaktyvių
jų radono dujų patalpose lemiama apšvi
ta, kurią gyventojai patiria darbo vietose,
gyvenamuosiuose namuose, socialinės,
gamybinės ir kitos paskirties pastatuose,
taip pat statybinių medžiagų lemiama išo
rinė apšvita patalpose. Gyventojai gali pa
tirti apšvitą ir iš vartojamųjų gaminių, ku
rių sudėtyje yra radioaktyviųjų medžiagų.
Toliau detaliau apžvelgsime atskiras
gyventojų gaunamos apšvitos rūšis.

Lietuvos gyventojų patiriama apšvita dėl praeityje
vykdytų branduolinių ginklų bandymų ir
Černobylio AE avarijos
Pirmieji atominių bombų sprogdinimai
įvykdyti 1945 m. Lietuvos teritorijos taršą
dirbtiniais radionuklidais lėmė atominių
bombų sprogdinimai šiaurinėje Europos
žemyno dalyje. Sovietų Sąjunga pirmą
ją atominę bombą susprogdino 1949 m.
Nuo to laiko septynios branduolinį gink
lą turinčios valstybės atliko daugiau nei
2 000 branduolinių ginklų bandymų, ku
rie buvo vykdyti atmosferoje, vandenyne

arba specialiose bandymams įrengtose
šachtose.
1962 m. pasirašyta trišalė Sovietų Sąjun
gos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios
Britanijos sutartis, draudžianti branduolinius
sprogdinimus atmosferoje. Iki tol buvo įvyk
dyta 360 sprogdinimų, dėl kurių į atmosferą
pateko ilgaamžių 0,6 EBq (0,6×1018 Bq) 90Sr ir
1,14 EBq 137Cs radionuklidų. Vėliau Prancūzi
ja ir Kinija įvykdė dar apie 70 sprogdinimų ir
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į atmosferą pateko 0,09 EBq 90Sr ir 0,14 EBq 137Cs. Didžioji šių
radionuklidų dalis dėl vyraujančių pernašos procesų atmosfe
roje pasklido šiauriniame pusrutulyje.
Lietuvos teritorijos taršą radioaktyviosiomis medžiago
mis taip pat lėmė 1986 m. įvykusi Černobylio AE avarija.
Didžiausią poveikį Lietuvos gyventojai patyrė dėl radioakty
viojo jodo, kurio su atmosferos pernaša iš karto po avarijos
pasklido mūsų šalies teritorijoje. Radioaktyviojo jodo pusėji
mo trukmė yra palyginti neilga, todėl jo poveikis buvo trum
pas. Tačiau tų radionuklidų, kurių pusėjimo trukmė yra apie
30 metų, kiekis dar vis išlieka nepakitęs. Lietuvos teritorija
daugiausia buvo užteršta ilgaamžiais 137Cs ir 90Sr radionukli
dais. Šie radionuklidai, patekę į raumenis ir kaulus, švitina
organizmą iš vidaus. Taršos pobūdis laikui bėgant kinta, ra
dionuklidai migruoja vertikaliąja ir horizontaliąja kryptimis.

1 pav. Radioaktyviojo debesies slinkimas po Černobylio AE avarijos

MAISTE IR GERIAMAJAME VANDENYJE ESANČIŲ RADIONUKLIDŲ SUKELTA APŠVITA
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2 pav. 1976–2014 m. vidutinė metinė pieno tarša atskiruose stebėsenos taškuose, 137Cs, Bq/l

3 pav. 1992–2014 m. vidutinė metinė grūdų tarša atskiruose stebėsenos taškuose, 137Cs, Bq/l

