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ĮŽANGINIS ŽODIS

FOREWORD

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) mini veiklos dvidešimtmetį,
kuris pasižymėjo aktyviu darbu siekiant apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo
žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
1999 m. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Radiacinės saugos įstatymas, kuriame buvo nustatyti radiacinės saugos teisiniai pagrindai bei RSC
kompetencijos radiacinės saugos srityje, sudarė prielaidas radiacinės saugos
infrastruktūrai Lietuvoje kurti.
Per RSC gyvavimo 20-metį Lietuvoje sukurta efektyvi, tarptautinės radia
cinės saugos bendruomenės pripažinta radiacinės saugos infrastruktūra su
visais pagrindiniais jos užtikrinimo elementais – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos apskaita, veiklos su šaltiniais licencijavimu, valstybine radiacinės saugos priežiūra, radiacinės saugos mokymu,
radiologinių avarijų valdymu bei medicininės, gyventojų ir aplinkos apšvitos
stebėsena.
2016 m. įvykusi Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau –
TATENA) ekspertų Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos reguliavimo
infrastruktūros įvertinimo (angl. Integrated Regulatory Review Service,
IRRS) misija (toliau – IRRS misija) taip pat patvirtino Lietuvos radiacinės
saugos reguliavimo infrastruktūros atitiktį TATENA‘os nustatytiems ir tarptautinės bendruomenės pripažintiems radiacinės saugos standartams bei
rekomendacijoms. Ekspertai palankiai įvertino Lietuvą už aktyvią poziciją stiprinant radiacinę saugą pasauliniu mastu, už skaidrumą ir atvirumą
bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais ir dalyvavimą tarptautinės
paramos programose.
Per šį laikotarpį TATENA Lietuvoje organizavo dar dvi misijas. Tarptautiniai
ekspertai vertino Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimą
reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas (EPREV misija) ir radiacinės

Radiation Protection Centre (hereinafter – RSC) celebrates its twenty
years of active work in ensuring the protection of public and the environment
against harmful effect of ionizing radiation.
In 1999, Seimas of the Republic of Lithuania adopted the Law on Radiation
Protection, which established the legal bases of radiation protection, competence of the RSC in the field of radiation protection, and became a prerequisite
for the development of radiation protection infrastructure in Lithuania.
During the 20 years of RSC activity, efficient radiation protection infra
structure recognized by international radiation protection community has
been developed in Lithuania. All fundamental elements required for maintenance of radiation protection infrastructure such as accounting of sources
of ionizing radiation and occupational exposure, authorization of activity with
sources, state radiation protection supervision, training on radiation protection, management of radiological emergencies and monitoring of medical,
public and environmental exposure has been included.
The international mission of assessment of Integrated Regulatory Review
Service (hereinafter – IRRS mission) conducted by experts of International
atomic energy agency (hereinafter – IAEA) confirmed the conformity of regulatory framework for nuclear and radiation safety in Lithuania to the IAEA
standards and recommendations on nuclear and radiation safety recognized
by international community. Experts highly evaluated Lithuanian activity in
enhancing radiation protection globally, its transparency and openness in
cooperation with international experts and participation in programs of international assistance.
During this period, the IAEA has organized two missions in Lithuania.
International experts assessed the preparedness and response of Lithuanian
state and municipal institutions in case of nuclear and radiological accidents
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(EPREV mission) and implemented appraisal of education and training on
radiation protection (hereinafter - EduTa mission). System of education and
training on radiation protection in Lithuania has been evaluated very well and
identified as an example of good practices for other countries.
Lithuanian Presidency of the European Union (hereinafter – EU) Council was
a big challenge for RSC during the second semester of 2013. These six months
was a period of intensive work including participation in the negotiations and
final discussions on two European Council (hereinafter – EC) directives – the
Directive laying down basic safety standards for protection against the dangers
arising from exposure to ionizing radiation and the Directive laying down
requirements for the protection of the health of the general public with regard to
radioactive materials in water intended for human consumption. These legal acts
were adopted during the Lithuanian Presidency of the EU Council.
It is our pleasure to announce, that under the assistance of IAEA and the
Ministry of Health (hereinafter – MoH) the laboratory of biological dosimetry
launched its activities within RSC in 2013. This project has been listed among
5 most successful projects carried out in European region and highlighted as
one of the IAEA Success Stories in 2014.
High qualifications of RSC specialists resulted in successful implementa
tion of the EU funded projects in Croatia and Azerbaijan. RSC specialists
actively participate in the IAEA organized IRRS missions and give lectures in
the regional training courses.
Following 20 years of RSC activity much has been done implementing the state
radiation protection regulation and supervision of public and environmental exposure as well as activity with sources of ionizing radiation excepting regulation and
supervision of activities with sources of ionizing radiation in nuclear energy field.
Many memorable and important events have been during this period.
Initiative, creativity and responsibility of each RSC specialist determines the
successful work of all team. RSC would not had been achieved these results
without MoH attention and assistance from the IAEA and other international
organizations, colleagues from Sweden, Finland, the Netherlands, Denmark,
Norway, the United States as well as other foreign countries and Lithuania.

saugos švietimo ir mokymo organizavimą (angl. Education and Training
Appraisal) (toliau – EduTa misija). Radiacinės saugos mokymo ir švietimo
sistema Lietuvoje įvertinta labai gerai, o ekspertai pastebėjo, kad esama mokymo sistema galėtų būti geruoju pavyzdžiu kitoms šalims.
Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. antrąjį
pusmetį buvo didelis iššūkis. Tie šeši mėnesiai – tai intensyvaus darbo
laikotarpis, derybos ir baigiamosios diskusijos dėl dviejų Europos Tarybos
(toliau – ET) direktyvų – pagrindinių saugos standartų siekiant užtikrinti
apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų (Pagrindinių standartų direktyva) ir plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos
reikalavimų, susijusių su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis
radioaktyviosiomis medžiagomis. Šie teisės aktai priimti pirmininkaujant
Lietuvai.
Malonu pasidžiaugti, kad 2013 m. padedant TATENA‘i ir Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) veiklą pradėjo biologinės dozimetrijos
laboratorija – pirmoji tokio lygio laboratorija Baltijos valstybėse. TATENA‘os
2014 m. sėkmės istorijų sąraše šis projektas įtrauktas tarp 5 sėkmingiausių
Europos regione vykdytų projektų.
Dėl aukštos RSC specialistų profesinės kvalifikacijos sėkmingai įgyvendinti
Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuoti projektai Kroatijoje ir Azerbaidžane.
RSC specialistai aktyviai dalyvauja TATENA‘os organizuojamose IRRS misijose
ir skaito paskaitas regioniniuose mokymo kursuose.
Per 20 RSC veiklos metų daug nuveikta vykdant gyventojų ir aplinkos apšvitos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinį radia
cinės saugos reglamentavimą ir priežiūrą, išskyrus branduolinės energetikos
srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reglamentavimą ir
priežiūrą, taip pat buvo daug įsimintinų bei svarbių įvykių.
Nuolatinis kiekvieno RSC specialisto iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas lemia viso kolektyvo veiklos rezultatus. Tokių rezultatų RSC kolektyvas nebūtų pasiekęs be SAM dėmesio ir TATENA‘os, kitų tarptautinių organizacijų, kolegų iš Švedijos, Suomijos, Nyderlandų, Danijos, Norvegijos, JAV ir
kitų užsienio šalių bei Lietuvos pagalbos.
Albinas Mastauskas
Radiacinės saugos centro direktorius
Director of Radiation Protection Centre
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I. RADIACINĖS SAUGOS CENTRO
STRUKTŪRA, ŽMOGIŠKIEJI IR
FINANSINIAI IŠTEKLIAI

I. THE STRUCTURE OF RADIATION
PROTECTION CENTRE, HUMAN AND
FINANCIAL RESOURCES
DIREKTORIUS / DIRECTOR

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
DEPUTY DIRECTOR
LICENCIJAVIMO IR
VALSTYBĖS REGISTRO SKYRIUS
DIVISION OF LICENSING AND
STATE REGISTER
RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS
IR KONTROLĖS SKYRIUS
DIVISION OF RADIATION PROTECTION
SUPERVISION AND CONTROL
KAUNO RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIUS
KAUNAS DIVISION OF RADIATION
PROTECTION SUPERVISION AND
CONTROL
KLAIPĖDOS RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIUS
KLAIPĖDA DIVISION OF
RADIATION PROTECTION
SUPERVISION AND CONTROL
ŠIAULIŲ RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIUS
ŠIAULIAI DIVISION OF
RADIATION PROTECTION
SUPERVISION AND CONTROL

EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS
STEBĖSENOS DEPARTAMENTAS
DEPARTMENT OF EXPERTISE
AND EXPOSURE MONITORING
DIREKTORIUS
DIRECTOR

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (SEKRETORIUS)
CHIEF SPECIALIST SECRETARY
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (TEISININKAS)
CHIEF SPECIALIST LAWYER
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (RYŠIAMS SU VISUOMENE)
CHIEF SPECIALIST FOR PUBLIC RELATIONS

EKSPERTIZĖS IR MEDICININĖS
APŠVITOS STEBĖSENOS SKYRIUS
DIVISION OF EXPERTISE
AND MEDICAL EXPOSURE
MONITORING
GYVENTOJŲ APŠVITOS
STEBĖSENOS SKYRIUS
DIVISION OF PUBLIC EXPOSURE
MONITORING
PROFESINĖS APŠVITOS
STEBĖSENOS SKYRIUS
DIVISION OF OCCUPATIONAL
EXPOSURE MONITORING

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATSAKINGAS UŽ PERSONALĄ)
CHIEF SPECIALIST FOR PERSONNEL
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATSAKINGAS UŽ IT)
CHIEF SPECIALIST FOR IT
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
(ATSAKINGAS UŽ KOKYBĖS VADYBĄ)
CHIEF SPECIALIST FOR QUALITY MANAGEMENT
RADIACINIŲ AVARIJŲ VALDYMO IR MOKYMO SKYRIUS
DIVISION OF RADIATION EMERGENCY
MANAGEMENT AND TRAINING
APSKAITOS IR EKONOMINIO PLANAVIMO SKYRIUS
DIVISION OF ACCOUNTING AND ECONOMICAL PLANNING
MATERIALINIO TECHNINIO APRŪPINIMO IR
EKSPLOATAVIMO SKYRIUS
DIVISION OF PROCUREMENT AND MAINTENANCE

1 pav. 2016 m. RSC struktūra / Figure 1. The structure of RSC in 2016

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

HUMAN RESOURCES

2012–2016 m. RSC didelių struktūrinių pokyčių nebuvo. 2015 m., panaikinus Radiacinių avarijų valdymo ir Radiacinės saugos mokymo skyrius,
įsteigtas Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyrius.
2016 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu
patvirtintas RSC didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – specialistai), 59 etatų skaičius. 2016 m.
priimti 7 nauji specialistai. Įsilieti į kolektyvą jiems padėjo įvadinio mokymo
programa, kurios metu nauji specialistai supažindinti su jų pareigomis, RSC

There were no major structural changes within RSC in 2012–2016. Following
the small reorganization in 2015, Division of radiation emergency management
and Division of radiation protection training were merged and a new Division of
radiation emergency management and training was established.
The maximum number of RSC staff comprising 59 positions for civil
servants and contract employees (hereinafter – specialist) was approved
by order of Lithuanian Minister of Health in 2016. During the 2016, seven
newly recruited specialists underwent three-month introductory course on
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RSC structure, activities, functions, regulations of radiation protection, got
acquainted with their duties, gained practical skills and finally successfully
integrated into the RSC team.
Up to day, working experience in RSC is more than 18 years for
12 specialists, and less than three years - for eight specialists.
The average age of RSC specialists is 43 years. Women comprise 64 percent.
of all the stuff. During 2012–2016, 4 specialists received a master's degree and
2 – PhD degree. Actually, 90 percent. of the specialists have acquired university
degree and 5 of them have PhD degree (see Figure 2).

struktūra ir veiklos specifika, teisine baze ir atskirų skyrių funkcijomis, taip pat
jie įgyja praktinių įgūdžių.
Dvylika specialistų RSC dirba daugiau nei 18 metų, aštuonių specialistų
tarnybinė veikla nesiekia trejų metų.
Specialistų amžiaus vidurkis – 43 metai, moterys sudaro 64 proc. visų
darbuotojų. 2012–2016 m. 4 specialistai įgijo magistro, 2 – mokslo daktaro laipsnius. Net 90 proc. specialistų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą
(2 pav.), iš jų 5 – mokslo daktarai.