Radiacinės saugos centro specialistai, siekdami įvertin
ti gyventojų apšvitą iš maiste ir geriamajame vandenyje
esančių dirbtinių ilgaamžių 137Cs ir 90Sr radionuklidų, paskli
dusių aplinkoje po branduolinių ginklų bandymų ir Černo
bylio AE avarijos, tiria pieno, mėsos, žuvies, bulvių, kopūs
tų, grūdų ir geriamojo vandens mėginius, įvertina juose
esančių dirbtinių ir gamtinių radionuklidų kiekį. Mėginiai
nuolat renkami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje ir Ignalinos, Zarasų bei Utenos savivaldybėse.
Vidutinė metinė efektinė Lietuvos gyventojo iš visų ga
limų šaltinių patiriama apšvita sudaro 3,19 mSv (išskyrus
profesinę apšvitą). Tyrimų rezultatai rodo, kad dirbtinės
kilmės 137Cs ir 90Sr radionuklidų lemiama apšvita sudaro tik
labai nedidelę visos gyventojo su maistu ir jo žaliavomis
gaunamos apšvitos dalį, kai beveik visą apšvitą lemia gam
tinės kilmės 40K radionuklidas.
Lietuvoje geriamasis vanduo išgaunamas iš giluminių
gręžinių, kuriems taikomi griežti sanitarinės apsaugos zo
nos reikalavimai, todėl į geriamąjį vandenį negali patekti
dirbtinių radionuklidų. Dalis gyventojų naudoja geriamąjį
vandenį iš šachtinių šulinių. Geriamojo vandens radiolo
giniai tyrimai dėl jame esančių radioaktyviųjų medžiagų

atliekami vykdant valstybinę aplinkos radiologinę ste
bėseną ir valstybinę geriamojo vandens priežiūrą ir kon
trolę. Geriamajame vandenyje aptinkama tik gamtinių
radionuklidų, kurių koncentracija neviršija nustatyto leisti
nojo lygio. Lietuvos gyventojas iš geriamajame vandenyje
esančių gamtinių radionuklidų patiria apšvitą, mažesnę
kaip 0,1 mSv.
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LIETUVOS TERITORIJOS DIRVOŽEMIO LIEKAMOSIOS TARŠOS PO BRANDUOLINIŲ SPROGDINIMŲ IR ČERNOBYLIO
AE AVARIJOS IR ŠIOS TARŠOS NULEMTOS GYVENTOJŲ APŠVITOS ĮVERTINIMAS
Černobylio AE avarijos metu į aplinką buvo išmesta įvairių
dirbtinių radionuklidų, iš kurių iki dabar aptinkama radioaktyvio
jo 137Cs. Lietuvos teritorijos taršai įtakos turėjo ir 1945–1980 m.
vykdyti atominių bombų bandymai atviroje atmosferoje.

Nors po šių įvykių praėjo daug metų, pastaruoju metu
atlikti tyrimai rodo, kad 137Cs vis dar aptinkama viršuti
niuose dirvožemio sluoksniuose. Po Černobylio AE ava
rijos didžiausios radioaktyviųjų medžiagų 137Cs iškritos

nusėdo vakariniuose ir pietvakarių rajonuose. Didžiausias
137
Cs iškritų tankis nustatytas Kuršių nerijos dirvožemyje –
apie 19,7 kBq/m2, 137Cs kiekis Pietų, Pietvakarių ir Vakarų Lie
tuvos dirvožemyje buvo nuo 2 iki 439 Bq/kg.
2012–2014 m. įvertintas 137Cs kiekio pasiskirstymas Lietu
vos dirvožemyje. Tyrimai atlikti labiausiai Černobylio AE avari
jos metu užterštose Lietuvos vietovėse – Kuršių nerijoje, Lazdi
jų, Varėnos, Šakių, Plungės bei Telšių savivaldybių teritorijose.
Nustatyta, kad didžiausias 137Cs kiekis yra viršutiniuose nedir
bamų laukų dirvožemio sluoksniuose 30 cm gylyje ir siekia iki
14 Bq/kg, miško paklotėje – iki 60 Bq/kg. Dirbamuose laukuo
se 137Cs kiekis sumažėjo greičiau dėl nuolatinio dirvos maišy
mo. 137Cs iškritų aktyvumo tankis pastaruoju metu sumažėjęs
nei buvo po avarijos 1986 m. ir yra iki 9 kBq/m2. Tai rodo, kad
aplinka valosi nuo taršos, tačiau tarša per tris dešimtmečius
6 pav. Imami dirvožemio mėginiai
liekamajai taršai
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Cs nustatyti
7 pav. Atliekami
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nuo Černobylio AE avarijos sumažėjo du kartus. Kuršių nerijos
gyventojo, praleidžiančio lauke penktadalį laiko, iš radionukli
dų dirvožemyje patiriama metinė išorinė efektinė dozė siekia
apie 0,04 mSv/m, iš jos 12 proc. lemia 137Cs. Kitose labiausiai
po Černobylio AE avarijos užterštose Lietuvos teritorijose gy
ventojo, praleidžiančio lauke penktadalį laiko, patiriama meti
nė išorinė efektinė dozė yra nuo 0,09 iki 0,18 mSv/m. Didžiau
sią apšvitos dalį gyventojas gauna iš gamtinių radionuklidų
dirvožemyje ir tik nedidelę šios apšvitos dalį lemia 137Cs. Nesu
ardyto dirvožemio sluoksnyje tarša 137Cs aptinkama iki 30 cm
gylyje ir per augalų šaknis patenka į gyvūnų pašarą, o mity
bos grandine – ir į maisto produktus. Tačiau vidinė gyventojo
apšvita dėl 137Cs maisto produktuose nėra didelė, ji sudaro tik
mikrosiverto dalį per metus. 137Cs vertikali migracija (Bg/kg)
nekultivuojamame dirvožemyje pateikta 5 pav. Padidėjusią
137
Cs koncentraciją 15–20 cm gylyje lemia tarša, pasklidusi
dėl branduolinių bandymų atmosferoje 1945–1980 m., o
5–10 cm gylyje – Černobylio AE avarija.