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas
Higher education (nonuniversity degree)
8%

Vidurinis išsilavinimas / Secondary education
2%

Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Higher education (university degree)
90 %

2 pav. Specialistų pasiskirstymas pagal išsilavinimą / Figure 2. Distribution of RSC employees by education
Naujų žinių ir įgūdžių siekimas yra neatsiejama RSC specialistų darbo
dalis. Atsižvelgiant į specialistų poreikius ir tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus, RSC kasmet kalendorinių metų pradžioje rengiamas kvalifikacijos
tobulinimo ir mokymo planas.
2016 m. 21 RSC specialistas kvalifikaciją kėlė TATENA‘os kursuose. RSC
specialistai dalyvavo mokymuose, konferencijose, seminaruose, vyko mokslinių vizitų, į techninius susitikimus bei kitus renginius, vykusius 17 užsienio
šalių. Lietuvoje kvalifikaciją tobulino 47 RSC specialistai. Grįžę iš mokymo
kursų, konferencijų ar kitų renginių, ataskaitose jie nurodo, kaip įgytas žinias
pritaikys vykdydami savo pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas, bei
teikia siūlymus veiklai tobulinti. Radiacinės saugos klausimai ir temos, kurios aktualios ir įdomios visiems, aptariamos išplėstiniuose RSC specialistų
pasitarimuose.
2016 m. vienam specialistui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir įteiktas garbės ženklas, o du specialistai
Medicinos darbuotojų dienos proga apdovanoti padėkos raštais už ilgametį,
nuoširdų ir sąžiningą darbą užtikrinant gyventojų radiacinę saugą.

Persistent seeking of new knowledge and skills is essential for RSC specialists. Taking into account the personnel needs and results on assessment
of servant activities, training programs on improving qualification of staff are
designed annually.
In 2016, 21 RSC specialists improved their qualification attending IAEA
organized training courses, conferences, workshops, scientific and technical visits as well as other training events held in 17 foreign countries.
Forty seven RSC specialists improved their qualification in Lithuania. RSC
specialists provide reports on knowledge gained during training courses,
conferences or other events describing how it could be applied for implementation of functions assigned for them. Current radiation protection
issues and topics relevant to all RSC staff are discussed quarterly during
general meetings of RSC specialist.
One of RSC specialists was awarded the Medal of Honor as an emeritus
Lithuanian health care worker and two more specialists awarded appreciation
letters for the long-term, sincere and honest work in ensuring public radiation protection on medical staff‘s Day in 2016.

FINANSINIAI IŠTEKLIAI

FINANCIAL RESOURCES

Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. 2016 m.
tai sudarė 926 tūkst. Eur, iš jų 794,4 tūkst. Eur – asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 17 tūkst. Eur skirta įstaigai išlaikyti,
104,2 tūkst. Eur panaudota investicijų projektui „Visuomenės sveikatos saugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio užtikrinimo stiprinimas“

RSC is principally financed by the state budget funds and amounted to
926,0 thousand euros in 2016. Allocations of 794,4 thousand euros spent
for salaries and social insurance, 17,0 thousand euros covered expenses
for maintaining institution, the remaining 104,2 thousand euros was used
for implementation of investment project “Strengthening public health
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protection against ionizing radiation” and 10,4 thousand euros payed off
RSC membership fees in international organizations.
RSC also generates non-budget income, i.e., income from provided public
services (income contribution funds). Income funds of 170,6 thousand euros
of was used in 2016.
For particular assignments and projects RSC also get financial support
from other sources like EU and other international organizations. In 2016 funds
from EU and international organizations amounted 5,3 and 35,3 thousand
euros respectively. RSC sources and scope of funding is shown in Figure 3.

1 326,6

1 400

2012
2013
2014
2015
2016

800

920,0

1 000

701,7
858,0

1 200

668,2

Valstybės
biudžeto lėšos
State budget funds

ES lėšos
EU funds

Pajamų įmokų lėšos
Funds from income
for services

101,4
29,5
8,5
27,0
149,8

0

47,5
5,3

200

109,7

276,2

400

118,5
118,5
124,8
170,8

600

6,1
45,5

Finansavimo sumos, tūkst. Eur / Sum of financing in thous. EUR

įgyvendinti, 10,4 tūkst. Eur – tarptautinių organizacijų narystės mokesčiams mokėti.
RSC turi ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauna pajamų už teikiamas mokamas
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (pajamų įmokų lėšos). 2016 m.
panaudota 170,6 tūkst. Eur pajamų įmokų.
Atskiriems pavedimams bei projektams vykdyti gaunama lėšų ir iš
kitų šaltinių (ES ir tarptautinių organizacijų). 2016 m. ES lėšos sudarė
5,3 tūkst. Eur, lėšos, gautos iš tarptautinių organizacijų, – 35,3 tūkst. Eur.
RSC finansavimo šaltiniai ir apimtys pateikti 3 pav.

Tarptautinių organizacijų lėšos
Funds from international
organisations

Finansavimo šaltiniai / Sources of finansing

3 pav. RSC 2012–2016 m. finansavimo šaltiniai / Figure 3. Sources of RSC funding in 2012–2016

Under the EU funded operational programme “Human Resources Development in 2007-2013”, RSC implemented projects “Improving system of
internal administration and management in Radiation Protection Centre”,
“Training on Radiation Protection”, “Instillation and Certification of Quality
Management System in Radiation Protection Centre” in 2012–2016. Apart
from this, RSC carried out EU technical assistance project “Health Protection
related to Medical Exposure in Republic of Croatia”, EU funded twinning
project „Strengthening of Radiation Safety Infrastructure and Development
of Supporting Services of the Republic of Azerbaijan” and the IAEA national
technical cooperation project LIT 6005 “Establishment of the National Laboratory of Biological Dosimetry for Cytogenetic Analysis of Ionizing Radiation
Exposure and Biological Dose Assessment”.

Paminėtina, kad 2012–2016 m. RSC vykdė 2007–2013 m. žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos projektą „Radiacinės saugos centro vidaus
administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas“, 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektą „Mokymai radiacinės saugos
klausimais“, 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Radiacinės
saugos centre“, ES techninės paramos projektą „Sveikatos apsauga, susijusi
su medicinine apšvita, Kroatijos Respublikoje“, ES Dvynių projektą Azer
baidžane „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir pagalbinių tarnybų
vystymas Azerbaidžano Respublikoje“ bei nacionalinį TATENA‘os techninio
bendradarbiavimo projektą LIT 6005 „Nacionalinės biologinės dozimetrijos
laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir
biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“.
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II. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

II. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Vienas pagrindinių RSC prioritetų – užtikrinti veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą bei teikiamų paslaugų kokybę. RSC kolektyvas jau 2005 m. daugelį atliekamų radiologinių tyrimų ir bandymų akreditavo pagal standarto
LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.
Siekiant RSC valdyme taikyti naujus metodus ir kokybės vadybos
pamatinius principus, 2009 m. bendromis visų darbuotojų ir vadovybės
pastangomis įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS), atitinkanti
LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
RSC KVS sertifikuotos veiklos sritys: Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro tvarkymas, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimas, valstybinė radiacinės saugos
priežiūra ir kontrolė, pasirengimas radiacinėms avarijoms ir reagavimas joms
įvykus, gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apšvitos stebėsena ir ekspertizė bei
radiacinės saugos ugdymas.
Per pastaruosius penkerius metus RSC nuolat tobulino KVS: parengti
37 nauji KVS dokumentai, akredituoti nauji tyrimo metodai (tričio ir visuminio beta aktyvumo tyrimas vandenyje, paviršiaus radioaktyviosios taršos
tyrimas alfa, beta ir gama spinduoliams nustatyti, akių apšvitos tyrimai termoliuminescencinės dozimetrijos metodu).
Kaip ir kasmet, siekiant įvertinti, ar KVS veikia efektyviai ir ar atitinka būtinąsias kokybės sąlygas, 2016 m. buvo atlikti 22 skyrių ir darbuotojų, nepriklausančių skyriams, veiklos auditai. Vidaus auditų metu buvo vertinama, kaip
darbuotojai, atlikdami funkcijas, vadovaujasi patvirtintais KVS dokumentais,
nustatomos stipriosios ir silpnosios vietos, skatinamas nuolatinis darbuotojų
ir procesų tobulėjimas.
2016 m. taip pat buvo atlikti išorės auditai, kurie įvertino ir patvirtino RSC
įdiegtos KVS atitiktį LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 17025 standartų reikalavimams.
RSC planuoja toliau tobulinti KVS: sertifikuotis pagal atnaujintą standartą
LST EN ISO 9001:2015, įdiegti naują standartą LST EN ISO 17020, kuris numato kokybės užtikrinimo reikalavimus kontrolės srityje.
Įdiegta KVS gerina darbo efektyvumą, veiklos ir viešųjų paslaugų atlikimo
kokybę bei prisideda prie teigiamo visuomenės požiūrio į valstybės institucijų
veiklą formavimo.