Mediena naudojama įvairiais tikslais ir 137Cs radionukli
dai nekelia pavojaus gyventojų sveikatai dėl išorinės gama
spinduliuotės, nes ji nėra žymi ir negali lemti sveikatos su
trikimų. 137Cs radionuklidai tampa gerokai pavojingesni,
kai jų su maistu, geriamuoju vandeniu ar įkvėpus patenka
į žmogaus organizmą. Dėl ilgos pusėjimo trukmės jie švi
tina žmogų iš vidaus. Todėl aplinkoje pasklidę ir mitybos
grandine į žmogaus organizmą patekę 137Cs radionuklidai
tampa pavojingi žmogaus sveikatai.
Problemų gali kilti tada, kai 137Cs radionuklidais užterš
ta mediena naudojama kurui. Medienos kuro pelenuose
137
Cs susikoncentruoja iki 300 kartų. Ši koncentracija pri
klauso nuo įvairių veiksnių, kurių iš anksto numatyti ne
galima, kaip ir negalima pasakyti, kokia pelenų tarša bus
medieną sudeginus.
Nuo 1998 m. vykdomų lietuviškos medienos tyrimų re
zultatai rodo, kad vietinės kilmės medienos tarša 137Cs yra
nežymi ir neviršija 30 Bq/kg. 2009–2011 m. atlikus mūsų
šalies įmonėse ir prekybos vietose atrinktų medienos
kuro mėginių tyrimus nustatyta, kad įvairiuose lietuviš
kos medienos kuro gaminiuose 137Cs kiekis yra nedidelis
ir susikoncentravimas medienos kuro pelenuose neviršija
500 Bq/kg. Tokius pelenus be apribojimų galima naudoti
dirbamiesiems laukams tręšti.

8 pav. Radiologiniams tyrimams
atrinkti medienos
kuro mėginiai

Medienos mėginių dalis, proc.

LIEKAMOJI MEDIENOS TARŠA 137CS PO ČERNOBYLIO AE AVARIJOS IR TARŠOS POVEIKIS SVEIKATAI
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9 pav. 1998–2011 m. tirtų medienos mėginių taršos 137Cs pasiskirstymas, proc.

Pastaruoju metu patalpoms šildyti Lietuvoje vis plačiau
naudojamas medienos kuras. Jį naudoja tiek didžiosios mies
tų ar rajonų šiluminės katilinės, tiek privačių namų gyventojai.
Išaugus medienos kuro paklausai, mediena kurui įve
žama ir iš Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir kitų valsty
bių, taip pat iš tų regionų, kurie po Černobylio AE avarijos
buvo užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis. Kadangi
šiomis medžiagomis gali būti užteršta ir įvežama mediena,
šilumos gamybos proceso metu pelenuose gali susikaupti
dideli radioaktyviųjų medžiagų kiekiai.
Tyrimų rezultatai rodo, kad iš Baltarusijos ir Ukrainos
importuotos medienos kuro tarša gali būti tokia didelė,
kad susidarę medienos kuro pelenai viršys nereguliuoja
mosios veiklos lygį. Nereguliuojamosios veiklos lygis – tam
tikras nustatytas radioaktyvumo lygis, kai radiacinės sau
gos požiūriu reikia imtis teisės aktais nustatytų priemonių
gyventojų saugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės po
veikio užtikrinti. 137Cs šis lygis yra 10 000 Bq/kg (10 Bq/g).
Siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą dėl galimo 137Cs
radionuklidų susikaupimo medienos kuro pelenuose ir
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dėl pelenų naudojimo dirbamiesiems laukams tręšti ar ki
tiems tikslams (pvz., miškams tręšti, keliams tiesti), 2013 m.
buvo patvirtinta medienos kuro pelenų taršos stebėsenos
tvarka. Medienos pelenų tarša 137Cs radionuklidais ir tar
šos lygių pelenuose kontrolė reglamentuojama Sveikatos
apsaugos ministerijos patvirtintu teisės aktu, kuris nusta
to, kur galima panaudoti skirtingai užterštus pelenus, kad
būtų užtikrinta žmonių radiacinė sauga, o jei tarša viršytų
nereguliuojamosios veiklos lygį, tvarkyti juos kaip radio
aktyviąsias atliekas. Medienos kuro pelenai gali būti nau
dojami dirvoms, miškams tręšti, keliams tiesti ar kitiems
tikslams.
Radiacinės saugos centro specialistai, vykdydami vals
tybinę radiacinės saugos priežiūrą ir siekdami įvertinti,
kaip medienos kurą deginančios katilinės laikosi nusta
tytų teisės aktų reikalavimų, kasmet atlieka patikrinimus.
Medienos kuro pelenų mėginių, ištirtų Radiacinės saugos
centre 2013–2015 m., taršos 137Cs procentinis pasiskirsty
mas pateiktas 10 pav. Mėlyna spalva pažymėti medienos
pelenai, kuriuos galima naudoti dirvoms tręšti.
2015 m. nustatyti du atvejai, kai medienos kuro pele
nų tarša viršijo teisės aktuose nustatytą nereguliuojamo
sios veiklos lygį ir reikėjo imtis kompleksinių priemonių
susidariusiems pelenams sutvarkyti. Radiacinės saugos
centro, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, biokuro biržos
UAB „Baltpool“, biokurą naudojančių energetikos įmonių

Cs savitasis aktyvumas, Bq/g

10 pav. Medienos kuro pelenų mėginių tarša 137Cs, proc.

ir biokuro tiekėjų atstovų bendru susitarimu parengtas ir
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 9 d. įsakymu
nustatytas medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valsty
bių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federa
cijos) ir (ar) tiekiamų į Lietuvos Respublikos rinką, taršos
radioaktyviuoju ceziu reikalavimas bei medienos ir durpių
kuro pelenų taršos radioaktyviuoju ceziu naudojimo ir
tvarkymo radiacinės saugos reikalavimai. Šiuo teisės aktu
reglamentuota medienos ir durpių kuro pelenų radiologi
nių tyrimų atlikimo tvarka ir valstybinė radiacinės saugos
priežiūra.

PALIKTŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ PAIEŠKA
BEI ATKURIAMŲJŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS UŽTERŠTOSE TERITORIJOSE

11 pav. Vykdomi paliktųjų šaltinių
paieškos darbai sovietinės armijos
naudotoje teritorijoje

12 pav. Atliekamas užterštos teritorijos šalia Zoknių aviacinės remonto
gamyklos radiologinis įvertinimas

Tarptautinė patirtis rodo, kad dažniausiai paliktųjų šalti
nių randama sąvartynuose. Sovietiniais laikais Lietuvoje buvo
daug gamyklų, karinių dalinių, kurių veikloje naudoti šaltiniai,
o tuometinės priežiūros institucijos apie juos neturėjo visos

informacijos. Negalima atmesti tikimybės, kad tokių šaltinių
galėjo likti buvusių gamyklų ir karinių dalinių pastatuose ir te
ritorijose arba su buitinėmis atliekomis jie galėjo būti išvežti į
sąvartynus. Rasti paliktųjų šaltinių galima ir uždarytose gydy
mo įstaigose, ypač onkologinėse ligoninėse.
Paliktųjų šaltinių paieškos atliktos grūdų kombinato, ge
ležinkelio lokomotyvų remonto depo sandėlio, onkologijos
ligoninės teritorijose bei uždarytuose 8 savivaldybių buitinių
atliekų sąvartynuose ir pan. Atvejų, kad jonizuojančiosios
spinduliuotės gama dozės galia ar paviršiaus tarša būtų virši
jusi gamtinį foną, nepasitaikė ir paliktųjų šaltinių nerasta.
Radiacinės saugos centro specialistai, tirdami sovie
tinės armijos naudotas teritorijas, nustatė radioaktyviąją
taršą Panevėžio Skaistakalnio parke ir šalia Zoknių aviaci
nės remonto gamyklos esančioje teritorijoje. Atlikti užterš
tų teritorijų radiologiniai tyrimai, dalyvauta sutvarkant už
terštas teritorijas. Baigus švarinimo darbus, RSC specialistai
dar kartą įvertino sutvarkytas teritorijas.

RADIOAKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS VARTOJAMUOSIUOSE GAMINIUOSE
Vartojamieji gaminiai – tai gaminiai, į kuriuos sąmonin
gai įdėta arba kitokiu būdu įterpta radioaktyviųjų medžia
gų, tačiau nepaisant to, jie gali būti parduoti gyventojams.
Radiacinės saugos centro specialistai kontroliuoja minėtų
vartojamųjų gaminių importą, kaupia statistinę tiekėjų
informaciją apie tai, kiek ir kokių gaminių įvežama į Lie
tuvą, kur ir kaip jie saugomi bei tvarkomi. Į Lietuvos rinką
patenkančių vartojamųjų gaminių kiekiai labai maži, todėl
rimtesnio pavojaus radiacinės saugos požiūriu nekelia, bet
informacija apie vartojamuosius gaminius nuolat renkama
ir analizuojama.

Šiuo metu plačiai paplitę vartojamieji gaminiai, kurių
sudėtyje yra radioaktyviųjų medžiagų, – įvairios paskir
ties apšvietimo lempos ir jų komponentai. Apšvietimo
lempų gamyboje naudojamos šios radioaktyviosios me
džiagos: 85Kr, 232Th ir 3H dujos. Šios medžiagos plačiai tai
komos gaminant automobilių „Xenon“ lemputes, haloge
nines metalų lempas, starterius, kino teatrų apšvietimo,
medicinines lempas ir t. t. Europos Komisijos užsakymu
atlikti tyrimai patvirtino, kad pavojaus gyventojams to
kie gaminiai nekelia, jų sąlygota apšvita nesiekia 10 µSv
per metus. Tokie gaminiai parduodami ir Lietuvoje.
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Radiacinės saugos centro specialistų atlikti radiologiniai
tyrimai panaudotų lempų surinkimo aikštelėse parodė,
kad dozės galia darbo vietose neviršija gamtinio fono, o
aplinka nėra užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis,
taigi darbuotojų ir aplinkos radiacinė sauga užtikrinta.
Sendaikčių turgūs ir antikvariatai – tai vietos, kur
nežinant galima įsigyti vartojamųjų gaminių, kuriuose
yra radioaktyviųjų medžiagų. Čia dažnai aptinkama se
novinių laikrodžių, barometrų, laivų, lėktuvų prietaisų
skalių, senos kartos dozimetrinės įrangos, papuošalų ir
pan. Siekiant suintensyvinti spalvą ar išgauti švytėjimą
juos gaminant buvo naudojamos radioaktyviosios me
džiagos. Radiacinės saugos centro specialistai, siekdami
užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir

nepagrįstos apšvitos, nuolat kontroliuoja tokių gaminių
pardavimo vietas.
Vartojamųjų gaminių, kuriuose yra radioaktyviųjų me
džiagų, paieškos atliktos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiau
lių miestų sendaikčių turguose, antikvariatuose. Jų metu
dozės galia matuota prie senovinių laikrodžių, barometrų,
kompasų, fotoaparatų objektyvų, žiūronų, keramikos ir
porceliano gaminių, kurių glazūroje gali būti radioakty
viųjų medžiagų, juvelyrikos ir bižuterijos prekių, kadangi
jų gamybai galėjo būti panaudotas urano oksidas. Taip pat
stebėta, ar neprekiaujama dozimetriniais prietaisais, turin
čiais kalibracinių šaltinių. Prekybos vietose išmatuota ly
giavertės dozės galia kito nuo 160 iki 170 µSv/h ir neviršijo
gamtinio fono. Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų
prekių nerasta.