Service quality and operational efficiency are the main priorities of the RSC.
Since 2005, most of the radiological investigations and tests implementing in RSC
are accredited in accordance with the requirements of LST EN ISO 17025 standard.
In order to apply new management methods and quality management principles, following many joint efforts off all RSC staff, quality
management system (hereinafter – QMS) complying with requirements of
LST EN ISO 9001: 2008 standard was introduced in RSC in 2009.
Certified activity of RSC QMS includes management of the State register
of sources of ionizing radiation and occupational exposure, authorization of
the activities with sources of ionizing radiation, state radiation protection
supervision and control, emergency preparedness and response to radiation
accidents, expertise and monitoring of public, occupational and environmental exposure, education and training on radiation protection.
Over the past five years, RSC constantly improved QMS: 37 new QMS
documents were developed, new methods for radiological investigations and
dosimetry (determination of tritium and gross beta activity concentration in
water samples, determination of surface contamination with alpha, beta and
gamma emitters, testing of eye exposure doses using method of thermoluminescence dosimetry) were accredited.
As every year, aiming to verify if the QMS functions effectively and meets
the necessary quality conditions, internal performance audits of 22 divisions
and employees, independent of any division, were carried out in 2016.
With reference to the results of audits, assessment of how RSC specialists
operate approved QMS documents in performing their functions has been
done, strengths and weaknesses were being determined and continuous
improvement of procedures and competences of employees was promoted.
External audits of accredited activities assessing and approving conformity of RSC QMS to the LST EN ISO 9001 and LST EN ISO 17025 standards
has been executed in 2016.
RSC is going to continue further improvement of the QMS, recertify
service conformity to the LST EN ISO 9001:2015 standard and install new
LST EN ISO 17020 standard that specifies requirements for the operation of
various types of bodies performing inspection.
Due to QMS implementation, RSC improves its operational efficiency, conformity of services and activities to quality requirements and contributes to the
formation of a positive public attitude to the work of the state institutions.

III. IRRS MISIJA

III. IRRS MISSION

1993 m. Lietuva tapo TATENA‘os nare. Ši tarptautinė organizacija daug
prisidėjo kuriant Lietuvoje radiacinės saugos infrastruktūrą.
2016 m. 24 TATENA‘os ekspertai 2 savaites vertino Lietuvos branduolinės
ir radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros atitiktį TATENA‘os nustatytiems ir tarptautinės bendruomenės pripažintiems branduolinės ir radiacinės
saugos standartams bei rekomendacijoms (IRRS misija).
Pasirengimas IRRS misijai vyko pagal TATENA‘os nustatytą metodiką. Parengtoje Lietuvos radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros ataskaitoje
RSC specialistai identifikavo šios infrastruktūros trūkumus ir neatitikimus
TATENA‘os saugos standartams.

Lithuania became a member of IAEA in 1993.This international organization cont
ributed much to the development of radiation protection infrastructure in Lithuania.
In 2016, twenty four IAEA experts conducted two-week IRRS mission
to assess the conformity of regulatory framework for nuclear and radiation
safety in Lithuania to the IAEA standards and recommendations on nuclear
and radiation safety recognized by international community.
Preparation for the IRRS mission has been done according to the IAEA
prescribed methodology. RSC specialists prepared report on radiation safety
regulatory infrastructure in Lithuania identifying gaps and inconsistencies of
this infrastructure to the IAEA safety standards.
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Misijos ekspertai susitiko su Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
SAM atstovais, diskutavo su RSC ir Valstybinės atominės energijos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) specialistais (vertinta ir branduolinės
saugos infrastruktūra), vertino, kaip RSC specialistai atlieka patikrinimus. Patikrinimai atlikti Vilniaus universiteto Santariškių klinikose ir
UAB „Vilniaus energija“.
Ekspertai parengė IRRS misijos ataskaitą, kurioje palankiai įvertino
Lietuvą už aktyvią poziciją stiprinant radiacinę saugą pasauliniu mastu, už
skaidrumą ir atvirumą bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais ir dalyvavimą tarptautinės paramos programose, tačiau pateikė rekomendacijų
bei pasiūlymų šiai infrastruktūrai tobulinti.
Ataskaitoje nurodyti 3 gerosios praktikos pavyzdžiai, pateikta 15 rekomendacijų ir 13 pasiūlymų, kaip gerinti radiacinės saugos infrastruktūrą.
IRRS misijos rezultatai itin svarbūs formuojant tarptautinės
bendr uomenės nuomonę apie radiacinės saugos užtikrinimą Lietuvos Respublikoje.

During the IRRS mission, the experts met with representatives of the
Lithuanian Government and MoH, specialists of RSC and Nuclear Power Safety
Inspectorate (VATESI) (infrastructure of nuclear safety was also assessed),
assessed how RSC specialists perform inspections of the operators dealing
with sources of ionizing radiation. Evaluation of inspection procedures has
been done during the site visits to the Heating network facility “Vilniaus
Energija” and Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos.
Following the IRRS mission, experts prepared the report highly evaluating
Lithuanian activity in enhancing radiation protection globally, its transparency and openness in cooperation with international experts and participation
in programs of the international assistance, however, recommendations and
suggestions for improvement of the nuclear and radiation protection infrastructure were also provided.
Final evaluation report included three examples of good practices
identified during the mission, 15 recommendations and 13 proposals on
improving radiation protection infrastructure.
Results of the IRRS mission are crucial for the formation of the international
community opinion about ensuring of radiation protection in the Republic of
Lithuania.

IV. VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS
REGULIAVIMAS

IV. REGULATION OF ACTIVITIES
WITH SOURCES OF IONIZING
RADIATION

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR
DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRAS

THE STATE REGISTER OF SOURCES
OF IONIZING RADIATION AND
OCCUPATIONAL EXPOSURE

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – registras) saugomi duomenys apie įvežtus, išvežtus, naudojamus
ir saugomus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltiniai), rentgeno spinduliuotės generatorius ir greitintuvus, radioaktyviąsias medžiagas, nurašytus rentgeno aparatus ir greitintuvus, dehermetizuotus rentgeno
vamzdžius bei panaudotus uždaruosius šaltinius, kurie buvo grąžinti gamintojui
ar atiduoti kaip radioaktyviosios atliekos ilgalaikiam saugojimui.
2016 m. registre buvo saugomi duomenys apie 14,9 tūkst. šaltinių.
Pažymėtina, kad, kaip ir ankstesniais metais, išliko tos pačios šaltinių kitimo tendencijos: jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (toliau –
generatoriai) skaičius nuolat didėja, o šaltinių kiekis mažėja. Šaltinių skaičiaus
kitimas 2012–2016 m. pavaizduotas 4 pav.
Didžiąją generatorių dalį (~85 proc.) sudaro medicininė įranga ir jos daugėja, nes rentgeno įranga vis plačiau naudojama odontologijoje. Privačioje
odontologijos praktikoje dažniau taikomi odontologiniai tyrimai naudojant
intraoralinę, panoraminę ir tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangą. Generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas 2012–2016 m. pavaizduotas 5 pav.

The State register of sources of ionizing radiation and occupational
exposure (hereinafter – register) contains data on used, stored, imported or
exported sealed sources of ionizing radiation (hereinafter – sources), X-ray
generators and accelerators, radioactive material, disused X-ray equipment,
accelerators and punctured (destroyed) X-ray tubes, as well as spent sealed
sources that have been returned to the manufacturer or transferred to the
long-term storage as a radioactive waste.
In 2016, the register kept data on 14,9 thousand sources. The dynamics of
changes in number of accounted sources in 2016 remain the same as previous
years: the number of generators of ionizing radiation (hereinafter – generators)
has been steadily increasing, while number of sources has been decreasing. The
dynamics of number of sources in 2012–2016 is shown in Figure 4.
Most of generators (about 85 percent.) are the medical equipment and
its number rises because X-ray devices is increasingly used in dentistry. Application of intraoral, panoramic and cone beam computed tomography examination becomes more and more common in private dental practice. The
dynamics of number of generators used in dentistry in 2012–2016 is shown
in Figure 5.
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Figure 5. The dynamics of number of X-ray diagnostic medical equipment in 2012–2016

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DVIDEŠIMT VEIKLOS METŲ

9

RADIATION PROTECTION CENTRE TWENTY YEARS OF ACTIVITIES

Number of other X-ray equipment varies a little. Within Lithuania,
new generation apparatus for computed tomography, mammography,
angiography, and general-purpose X-ray diagnostic replaces technically
outdated radiological diagnostic and treatment equipment that does not
meet the EU standards. The dynamics of number of generators used in
medicine in 2012–2016 is shown in Figure 6.

Kitų rentgenodiagnostinių aparatų skaičius kinta nedaug. Lietuvoje techniškai pasenusi, ES standartų neatitinkanti radiologinės diagnostikos bei
gydymo įranga pakeičiama naujos kartos kompiuteriniais tomografais, mamografais, angiografais, bendrosios paskirties rentgenodiagnostiniais aparatais. Generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2012–2016 m.
pavaizduotas 6 pav.
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Figure 6. The dynamics of number of medical diagnostic X-ray equipment in 2012–2016

The number of sealed sources used in Lithuania in 2016 continued to
decline. Testing methods employing other features like X-ray, ultrasound,
magnetic resonance etc. replace the use of sealed sources within the industry,
science and other fields, meanwhile, disused sealed sources are returned to
the manufacturer or handled as radioactive waste. Most of sealed sources is
used in gamma radiography, different gauges (density, thickness, moisture
etc.), spectrometers, cargo and passenger baggage control, calibration and
radiological monitoring equipment.
In 2016, as previous years, more radioactive materials were used
in nuclear medicine due to increasing application of positron emission
tomography (PET) which use radiopharmaceuticals containing radionuclide
18
F. Total activity of received radioactive materials (open sources) exceeded
42.6 TBq in 2016.
6 307 records on occupational exposure doses of workers dealing with
sources were submitted to the register in 2016. Number of records on medical
staff doses has been rising in recent years due to increase in number of workers
in dentistry, veterinary and X-ray diagnostics. Increased number in Ignalina

Uždarųjų šaltinių skaičius Lietuvoje ir toliau mažėjo. Radiologiniai, mag
netiniai, ultragarso ir kiti tyrimo metodai keičia uždarųjų šaltinių naudojimą
pramonėje, moksle ir kitose srityse, o nebenaudojami šaltiniai grąžinami gamintojui arba sutvarkomi kaip radioaktyviosios atliekos. Daugiausia uždarųjų
šaltinių naudojama gama radiografijoje, įvairiuose matuokliuose (tankio, storio, drėgmės ir kt.), spektrometruose, krovinių ir bagažo kontrolės, kalibravimo
ir radiologinės stebėsenos įrangoje.
Kaip ir ankstesniais metais, 2016 m. daugiau radioaktyviųjų medžiagų naudota branduolinėje medicinoje dėl vis dažniau taikomų
pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimų. Jų metu naudojamas
radiofarmakologinis preparatas, kurio sudėtyje yra radionuklido 18F.
Bendras 2016 m. gautų radioaktyviųjų medžiagų (atvirųjų šaltinių)
aktyvumas viršijo 42,6 TBq.
2016 m. registras papildytas 6 307 darbuotojų apšvitos dozių įrašais.
Pastaraisiais metais augo medicinos darbuotojų dozių įrašų skaičius, nes
daugėjo odontologijos, veterinarijos ir rentgenodiagnostikos srityje dirbančių
darbuotojų. Padidėjus VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE)
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2012–2016 m. metinių apšvitos dozių verčių pasiskirstymo palyginimas
pavaizduotas 7 pav.
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Figure 7. The distribution of the annual occupational doses according to the dose intervals in 2012–2016

RSC specialists analyzed and assessed individual doses of external
occupational exposure using data from the registry. The analysis shows
that employees working in the interventional radiology and cardiology as
well as nuclear medicine receive higher doses compared to the workers of
other areas. The distribution of average annual exposure doses in different
occupational groups in 2012–2016 is shown in the Figure 8.
In 2016, the highest annual occupational effective dose for medical staff was recorded for interventional radiologist and amounted to
12,2 mSv. The highest annual external whole-body exposure dose for
workers in nuclear energy, science and veterinary was 11,8 mSv, 0,21 mSv
and 0,65 mSv respectively. Annual effective doses estimated in accordance
with the measured whole-body doses do not exceed the average effective
dose limit of 20 mSv per year.
Occupational eyes exposure was assessed according to the recommendations “Guidance on assessment for equivalent dose for eye lens
and measures for eye protection” approved by the director of RSC in
2016. The eyes exposure of 36 workers has been evaluated using data of
individual dose equivalent measured with eyes dosimeters. Eyes exposure doses for remaining workers were evaluated using individual dose
equivalent recorded with dosimeters worn at neck level over the protective apron. The highest annual equivalent dose to eye lens for interventional radiologist was 18.5 mSv. Evaluated eyes exposure doses do not
exceed the equivalent dose limit to the eye lens of 20 mSv in a year. One

Remdamiesi registro duomenimis, RSC specialistai analizavo ir vertino
darbuotojų išorinės apšvitos individualiąsias dozes. Analizės rezultatai rodo,
kad intervencinės radiologijos ir kardiologijos bei branduolinės medicinos
sričių darbuotojai gauna didesnes apšvitos dozes, palyginti su darbuotojais,
dirbančiais kitose veiklos srityse. 2012–2016 m. atskirų profesijų grupių vidutinių metinių apšvitos dozių pasiskirstymas pateiktas 8 pav.
2016 m. didžiausia medicinos įstaigų darbuotojų apskaičiuota metinė
išorinė efektinė dozė siekė 12,2 mSv, ji buvo užregistruota intervencinės
kardiologijos gydytojui. Didžiausia branduolinės energetikos objekte dirbusio darbuotojo metinė viso kūno išorinės apšvitos dozė siekė 11,8 mSv.
Mokslo ir mokymo darbuotojų didžiausia metinė viso kūno išorinės apšvitos
dozė siekė 0,21 mSv, o veterinarijos darbuotojų – 0,65 mSv. Remiantis išmatuotomis viso kūno apšvitos dozėmis, įvertintos metinės efektinės dozės
neviršijo nustatytos vidutinės metinės ribinės efektinės dozės (20 mSv).
Darbuotojų akių apšvita buvo vertinama pagal RSC direktoriaus 2016 m.
patvirtintas rekomendacijas „Akies lęšiuko gautos lygiavertės dozės įvertinimo
rekomendacijos ir akių apsauginės priemonės“. 36 darbuotojų akių apšvita
vertinta pagal akių dozimetrais išmatuotus individualiosios dozės ekvivalentus.
Kitų darbuotojų akių apšvitos dozės buvo įvertintos matuojant individualiosios
dozės ekvivalentą dozimetru, nešiojamu kaklo srityje virš individualiųjų saugos
priemonių. Didžiausia intervencinės radiologijos gydytojo gauta akies lęšiuko lygiavertė dozė buvo 18,5 mSv per metus. Įvertintos akių apšvitos dozės neviršijo
nustatytos metinės ribinės akies lęšiuko lygiavertės dozės (20 mSv).
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Mokslo ir mokymo darbuotojai / Scientific and education workers
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Kompiuterinės tomografijos vidurinysis personalas
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Veterinarijos darbuotojai / Veterinary professionals
Branduolinės medicinos gydytojai / Nuclear medicine, physicians
Spindulinės terapijos vidurinysis personalas / Diagnostic radiology, middle personnel
Rentgeno diagnostikos pagalbinis ir techninis personalas
Diagnostic radiology, supporting personnel
Spindulinės terapijos pagalbinis ir techninis personalas / Radiotherapy, supporting personnel
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8 pav. 2012–2016 m. atskirų profesijų grupių vidutinių metinių apšvitos dozių pasiskirstymas
Figure 8. The distribution of average annual exposure doses in different occupational groups in 2012–2016

hundred forty three hands exposure doses were measured for workers
of interventional radiology and cardiology, nuclear medicine and radiotherapy in 2016. The highest annual equivalent exposure dose to hands
of 79.4 mSv was estimated for interventional radiologist. The evaluated
hands exposure doses did not exceed the 500 mSv annual equivalent
dose limit to the extremities.
In 2016, 77 radiation passbooks were issued to the outside workers: 16
of them were intended for the citizens of the Republic of Lithuania working
abroad and 61 to workers of the controlled area within Ignalina NPP.
Over the past five years, the RSC payed many efforts to improve
registry software as well as inter-communication links with other

Rankų apšvitos dozės vertintos pagal individualiuosius dozės ekvivalentus, išmatuotus darbuotojams nešiojant žiedo formos dozimetrus.
2016 m. matuotos 143 intervencinės radiologijos ir kardiologijos, branduolinės medicinos ir spindulinės terapijos darbuotojų rankų apšvitos dozės. Didžiausia metinė rankų apšvitos lygiavertė dozė – 79,4 mSv nustatyta
gydytojui radiologui, atliekančiam intervencinės radiologijos procedūras.
Įvertintos rankų apšvitos dozės neviršijo nustatytos metinės ribinės galūnių
lygiavertės dozės (500 mSv).
2016 m. išduoti 77 komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasai (toliau –
pasas). Iš jų 16 pasų buvo išduoti Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie dirbo
kitose valstybėse, 61 – dirbti Ignalinos AE kontroliuojamojoje zonoje.
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Per pastaruosius penkerius metus RSC daug dėmesio skyrė registro prog
raminei įrangai tobulinti bei sąveikai su kitais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis gerinti. 2013 m. įgyvendinta registro integracija su
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkomomis informacinėmis sistemomis, 2016 m. pradėta registro
integracija su VĮ Registrų centro tvarkoma Licencijų informacine sistema.
2015 m. registro profesinės apšvitos duomenis pradėta teikti ESOREX
platformai, skirtai ES šalių narių darbuotojų apšvitos duomenims teikti,
kaupti ir palyginti su kitų ES šalių duomenimis.
2016 m. registro išorinio portalo funkcijos buvo išplėstos taip, kad registro išorinio portalo naudotojai galėtų matyti darbuotojų metinės apšvitos, patirtos ne tik esamoje darbovietėje, bet ir suminės apšvitos iš visų
darboviečių, duomenis bei metines akių ir galūnių lygiavertes dozes.

state registers and information systems. In 2013, integration of re
gistry with information systems managed by State Tax Inspectorate
under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania was imp
lemented. Further, in 2016, the integration of registry with License
Information System of the state enterprise Center of Registers has
been launched.
Since 2015, RSC launched submission of register data on occupatio
nal exposure to the platform ESOREX enabling to accumulate and compare data on occupational exposure within EU member states.
More over, in 2016, functions of external portal of the register have
been extended to enable outside users to obtain information about total annual occupational exposure received in all workplaces and data on
annual equivalent doses to the eyes and extremities.

VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS LICENCIJAVIMAS

LICENSING OF PRACTICES
WITH SOURCES

Per pastaruosius 5 metus vykdant veiklos su šaltiniais licencijavimą
išduota 490 licencijų, panaikintas 15 licencijų galiojimas, patikslinta
214 licencijų, taip pat buvo įvertinti licencijų turėtojų prašymai pakeisti
licencijų priedus pasikeitus licencijuojamos veiklos sąlygoms ir pakeisti
7 927 licencijų priedai. Per šį laikotarpį išduoti 9 laikinieji leidimai ES
šalių narių arba Europos ekonominės erdvės valstybių ūkio subjektams
teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje. 2016 m. pabaigoje mūsų šalyje
veikla su šaltiniais buvo vykdoma pagal 1 668 RSC išduotas galiojančias
licencijas.
Daugiausia naujų licencijų išduota medicinos srities veiklai su šaltiniais.
Didžiąją jų dalį sudarė odontologijos kabinetams bei kitoms gydymo įstaigoms išduotos licencijos verstis veikla su rentgenodiagnostikos įranga. Be
odontologijoje naudojamų intraoralinių ir panoraminių rentgeno aparatų,
kiekvienais metais vis daugiau įsigyjama ir naujos tūrinės kompiuterinės
tomografijos įrangos.
Stebima tendencija, kad veterinarijos paslaugas teikiantys ūkio sub
jektai įsigyja specializuotų veterinarinių rentgeno diagnostinių aparatų,
taip pat daugėja nemedicininės veiklos srities licencijų turėtojų, kurie
savo veikloje naudoja nešiojamuosius metalų analizatorius su rentgeno
spinduliuotės generatoriais metalų laužo sudėčiai nustatyti ir įrenginius,
naudojančius rentgeno spinduliuotę svetimkūniams maisto ir ne maisto
gaminiuose aptikti.
2016 m. pareiškėjams verstis veikla su įvairios paskirties šaltiniais
išduotos 85 licencijos. Veiklos su šaltiniais licencijų išdavimo dinamika
2012–2016 m. pateikta 9 pav.
Jeigu pasikeičia veiklos su šaltiniais sąlygos, licencijos turėtojas privalo apie tai pranešti RSC ir apie šiuos pasikeitimus pateikti teisės aktuose
nurodytą informaciją. Tik tuomet, kai RSC specialistai visapusiškai įvertins
naująsias licencijuojamos veiklos aplinkybes ir apie savo teigiamą sprendimą praneš licencijos turėtojui, pastarasis turės teisę toliau verstis veikla
su šaltiniais. 2012–2016 m. pakeistų licencijų priedų skaičiaus kitimas
pateiktas 10 pav.