Gamtinių spinduliuotės šaltinių lemiama gyventojų apšvita
GAMTINIŲ RADIOAKTYVIŲJŲ RADONO DUJŲ LEMIAMA GYVENTOJŲ APŠVITA
Radono dujos yra radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš
uolienų ir dirvožemio ir kaupiasi uždarose erdvėse, gyve
namuosiuose pastatuose. Remdamasi naujausiais tyrimais,
Pasaulio sveikatos organizacija pateikė apibendrintą išvadą,
kad radonas 222Rn ir jo skilimo produktai (toliau – radonas)
lemia iki 14 proc. visų plaučių vėžio susirgimų. Atlikti tyrimai
rodo, kad plaučių vėžio rizika proporcingai didėja didėjant
radono sukeltai apšvitai, o vėžinių susirgimų išsivystymo ri
zika ypač padidėja rūkantiesiems – net iki 27 kartų.
Didžiausią visos Lietuvos gyventojų patiriamos apšvi
tos dalį lemia gamtinės kilmės radioaktyviosios radono
dujos. Mūsų šalyje radono tyrimai atliekami nuo 1995 m.
Nustatyta, kad gruntas yra pagrindinis radono šaltinis Lie
tuvoje. Taip pat nustatyta, kad Šiaurės Lietuvos karstinia
me regione radono tūrinis aktyvumas viršija šalies vidurkį
du kartus. Lietuvos gyventojas iš radono patalpose patiria
apšvitą, lygią 1 mSv per metus. Be to, šių dienų naujausi
epidemiologiniai tyrimai rodo, kad radono sukeltų vėžinių
susirgimų rizika didėja. Pagal naujausius rizikos veiksnius,
vidutinė metinė Lietuvos gyventojo apšvita iš radono būtų
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13 pav. Lietuvos radono žemėlapis

apie 3 mSv. Gyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose rado
no koncentracija siektų 300 Bq/m-3, gyventojai patirtų iki
20 mSv metinę apšvitą.

IŠ STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ GYVENTOJŲ PATIRIAMA APŠVITA
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Aktyvumo rodiklis
14 pav. Statybinių medžiagų aktyvumo rodiklio pasiskirstymas pagal ištirtų
statybinių medžiagų skaičių

Statybinių medžiagų sudėtyje yra gamtinių 40K, 232Th ir 226Ra
radionuklidų. Esamosios apšvitos situacijoje gyventojai iš staty
binių medžiagų negali patirti didesnės už 1 mSv metinės apšvi
tos. Todėl statybinės medžiagos yra radiologiškai tiriamos ir nu
statomas aktyvumo rodiklis, pagal kurį jos skirstomos į 3 klases.

Statybinės medžiagos, priskiriamos pirmajai klasei
(kai statybinių medžiagų aktyvumo rodiklis neviršija 1),
gali būti naudojamos be apribojimų pastatų vidaus ir
išorės darbams. Kai statybinių medžiagų aktyvumo ro
diklis yra didesnis už 1, jos gali būti naudojamos tik iš
orės apdailai arba gyvenamųjų pastatų vidaus apdailai,
bet tik nedideliais kiekiais. Trečiosios klasės statybinės
medžiagos gali būti naudojamos tik keliams tiesti, dau
boms užpilti ir kitiems tikslams, nesusijusiems su pastatų
įrengimu.
1997–2015 m. Radiacinės saugos centro specialistai
atliko daugelio statybinių medžiagų tyrimus. Mažiau
sią spinduliuotę skleidžia marmuras, lietuviškas smėlis
ir dolomitas. Didesnis statybinių medžiagų aktyvumo
rodiklis būdingas akmens masės plytelėms, kerami
nėms plytoms, keraminiams sienų blokams, keramzitui
ir granitui. Statybinės medžiagos, kurių aktyvumo ro
diklis viršija 1, paprastai nenaudojamos pastatų vidaus
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Lygiavertė gama dozės galia ore, nSv/h
15 pav. Statybinių medžiagų skleidžiamos gama spinduliuotės procentinis
pasiskirstymas

įrengimui (keramzitas, granito skalda, kaitrai atsparus
šlakbetonis) arba naudojamos labai mažais kiekiais
(pvz., frita – sudedamoji keraminių plytelių glazūros
dalis). Didžiausią statybinių medžiagų dalį galima nau
doti be apribojimų.
Statybinių medžiagų skleidžiama spinduliuotė lemia
vidutinę Lietuvos gyventojo apšvitą, lygią 0,4 mSv per
metus. Atlikus 3 000 pastatų gama dozės galios tyrimus
nustatyta, kad didžioji gyvenamiesiems pastatams sta
tyti naudotų statybinių medžiagų dalis skleidžia spin
duliuotę, lemiančią mažesnę nei 150 nSv/h sugertosios
dozės galią.