Under the implementation of licensing of practices with sources,
490 new licenses were issued, 214 licenses were amended, 15 licen
ses were revoked, requests of licensees to revise license annexes due to
the changes of the conditions of licensed activities were assessed and
7 927 license annexes were amended over the past five years. During this
period, 9 temporary permits for operators from EU or European Economic
Area states to provide services in the Republic of Lithuania were issued.
By the end of 2016, activity with sources within Republic of Lithuania
was performed under the 1 668 valid licenses issued by RSC.
Most of the newly issued licenses were intended for the activities
with sources in medical field, majority of which were issued to the
dental clinics and other medical services dealing with X-ray diagnostic
equipment. Apart from intraoral and panoramic X-ray machines applied
in dentistry, more and more new equipment for cone beam computed
tomography has been acquiring each year.
There is a tendency among operators of veterinary services to
purchase specialized veterinary X-ray diagnostic apparatus. The number
of licensees in non-medical fields of activities employing portable metal
analyzers intended for determination of the composition of scrap metal
and detectors of foreign bodies in food and non-food products equipped
with Х-ray generators has been increasing as well.
According to the received applications, 85 licenses to conduct
activit y with sources in different fields were issued in 2016. The dynamics of licensing of practices with sources in 2012–2016 is shown
in Figure 9.
Licensees are obliged to notify the RSC and provide the information
prescribed by law if some changes in conditions of operating with the
sources occurs. Only after RSC specialists fully evaluate new operational
conditions to be licensed and inform licensee on the positive decision,
licensee have the right to continue on activities with sources. The dynamics of annexes to license amended in 2012–2016 is represented in
Figure 10.
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VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪRA

THE STATE SUPERVISION OF RADIATION PROTECTION

Vykdydami valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, RSC pareigūnai:

RSC officers executing the state supervision of radiation protection:

l teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams aktualiais radia-

l provide methodical assistance and consultations to the operators on

cinės saugos klausimais;
l prižiūri ir kontroliuoja, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą,
reikalavimų;
l taiko ūkio subjektams administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones (skiria baudas, stabdo darbą su šaltiniais ir licencijos ar laikinojo
leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimą ir t. t.);

different radiation protection issues;
l supervise and control how operators comply the requirements
established in the legislation on radiation protection and security of
sources;
l apply administrative liability and other enforcements (impose fines,
suspend practices with sources and validity of license or temporary
permits for practices with sources, and etc.);

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DVIDEŠIMT VEIKLOS METŲ
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l įgyvendina kitas priemones (organizuoja seminarus, leidžia leidinius ir

l implement other measures (organize workshops, publish newsletters

pan.), užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę
saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias pažeidimų skaičių.
Siekiant įvertinti, kaip ūkio subjektai laikosi radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atliekami planiniai ir
neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai.
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros dinamika 2012–2016 m. pateikta 11 pav.

and so on.) to ensure proper compliance with legislation on radiation
protection and security of sources and reduce the number of
violations.
In order to evaluate, how operators comply the requirements established
in the regulations of radiation protection and security of sources, planned and
unplanned inspections of operator’s activities are implemented.
Figure 11 illustrates the dynamics of state supervision of radiation protection in 2012–2016.
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11 pav. Valstybinės radiacinės saugos priežiūros dinamika 2012–2016 m. / Figure 11. The dynamics of state supervision of radiation protection in 2012–2016

2012–2016 m. itin daug dėmesio buvo skiriama šiems radiacinės saugos
požiūriu svarbiems aspektams:
l kompiuterinės tomografijos tyrimų skyrimo ir procedūrų atlikimo tvarkai
vertinti (atsižvelgiant į informacijos apie atliekamas procedūras registravimą, saugojimą, pacientų apšvitos vertinimą, medicinos fizikų dalyvavimą ir t. t.);
l radiacinės saugos reikalavimams vykdyti atliekant rentgenodiagnostikos
procedūras vaikams;
l pacientų dozių registravimui ir vertinimui, medicinos fizikų dalyvavimui
šiame vertinime ir t. t.;
l licencijų turėtojų pasirengimui galimiems radiologiniams incidentams ir
avarijoms vykdant veiklą su I–III pavojingumo kategorijos šaltiniais (atliekant išsamią radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių
likvidavimo planų analizę);
l ūkio subjektams, besiverčiantiems veikla su atviraisiais šaltiniais, kurios
metu į aplinką (aplinkos orą, vandenį (nuotakyną)) išmetama radionuklidų, vertinti bei radiacinės saugos reikalavimams, keliamiems šiai veiklai,
įgyvendinti;
l darbuotojų vidinės (branduolinėje medicinoje) ir išorinės (branduolinėje
medicinoje bei intervencinėje radiologijoje) apšvitos stebėsenos tvarkai ir
dozimetrų (ypač skirtų akims bei galūnėms) nešiojimo tvarkai vertinti.
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In 2012–2016, particular attention was paid to the following important
radiation protection aspects:
l evaluation of the procedures on appointment and performance of computed tomography examination (taking into account registration and
storage of information on provided examinations, assessment of patient
exposure, involvement of medical physicists and etc.);
l implementation of radiation protection requirements in pediatric X-ray
diagnostics;
l registration and evaluation of patient doses as well as involvement of
medical physicists into the evaluation process and etc.;
l preparedness of licensees dealing with sources of risk categories I–III to radiological incidents and accidents (carrying out the detailed analysis of plans on
prevention and emergency response to radiological incidents and accidents);
l assessment of operators dealing with open sources and contributing to
the discharges of radionuclides into the environment (ambient air, water
(drainage)), and implementation of radiation protection requirements established for these activities;
l evaluation of procedures on internal (in nuclear medicine), external (in
nuclear medicine and interventional radiology) occupational exposure
monitoring and wearing dosimeters (especially for those intended for
measurements of eyes and extremities exposure).
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2016 m. atliktų patikrinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateiktas
1 lentelėje.

The distribution of conducted inspections by the fields of activities in
2016 presented in Table 1.

1 lentelė. 2016 m. patikrinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

Table 1. The distribution of conducted inspections by the fields of activities
in 2016

Ūkio
subjektų
skaičius
Number of
operators

Veiklos sritis
Field of activity

Medicina / Medicine
Veterinarija / Veterinary
Mokslas ir mokymas
Science and education
Pramonė / Industry
Kita veikla / Other activities
Mišri veikla / Complex activities
Iš viso / In total

1 331
31

Patikrinta ūkio subjektų / Number of inspected operators
Patikrinimų skaičius
Patikrinimo rūšis
Number of inspections
Type of inspection
Iš viso
Su radiologiniais
In total
Iš viso
tyrimais
Planinis
Neplaninis
In total Including radiological Planned
Unplanned
investigations
512
521
310
335
186
14
14
8
6
8

Ūkio subjektų,
kuriuose rasta
pažeidimų, skaičius
Number of
operators with
violations found
144
5

12

12

14

4

4

10

3

70
188
18
1 650

28
118
2
686

28
122
2
701

12
100

19
97
2
463

9
25

8
23
2
185

434

238

Among 185 operators, violations of requirements on radiation protection
have been identified during the inspections. Most frequent violations were
those:
l workers dealing with sources did not complete the compulsory refresh
training on radiation protection on time; programs on workplace exposure monitoring were not renewed;
l notifications on changes occurred in data of license for activity with
sources or annex to license has not been provided.
The dynamics of violations found during the inspections in 2012–2016
is shown in Figure 12.

Patikrinimų metu 185 ūkio subjektuose nustatyta radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų. Dažniausi pažeidimai yra
šie:
l darbuotojai, dirbantys su šaltiniais, laiku nesiunčiami į periodinius radiacinės saugos kursus; neatnaujinamas darbo apšvitos stebėsenos tvarkos
aprašas;
l nepranešta apie pasikeitusius licencijos verstis veikla su šaltiniais ar jos
priedo duomenis.
Patikrinimų metu nustatytų pažeidimų dinamika 2012–2016 m. pateikta 12 pav.

Ūkio subjektų, kuriuose nustatyta pažeidimų, ir tikrintų ūkio subjektų santykis, proc.
Ratio of number of operators with violations found and number of operators inspected, %
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12 pav. Patikrinimų metu nustatytų pažeidimų dinamika 2012–2016 m. / Figure 12. The dynamics of violations found during the inspections in 2012–2016
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Over the last 5 years, declining trend in violations found in operators’
activity was observed. In 2016, for the violations that could cause unjustified
occupational, public or environmental exposure to ionizing radiation,
administrative enforcements were applied to the operators: 8 written
protocols of administrative infringements were produced, fines to the
representatives of operators were imposed, 3 cases of suspended work with
sources and sealed up sources took place. Figure 13 illustrates the dynamics of
administrative enforcements applied to the operators in 2012–2016.

Per pastaruosius 5 metus stebima pažeidimų ūkio subjektuose mažėjimo tendencija. 2016 m. už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą
darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote,
ūkio subjektams buvo taikytos administracinio poveikio priemonės: surašyti 8 administraciniai teisės pažeidimo protokolai, ūkio subjektų atstovams skirtos baudos, 3 atvejais sustabdytas darbas su šaltiniais, šaltiniai
užplombuoti. 2012–2016 m. ūkio subjektams taikytų poveikio priemonių
skaičiaus dinamika pateikta 13 pav.
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13 pav. 2012–2016 m. ūkio subjektams taikytos poveikio priemonės / Figure 13. The dynamics of administrative enforcements applied to the operators in 2012–2016

In order to improve the radiation protection culture and help operators
to better understand the requirements of the regulations, RSC officers gave
1 500 consultations by phone and e-mail on different radiation protection
issues, provided methodological assistance, prepared and published newsletters, updated website section for the public consultations, organized training
workshops.
Overall, 701 inspections of 686 operators were performed in 2016. As
every year, the RSC officials carried out targeted inspections aimed to evaluate
compliance with the radiation protection requirements within specific area of
the activities with sources.
Health care institutions (hereinafter – ASPĮ), using dose area product
(hereinafter – DAP) meters and direct digital or computed X-ray diagnostic
equipment were inspected to assess how the quality assurance programs
are implemented and how procedures for registration of patient doses are
followed. Inspections showed that medical physicists are involved in the
preparation of procedures for registration and assessment of patient doses.
Medical physicists also help to solve various issues on optimization of medical
exposure, provide consultations to improve quality assurance programs and
so contribute to the enhancement of existing procedures and optimization of
patient exposure during X-ray diagnostic procedures.
Taking into account the annually growing number of surgical interventions,
invasive and interventional procedures performed in ASPĮ, in 2016, RSC officials carried out inspections to assess radiation protection assurance in surgical

Siekdami kelti radiacinės saugos kultūrą bei padėti ūkio subjektams
suprasti teisės aktų reikalavimus, RSC pareigūnai suteikė 1,5 tūkst. konsultacijų telefonu, elektroniniu paštu, teikė metodinę pagalbą, parengė ir leido
informacinius leidinius, interneto svetainėje atnaujino viešųjų konsultacijų
skiltį, vedė mokomuosius seminarus.
2016 m. RSC pareigūnai atliko 686 ūkio subjektų 701 patikrinimą. Kaip ir
kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su
šaltiniais srityje.
Atlikti patikrinimai asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ),
turinčiose dozės ir ploto sandaugos (toliau – DAP) matuoklius bei skaitmeninius arba skaitmenizuotus rentgenodiagnostikos aparatus, siekiant įvertinti,
kaip įgyvendinamos kokybės laidavimo programos ir pacientų dozių registracijos tvarka. Atlikus patikrinimus nustatyta, kad pacientų dozių registracijos ir
vertinimo tvarkos rengiamos konsultuojantis su medicinos fizikais. Medicinos
fizikai taip pat padeda spręsti įvairius medicininės apšvitos optimizavimo
klausimus, teikia konsultacijas kokybės laidavimo programoms tobulinti ir
taip padeda gerinti esančią tvarką ir optimizuoti pacientų apšvitą, patiriamą
rentgenodiagnostikos procedūrų metu.
RSC pareigūnai, atsižvelgdami į tai, kad ASPĮ kiekvienais metais vis daugėja chirurginių intervencijų, invazinių ir intervencinių procedūrų, 2016 m.
atliko patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti, kaip užtikrinama radiacinė
sauga atliekant chirurgines intervencijas, invazines ir (ar) intervencines
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interventions, invasive and interventional procedures involving the use of
ionizing radiation. The inspections revealed that the monitoring of external occupational exposure is implemented in accordance with the established procedures. Average annual doses of workers as well as accumulated individual dose
equivalents do not exceed the determined reference levels for annual exposure.
Following the analysis of physicians’ workloads, it was found that the interventional radiologists received doses different from other doctors because of nature
of interventional procedures they perform and their workload. Interventional
radiologists performing mainly curative interventional procedures receive much
higher doses. Exposure also depends on qualifications and skills of every interventional radiologist in implementation of interventional procedures and application of radiation protection measures. Inspected ASPĮ have a sufficient amount
of the personal protective equipment (protective aprons, collars, glasses), use
them and ensure their periodic testing.
Particular attention paid for assessment of the implementation of radiation protection requirements in pediatric computed tomography (hereinafter – CT). Inspections aimed to evaluate procedures of pediatric computed
tomography examination and measures applied for children exposure optimization has been carried out in 2016. The inspections revealed that all CT
examinations are carried out only under the appointment. Medical specialists
appointing to a CT procedure have the possibility to consult with radiologist
on justification of the examination. Pediatric CT examination is performed
according to the special protocols developed by radiologist together with
representative of equipment manufacturer. ASPĮ perform not much pediatric
CT and there was no increase in number of performed examination observed.
Association of the Heads of European Radiological Protection Competent
Authorities (hereinafter – HERCA) organized European Action Week on justification of medical exposure on 8–15 of November 2016. Under this campaign, regulatory bodies of EU member states were encouraged to perform
inspections of ASPĮ to assess practical implementation of justification as
one of the main principles of radiation protection. Under the participation
in the HERCA European Action Week, 5 appointments for radiography and

procedūras, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė. Patikrinimų metu nustatyta, kad darbuotojų išorinės apšvitos stebėsena vykdoma
pagal teisės aktuose nustatytą tvarką. Darbuotojų vidutinės metinės dozės
ir sukaupti individualiųjų dozių ekvivalentai neviršijo nustatytų metinės
apšvitos ištyrimo lygių. Išanalizavus gydytojų darbo krūvius nustatyta, kad
intervencinės radiologijos gydytojų patirtos apšvitos dozės skiriasi nuo kitų
gydytojų dėl atliekamų intervencinių procedūrų pobūdžio ir darbo krūvio.
Intervencinės radiologijos gydytojai, atliekantys daugiausia gydomųjų
intervencinių procedūrų, patiria gerokai didesnes dozes. Apšvita taip pat
priklauso ir nuo kiekvieno intervencinės radiologijos gydytojo kvalifikacijos
bei gebėjimų atliekant intervencines procedūras ir taikant radiacinės saugos priemones. Tikrintos ASPĮ turi pakankamą kiekį individualiųjų saugos
priemonių (apsauginių prijuosčių, apykaklių, akinių), jas naudoja ir užtik
rina jų periodinę patikrą.
Daug dėmesio buvo skiriama siekiant įvertinti, kaip įgyvendinami radia
cinės saugos reikalavimai vaikams atliekant kompiuterinės tomografijos
tyrimus. 2016 m. atlikti patikrinimai, kurių tikslas – įvertinti kompiuterinės
tomografijos tyrimų atlikimo tvarką, taikomas priemones vaikų apšvitai
mažinti. Patikrinimų metu nustatyta, kad visi kompiuterinės tomografijos
tyrimai atliekami tik turint siuntimus, o siųsdami į kompiuterinės tomografijos procedūrą gydytojai specialistai turi galimybę konsultuotis su gydytojais
radiologais. Vaikų kompiuterinės tomografijos tyrimams naudojami specia
lūs, įrangos atstovo kartu su gydytojais radiologais suformuoti protokolai.
Kompiuterinės tomografijos tyrimų vaikams ASPĮ atlieka nedaug ir tyrimų
skaičiaus didėjimo nepastebėta.
2016 m. lapkričio 8–15 d. Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių
institucijų vadovų asociacija (angl. Association of the Heads of European Radiological Protection Competent Authorities, HERCA) Europos mastu organizavo akciją „Pagrįstumo savaitė“, kurios metu skatino Europos šalių radiacinę
saugą reguliuojančias institucijas atlikti patikrinimus ASPĮ ir įvertinti, kaip
praktiškai įgyvendinamas vienas pagrindinių radiacinės saugos principų –
pagrįstumo. „Pagrįstumo savaitės“ metu RSC pareigūnai atliko patikrinimus

UAB „SK Impeks“ medicinos diagnostikos centre vertinamas rentgenodiagnostikos tyrimų pagrįstumas
The assessment of justification of X-ray diagnostics in JSC “SK Impeks Medical Diagnostic and Treatment Centre”
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keturiose ASPĮ ir kiekvieno patikrinimo metu nagrinėjo pateiktus 5 rentgenografijos ir 5 kompiuterinės tomografijos tyrimų siuntimus bei atliktų tyrimų aprašymus. Pagal HERCA‘os rekomendacijas pokalbiuose dalyvavo ne
tik radiologijos technologai, kurie atliko rentgenografijos ir kompiuterinės
tomografijos tyrimus, gydytojai radiologai, aprašę minėtus tyrimus, bet
ir gydytojai, kurie siuntė atlikti šiuos tyrimus. Patikrinimo metu naudotas
HERCA‘os specialiai „Pagrįstumo savaitei“ parengtas klausimynas.

5 appointments for CT including description of the performed examinations
were reviewed by RSC officials in each of four inspected institutions.
According to the HERCA recommendations, not only radiology technologists performing X-ray and CT examinations, but also medical physicians providing appointments to those examinations and specialists describing them
were interviewed. The inspections were performed in accordance with HERCA
questionnaire developed especially for the week on justification.

PATALPŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ

THE EXPERTISE OF PREMISES PROJECTS

2016 m. RSC atliko 299 patalpų projektų radiacinės saugos (specia
liąsias) ekspertizes ir patikrino 3 statybos ar rekonstravimo projektus,
pateiktus savivaldybių administracijoms statybos leidimui gauti, įvertino sprendinių atitiktį nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams.
Informacija apie RSC specialistų atliktas projektų ekspertizes 2013–
2016 m. pateikta 2 lentelėje.

In 2016, radiation protection (specific) expertise of 299 projects of the
premises were performed and three building construction/reconstruction
projects submitted to the municipal authorities to get construction permit
were verified, the conformity of prints to the radiation protection requirements has been assessed. The information about expertise of project accomplished by RSC specialists in 2013–2016 is presented in Table 2.

2 lentelė. 2013–2016 m. atliktų patalpų projektų radiacinės saugos
(specialiųjų) ekspertizių skaičiai

Table 2. Number of radiation protection (specific) expertise of projects of
premises accomplished in 2013–2016

Nr. / No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4

Veiklos sritis / Area of activity
Medicinos / Medicine
Rentgenodiagnostikos / X-ray diagnostics
Spindulinės terapijos / Radiotherapy
Branduolinės medicinos / Nuclear medicine
Odontologijos / Dentistry
Kitos paskirties / Other
Veterinarijos / Veterinary
Mokslo ir mokymo / Education and training
Pramonės ir kt. / Industry and other
Iš viso / In total

2013 m. / y.
178
29
3
–
146
–
4
5
2
189

2014 m. / y.
228
39
1
4
183
–
6
–
1
234

2015 m. / y.
191
26
–
–
165
–
6
1
–
198

2016 m. / y.
284
51
–
1
231
1
13
2
–
299

Tikrinant projektus įvertinama galima darbuotojų ir gyventojų apšvita bei
kiti radiacinės saugos aspektai. Didžioji dalis projektų atitinka teisės aktų reikalavimus ir geros praktikos rekomendacijas, todėl suderinami iškart. Tačiau
vis dar pasitaiko atvejų, kai būtina atlikti pakartotinę ekspertizę, nes projektuotojai pateikia ne visą ekspertizei atlikti reikiamą informaciją, neteisingai
parenka skaičiavimams naudojamus koeficientus arba veikla planuojama
patalpose, nepritaikytose dirbti su šaltiniais.

Project expertise serves to evaluate potential occupational and public
exposure as well as other radiation protection aspects. Most of the projects
meet the regulation requirements and recommendations of good practice,
therefore are immediately approved. However, sometimes secondary expertise is required, since designers provide incomplete information for the expertise, use wrong coefficients for calculations or selected premises do not fit for
practices with sources.

RADIONUKLIDŲ IŠMETIMŲ
Į APLINKĄ PRIEŽIŪRA

RADIATION PROTECTION SUPERVISION OF
RADIOACTIVE DISCHARGES INTO THE ENVIRONMENT

Vykdant veiklą su atviraisiais šaltiniais dalis jų išmetama į aplinką, t. y.
patenka į nutekamuosius vandenis arba orą, todėl, siekiant apsaugoti gyventojus nuo papildomos nepageidaujamos apšvitos, o aplinką – nuo galimo

During the activities with open sources, radionuclides partially are
released into the environment and further occurs in wastewater or air
and so can cause additional unwanted public exposure and radioactive
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radioaktyviojo užterštumo, radionuklidų išmetimo į aplinką procesas yra
griežtai kontroliuojamas.
Licencijos turėtojas, norintis gauti leidimą išmesti radionuklidų į aplinką,
parengia išsamų radionuklidų išmetimo į aplinką planą, kuris sudaromas atsižvelgiant į radionuklidų ribinius aktyvumus, jų kiekius, patekimo į aplinką
būdus. Jei išmetamų radionuklidų kiekis neviršija nereguliuojamojo veikmens
kriterijaus (0,01 mSv per metus), leidimas nereikalingas ir licencijos turėtojas gali išmesti labai mažus radionuklidų kiekius. Jei šis kriterijus viršijamas,
tačiau neviršijama kritinės grupės nario metinė efektinė dozė (0,2 mSv) ir
gyventojų bei aplinkos radiacinė sauga užtikrinama, išduodamas leidimas.
Lietuvoje tik vienam licencijos turėtojui išduotas leidimas išmesti radionuklidų į aplinką, nes nustatyta, kad viršijamas nereguliuojamasis veikmens
kriterijus – 0,01 mSv per metus. Tam, kad būtų efektyviai kontroliuojamas
radionuklidų išmetimas į aplinką, leidimo turėtojas vieną kartą per ketvirtį
teikia RSC informaciją apie išmestus į aplinką radionuklidus ir jų aktyvumus.
Licencijų turėtojai kartą per metus apie išmestus radionuklidus RSC pateikia ataskaitą, kuri vertinama ir tvirtinama. RSC pareigūnai taip pat reguliariai vykdo licencijos turėtojų, savo veikloje naudojančių atviruosius šaltinius,
patikrinimus, kurių metu vertina, kaip užtikrinama gyventojų ir aplinkos radiacinė sauga.
2016 m. RSC derino licencijos turėtojų atnaujintus radionuklidų išmetimo
į aplinką planus ir 17 ūkio subjektų pateiktas ketvirčių ir metų ataskaitas apie
išmestus į aplinką radionuklidus bei jų aktyvumus. Nustatyta, kad metinė
efektinė apšvitos dozė kritinės grupės nariui (darbuotojui, dirbančiam nuotekų valymo įmonėje) iš visų į aplinką (nuotekas, orą) išmetamų radionuklidų
siektų 0,03 mSv per metus, o tai neviršija kritinės grupės nario metinės efektinės dozės – 0,2 mSv.

contamination of the environment, therefore radioactive discharges are
strictly controlled.
In order to obtain appropriate permit to discharge radionuclides into
the environment, licensees should provide detailed plans of radioactive
discharges into the environment prepared taking into account amount,
activity limits of radionuclide and ways to penetrate the environment. If
discharges of radionuclides is bellow exemption criteria (annual effective
dose of 0,01 mSv), licensees are not required to have a permit to discharge
very small amount of radionuclides. When discharges of radionuclides is
above exemption criteria, but annual effective dose for members of critical
group do not exceeded 0,2 mSv and environmental and public radiation
protection is ensured, permit for radioactive discharges is issued.
Currently, there is only one operator in Lithuania, which has been issued a
permit for the discharges of radionuclide to the environment because of identified exceed of exemption criteria of 0,01 mSv per year. In order to control
radioactive discharges into the environment effectively, the operator quarterly provides to the RSC the information on radionuclides released into the
environment and their activities.
Licensees annually provide reports on discharged radionuclides to be
evaluated and approved by RSC. RSC officials also carry out regular inspections of licensees dealing with open sources to evaluate how public and
environmental radiation protection is ensured.
In 2016, RSC considered plans on radionuclides discharges into the environment updated by licensees and revised 17 submitted quarterly and
annual reports on radionuclides discharged into the environment and their
activity. It was found that member of critical group (employee working
in sewage treatment plant) receives annual effective dose of 0,03 mSv,
coming from all discharges of radionuclides into the environment (waste
water, air), that does not exceed the annual effective dose of 0,2 mSv established for the member of critical group.

RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMO PRIEŽIŪRA

SUPERVISION OF TRANSPORTATION OF
RADIOACTIVE MATERIALS AND RADIOACTIVE WASTE

Kai kuriose medicinos (branduolinės medicinos, brachiterapijos), pramonės
(pramoninės radiografijos) bei mokslo srityse nuolat naudojamos radioaktyviosios medžiagos. Kiekvieną savaitę į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežama naujų
atvirųjų ir uždarųjų šaltinių. Vidutiniškai per metus įvežama apie 1 500 vnt. atvirųjų
šaltinių pakuočių ir apie 17 vnt. uždarųjų šaltinių bei gamintojui grąžinama apie
12 vnt. panaudotų uždarųjų šaltinių. Didžiąją dalį įvežamų atvirųjų šaltinių sudaro
radiofarmaciniai vaistiniai preparatai, naudojami ligoms diagnozuoti ir gydyti.
Vertindami išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pokyčius 2012–2016 m. (14 pav.) matome, kad pastaraisiais
metais leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas
nesmarkiai mažėja. Mažėjimą lemia tai, kad licencijų ar laikinųjų leidimų
turėtojams, nuolat įvežantiems radioaktyviąsias medžiagas bei išvežantiems
panaudotus uždaruosius šaltinius, išduodami daugkartiniai vežimo leidimai,
taip pat jie diegia alternatyvias technologijas be radioaktyviųjų medžiagų.
Nepaisant to, kad bendras išduodamų leidimų skaičius mažėja, 2015 m. ir
2016 m. išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas skaičius šiek tiek
padidėjo. Jį lėmė naujų biokuro katilinių statyba, kuriose biokuro pripylimo
lygiui matuoti naudojami uždarieji šaltiniai.

Radioactive materials are constantly used for some medical (nuclear
medicine, brachytherapy), industrial (industrial radiography) and scientific
purposes. New unsealed and sealed sources are imported into the Republic
of Lithuania weekly. On average about 1,5 thousand packages of unsealed
sources, 17 sealed sources are imported and about 12 disused sealed sources
are returned to the manufacturer annually. Most of the imported unsealed
sources is radiopharmaceuticals used for medical diagnostics and treatment.
The review of changes in number of issued permits for transportation
of radioactive materials and radioactive waste in 2012–2016 (Figure 14)
shows that amount of issued permits slightly declined in recent years. This
decrease trend occurred whereas licensees or holders of temporary permits
continuously importing radioactive materials and exporting disused sealed
sources are issued with permits for multiple shipments. Introduction of alternative technologies into the activity besides radioactive materials influenced this trend as well. Despite the overall decline in the number of issued
permits, number of permits for transportation of radioactive material slightly
increased in 2015 and 2016 due to the construction of new boiler stations
using biofuel and equipped with sealed sources for biofuel level control.
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14 pav. Leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas kitimas 2012–2016 m.
Figure 14. The dynamics of permits for transportation of radioactive materials and radioactive waste in 2012–2016

2016 m. radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms atliekoms
vežti išduoti 38 leidimai, iš jų 31 – radioaktyviosioms medžiagoms (15 leidimų įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ES šalių, 5 leidimai įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ne ES šalių, 1 leidimas išvežti radioaktyviąsias medžiagas
į ne ES šalį, 6 leidimai išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ES šalis ir 4 leidimai
vežti radioaktyviąsias medžiagas šalies viduje) ir 7 – radioaktyviosioms atliekoms šalies viduje vežti.

In 2016, 38 permits were issued to transport radioactive materials and
radioactive waste. Thirty one permit was intended to transport radioactive
materials (15 permits to import radioactive materials from EU member states
and 5 from non – EU countries, 6 permits to export radioactive materials into
the EU member states and 1 to non – EU country, 4 permits to transport radioactive materials inside the country) and remaining 7 permits were issued
to transport radioactive waste within the country.

UŽDARŲJŲ ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS
UŽTIKRINIMAS

ENSURING THE SECURITY
OF SEALED SOURCES

Uždarųjų šaltinių fizinė sauga yra sudedamoji branduolinio saugumo
dalis, nustatanti pagrindinius fizinės saugos reikalavimus, taikomus siekiant
užtikrinti apsaugą nuo neteisėto uždarųjų šaltinių užvaldymo, pagrobimo ar
kitų veiksmų.
RSC specialistai, siekdami stiprinti uždarųjų šaltinių fizinę saugą, 2012–
2016 m. daug dėmesio skyrė teisiniam reglamentavimui tobulinti ir rengė
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisykles, kurių naujoje
redakcijoje detaliai aptarti fizinės saugos reikalavimai uždarųjų šaltinių naudojimo, saugojimo ir vežimo metu.
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros metu vertinama, kaip licencijų ar
laikinųjų leidimų turėtojai užtikrina uždarųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimus, vykdydami veiklą su šiais šaltiniais bei juos veždami. Patikrinimų rezultatai parodė, kad licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai, užtikrindami uždarųjų
šaltinių fizinę saugą, diegia tinkamas fizinės saugos priemones.
RSC, kurdamas uždarųjų šaltinių fizinės saugos infrastruktūrą, glaudžiai
bendradarbiauja su Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) Energetikos
departamento įgaliotomis tarnybomis. RSC inicijuotų mokymų bei diskusijų metu perimta JAV patirtis grėsmių, su kuriomis gali susidurti licencijos
ar laikinojo leidimo turėtojai, vykdantys veiklą su uždaraisiais šaltiniais,
analizės atlikimo bei naujai projektuojamų ar jau esamų fizinės saugos sistemų efektyvumo įvertinimo klausimais. 2016 m. JAV Sandijos nacionalinės

Security of sealed sources is an integral part of nuclear security
establishing the fundamental requirements on physical protection applicable
to prevent the illegal use or possession of sealed sources or other action.
In order to enhance the security of sealed sources, RSC specialists in
2012–2016 focused on the improvement of regulation and developed the
Procedure on security of sealed sources of ionizing radiation. The new version of mentioned above procedure outlines detailed requirements on security of sealed sources while they are in use, storage, or being transported.
Under the state radiation protection supervision, inspections of holders
of licenses or temporary permits are performed to verify how they implement requirements on security of sealed sources while they are in use or
transported. The inspections showed that the holders of licenses or temporary permits apply appropriate security measures to ensure security of
sealed sources.
In order to create an infrastructure for security of sealed sources, RSC
closely collaborates with services authorized by Department of Energy
of the United States of America (hereinafter – the US). During the RSC
initiated training and discussions, RSC adopted the experience of the US
on assessment of threats that holders of licenses or temporary permits
can face during the activity with sealed sources, performing the analysis
and evaluating the efficiency of existing or newly designed systems of
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physical protection. In 2016, representatives of Sandia National Laboratory
of the US helped RSC to adopt the methodology on threat assessment using
publicly available information.
In 2016, RSC launched preparation for the International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) mission being held in Lithuania in October
2017 with the scope to evaluate existing infrastructure for security of nuclear facilities as well as nuclear and radioactive materials.

ORLAIVIŲ ĮGULŲ NARIŲ APŠVITOS VERTINIMAS

ASSESSMENT OF AIRCRAFT CREW EXPOSURE

ES teisės aktuose ir TATENA‘os rekomendacijose nustatytos radiacinės saugos priemonės, kurių privalu laikytis orlaivių bendrovėms, perkeltos į Lietuvos
higienos normą HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“
(toliau – HN 85:2011) ir RSC direktoriaus įsakymu patvirtintą Radiacinės
saugos priemonių taikymo civilinėje aviacijoje ir orlaivių įgulų narių apšvitos
vertinimo tvarkos aprašą. Vadovaujantis HN 85:2011 reikalavimais, orlaivių
įgulų narių (skraidančių didesniame nei 8 000 m aukštyje), kurių apšvitos
dozė gali viršyti 1 mSv per metus, apšvitą privaloma vertinti ir, atsižvelgiant į
vertinimo rezultatus, kai metinė apšvita viršija 1 mSv, turi būti taikomos tam
tikros radiacinės saugos priemonės.
Lietuvoje orlaivių įgulų narių radiacinė sauga užtikrinama tinkamai: parengtos ir laiku peržiūrimos orlaivių įgulų narių radiacinės saugos programos,
nuolat atliekamas orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimas ir, atsižvelgiant į
šio vertinimo rezultatus, taikomos saugos priemonės bei mažinama orlaivių
įgulų narių apšvita, visi duomenys registruojami, saugomi ir teikiami RSC nustatyta tvarka.
Išanalizavus keturių kontroliuojamų orlaivių bendrovių pateiktus duomenis nustatyta, kad didžiausia 2016 m. įvertinta orlaivio įgulos nario metinė
apšvitos dozė buvo 2,17 mSv, vidutinė – 0,7 mSv. Orlaivių įgulų narių apšvitos dozių pasiskirstymo dinamika 2012–2016 m. pavaizduota 15 pav.