GYVENTOJŲ IŠ APLINKOS PATIRIAMA IŠORINĖ APŠVITA
Gyventojas aplinkoje yra veikiamas gamtinės ir dirbti
nės kilmės radionuklidų, esančių aplinkos ore, dirvožemyje
ir patekančių iš aukštesnių atmosferos sluoksnių. Siekiant
įvertinti Lietuvos gyventojų išorinę apšvitą, atliekami išori
nės apšvitos dozės ekvivalento tyrimai Kaune, Klaipėdoje,
Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje bei Ignalinos ir Kupiškio
savivaldybėse. Įprastai kasmet tyrimai atliekami 82 aplin
kos stebėsenos taškuose. Kiekviename stebėsenos taške
aplinkos dozė matuojama dviem termoliuminescenciniais
dozimetrais, kurie keičiami kas pusę metų. Tyrimų rezul
tatai rodo, kad vidutinis metinis aplinkos dozės ekviva
lentas yra 0,67 ± 0,06 mSv. Pagal gautus tyrimo rezultatus
apskaičiuota, kad dozės galia aplinkoje kinta nuo 60 iki
109 nSv/h. Žinant, kad žmogus lauke praleidžia apie penk
tadalį viso laiko, Lietuvos gyventojai iš aplinkos gauna
0,13 ± 0,04 mSv vidutinę efektinę dozę.
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16 pav. Metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas ir vidutinė aplinkos dozės galia didžiuosiuose miestuose, Ignalinos ir Kupiškio savivaldybėse

GALIMOS APŠVITOS DĖL GAMTINĖS SPINDULIUOTĖS PRAMONĖJE VERTINIMAS
Vykdant naftos ir dujų, geoterminės energijos gavybos,
fosforo trąšų gamybos ir kitas veiklas gali susidaryti gamti
nės kilmės radioaktyviųjų medžiagų. Europos Komisija pa
rengė sąrašą veiklų, kurias vykdant darbuotojų ir gyventojų
apšvita gali viršyti nustatytas ribines dozes. Atitinkamas vei
klų sąrašas įteisintas Lietuvos Respublikos higienos normoje
HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“.
Vykdant gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų
problemai nagrinėti skirtas programas, 2007–2015 m.
buvo atlikti tyrimai naftos gavybos ir perdirbimo įmonėse,

17 pav. Radiologiniai tyrimai atliekami kalio trąšų perkrovos ir naftos
gavybos įmonėse
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dujų perdavimo įmonėje, vandenvietėse, šiluminės ener
getikos objektuose, keramikos ir akmens vatos gamyklose,
kalio trąšų perkrovos terminale ir pan. Atlikus gama spek
trometrinius žaliavų, gamybos produktų ir susidariusių
atliekų tyrimus vertinta, ar įmonių veikla turi būti reguliuo
jama ir atliekoms taikomi radioaktyviųjų atliekų vertinimo
kriterijai. Įmonių, kuriose darbuotojų ir gyventojų saugai
užtikrinti reikėtų taikyti papildomas radiacinės saugos
priemones, nenustatyta. Gyventojai dėl tokių įmonių veik
los papildomos apšvitos nepatiria.
Apibendrinant galima teigti, kad didžiausią apšvitą gyven
tojas patiria iš gamtinės spinduliuotės šaltinių – apie 2 mSv.
Radono dujos patalpose lemia apie pusę šios apšvitos. Gyven
tojas iš aplinkos (išorėje ir pastatų viduje) patiria 0,54 mSv, o iš
radioaktyviųjų medžiagų maisto produktuose ir jų žaliavose –
0,32 mSv per metus. Apšvita dėl avarijų metu aplinkoje paskli
dusios taršos arba netinkamai vykdytos veiklos yra nedidelė,
sudaro mažą visos gyventojo gaunamos apšvitos dalį.
Esamosios apšvitos situacija kinta, todėl siekiant apsau
goti gyventojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuo
tės poveikio jų sveikatai ir ateityje turi būti vykdoma gyven
tojo gaunamos apšvitos stebėsena, vertinami atskiri apšvitą
lemiantys veiksniai ir teikiamos rekomendacijos jai mažinti.
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