Radiation protection measures for aircrew obligatory for aircraft companies are established in EU legal acts, IAEA recommendations and adopted into
the Lithuanian hygiene standard 85:2011” Natural exposure. Radiation protection standards” (hereinafter – HN 85:2011) and Procedure on application
of radiation protection measures in civil aviation and assessment of aircraft
crew exposure approved by RSC director.
In accordance with the requirements of HN 85:2011, when exposure dose
of crew members (flying above 8 000 m) may exceed 1 mSv per year, the
exposure shall be assessed. If results of assessment shows annual dose above
1 mSv, then certain radiation protection measures shall be applied. Radiation
protection of aircrew is ensured appropriately within Lithuania.
Radiation protection programs for aircraft crew members are prepared
and timely reviewed, continuous assessment of aircrew exposure is performed, radiation protection measures are applied, exposure of aircrew is
reduced according to the results of the assessment and all data is recorded,
stored and submitted in accordance with the procedure approved by the RSC.
The analysis of the data submitted by four aircraft companies being under
the control showed that, in 2016, largest and average annual exposure doses
for aircrew members were 2,17 mSv and 0,7 mSv respectively. Figure 15 represents the dynamics of distribution of aircrew doses in 2012–2016.
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laboratorijos atstovai padėjo įsisavinti numatomų grėsmių vertinimo metodiką naudojant viešai prieinamą informaciją.
2016 m. RSC pradėjo rengtis 2017 m. spalio mėnesį Lietuvoje organizuojamai tarptautinei fizinės saugos ekspertų misijai (angl. International
Physical Protection Advisory Service, IPPAS), skirtai šalies esamai branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų
fizinės saugos infrastruktūrai įvertinti.
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15 pav. Orlaivių įgulų narių apšvitos dozių pasiskirstymo dinamika 2012–2016 m. / Figure 15. The dynamics of distribution of exposure doses of aircrew in 2012–2016
Over the past 5 years, about 38 percent. of aircrew received annual exposure from cosmic radiation higher than 1 mSv, while in 2016, it was 36 percent. In such cases, radiation protection measures were applied in accordance
with the legislation: aircraft crew members were introduced to the results of
exposure assessment and informed on possible health consequences.

Per pastaruosius 5 metus vidutiniškai 38 proc. orlaivių įgulų narių apšvita
iš kosminės spinduliuotės viršijo 1 mSv per metus, atitinkamai 2016 m. –
36 proc. atvejų. Tokiais atvejais taikytos teisės aktuose nustatytos radiacinės
saugos priemonės: orlaivio įgulos nariai supažindinti su apšvitos rezultatais ir
informuoti apie galimas pasekmes sveikatai.
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Palyginus Lietuvos orlaivių bendrovių įgulų narių apšvitos duomenis su kitų
Europos šalių duomenimis (remiantis Europos Komisijos (toliau – EK) ataskaita Nr. 156 „Dėl radiacinės saugos priemonių įgyvendinimo orlaivių įgulų nariams“) galima teigti, kad Lietuvos orlaivių įgulų narių apšvita išlieka mažesnė
nei daugelio kitose Europos šalyse dirbančių orlaivių įgulų narių, nes yra mažesnis Lietuvos orlaivių įgulų narių darbo krūvis ir skiriasi skrydžių maršrutai.

Comparing the data on exposure of Lithuanian civil aviation aircraft crew
with the data from other EU member states (based on the EC Report No. 156
Evaluation of the Implementation of Radiation Protection Measures for Aircrew)
it can be stated that exposure of Lithuanian aircrew remains lower than in
many other EU member states. It is considered that estimated lower exposure
is determined by lower workload of aircrew and differences in flight routes.

PLATAUS VARTOJIMO GAMINIAI

RADIATION PROTECTION AND
CONTROL FOR CONSUMER PRODUCTS

Plataus vartojimo gaminiai (vartojimo gaminys) – prietaisas ar gaminys,
kuriame yra sąmoningai įdėta arba aktyvinimo būdu pagamintas vienas ar
daugiau radionuklidų, arba kuris generuoja jonizuojančiąją spinduliuotę ir
kuris gali būti parduotas gyventojams.
RSC, bendradarbiaudamas su vartojimo gaminių importuotojais, nuolat kaupia statistinę informaciją apie tai, kiek ir kokių vartojamųjų gaminių
įvežama į Lietuvą, kur ir kaip jie saugomi bei tvarkomi. Pastaraisiais metais
gausiausiai importuojama įvairios paskirties apšvietimo lempų ir jų komponentų, kurių gamyboje naudojamos kriptono (85Kr), torio (232Th) ir tričio
(3H) radioaktyviųjų izotopų turinčios dujos. Šios radioaktyviosios medžiagos
plačiai taikomos gaminant automobilių „Xenon“ lemputes, halogenines metalų lempas, starterius, kino teatrų apšvietimo, medicinines lempas ir t. t.).
EK duomenimis, apšvietimo lempų sąlygota apšvita nesiekia 10 µSv per metus, todėl pavojaus gyventojams nekelia.

Consumer product is defined as a device or manufactured item into which
radionuclides have deliberately been incorporated or produced by activation, or
which generates ionizing radiation, and which can be sold or made available to
members of the public without special surveillance or regulatory control after sale.
RSC in collaboration with suppliers of consumer products continuously
collects statistical data on amounts and types of products are imported into
Lithuania, conditions they are stored and processed. Mostly multi-purpose
light sources and their components produced using radioactive gases of krypton (85Kr), thorium (232Th) and tritium (3H) are imported in recent years. These
radioactive materials are widely used in production of automotive xenon
lamps, metal halide lamps, starters, movie theatre lighting lamps, medical
lamps etc. According to the data provided by European Commission’s (hereinafter – EC), exposure caused by lightening lamps is less than 10 µSv per year
and thus do not pose any hazards to the public.

Apšvietimo lempos ir laikrodis, kurių sudėtyje yra radioaktyviųjų medžiagų / Lighting lamps and clock containing radioactive materials
Other consumer products that are being under the radiation protection
supervision comprise antiques produced at the end of XIX and the beginning
of XX centuries. This can be antique clocks, barometers, parts of military
equipment (scales of ships, aircraft and other devices), glass, ceramics and
jewelry. During those times radioactive materials were used in the production
of these products in order to preserve certain colors or glowing. Sometimes
it still happens that people purchase such kind of consumer products in flea
markets, antique shops and similar outlets.
In order to ensure protection of public and environment against harmful effects of ionizing radiation and unjustified exposure, RSC specialists
continuously monitor marketplaces of antiques. In 2016, searches of consumer products containing radioactive materials were carried out in flea
markets and antique shops within Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Šiauliai
city. The items with radioactive contamination were not found.

Kita radiacinės saugos požiūriu svarbi vartojamųjų gaminių grupė –
sendaikčiai, pagaminti XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje. Tai gali būti
senoviniai laikrodžiai, barometrai, karinės technikos dalys (laivų, lėktuvų ir
kitų prietaisų skalės), stiklo, keramikos gaminiai ir papuošalai. Tuo metu,
siekiant išgauti tam tikras tokių gaminių spalvas ar švytėjimą, jų gamybai
buvo naudojamos radioaktyviosios medžiagos. Vis dar pasitaiko atvejų, kai
žmonės sendaikčių turguose, antikvariatuose ir panašiose prekybos vietose
įsigyja tokių gaminių.
RSC specialistai, siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepagrįstos
apšvitos, nuolat kontroliuoja sendaikčių prekybos vietas. 2016 m. vartojamųjų gaminių paieškos atliktos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių
miestų sendaikčių turguose, antikvariatuose. Prekių, turinčių radioaktyviųjų
medžiagų, nerasta.
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V. PROFESINĖS APŠVITOS STEBĖSENA

V. OCCUPATIONAL EXPOSURE MONITORING

Darbuotojai patiria profesinę apšvitą, kuri turi būti nuolat ir sistemingai matuojama, registruojama, įvertinama ir prognozuojama.
Svarbiausi profesinės apšvitos stebėsenos tikslai – remiantis išorinės
apšvitos dozės, dozės galios darbo vietose, vidinės apšvitos ar kitų
tyrimų rezultatais įrodyti, kad neviršijami ištyrimo lygiai ir ribinės
dozės, įvertinti darbuotojams taikomų radiacinės saugos priemonių efektyvumą ir radiacinės saugos požiūriu sukurti saugias darbo
sąlygas.

Workers experience occupational exposure that should be continuously
and systematically measured, recorded, evaluated and predicted. The main
objectives of the monitoring of occupational exposure is to evaluate if investigation levels and dose limits are not exceeded taking into account the
results on measurements’ of external exposure doses, dose rate at workplaces, internal exposure and other investigations’, as well as to determine
the efficiency of applied radiation protection measures and create a safe
working environment at radiation protection point of view.

DARBUOTOJŲ IŠORINĖS APŠVITOS STEBĖSENA

EXTERNAL EXPOSURE MONITORING OF WORKERS

2012–2016 m. RSC atliko daugiau nei 4 500 darbuotojų išorinės apšvitos
stebėseną. Remiantis šių matavimų rezultatais, įvertintos išorinės apšvitos
efektinės, akies lęšiuko ir galūnių lygiavertės metinės dozės. Per penkerius
metus apie 60 kartų licencijų turėtojai buvo informuoti apie išmatuotas išorinės apšvitos individualiąsias dozes, kurios viršijo licencijų turėtojų nustatytus
ištyrimo lygius. Išsiaiškinus priežastis nustatyta, kad ištyrimo lygiai viršyti
padidėjus darbuotojų darbo krūviui ir dėl pažeistos individualiųjų dozimetrų
naudojimo ar saugojimo tvarkos.

In 2012–2016, RSC monitored external exposure of more than 4,5 thousand workers. According to the monitoring data, annual effective doses of
external exposure, equivalent doses to the lens of the eye and the extremities
have been evaluated. Within five years, the licensees about 60 times were informed on the measured external individual doses exceeded the investigation
levels established by the licensees. Exceeded investigation levels were caused
by the increase in the workload of staff and failures in procedures on use or
storage of individual dosimeters.

Atliekami individualiųjų dozių matavimai / Performing measurements of individual doses
In 2016, RSC measured over 10 thousand individual external exposure
doses for 2,88 thousand radiation workers from health care, veterinary, industrial, scientific, educational and other institutions.
In order to improve the quality of investigations on individual doses, new
equipment for reading and irradiation of individual dosimeters was purchased, methodology was updated and the scope of accreditation has been
expanded by covering the investigation of personal dose equivalent Hp(3) intended to evaluate the eyes exposure of workers‘. The accuracy of the investigations on individual external exposure doses has been evaluated during the

2016 m. RSC atliko 2 880 darbuotojų, dirbančių medicinos, veterinarijos, pramonės, mokslo ir mokymo bei kitose įstaigose, išorinės apšvitos individualiųjų dozių matavimus, išmatuota daugiau nei
10 000 dozių.
Siekiant gerinti individualiųjų dozių tyrimų kokybę įsigyta naujos individualiųjų dozimetrų nuskaitymo ir apšvitinimo įrangos, atnaujinta tyrimų
metodika ir išplėsta akreditavimo sritis individualiosios dozės ekvivalento
Hp(3) tyrimams, skirtiems darbuotojų akių apšvitai įvertinti. Išorinės apšvitos individualiųjų dozių tyrimų tikslumui įvertinti dalyvauta Europos
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jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrijos grupės (EURADOS) organizuotuose tarptautiniuose palyginamuosiuose viso kūno, galūnių ir akių
apšvitos dozių matavimuose.

participation in the intercomparisons organized by the European Radiation
Dosimetry Group (EURADOS) for measurements of exposure doses to whole
body, extremities and eyes.

DARBUOTOJŲ VIDINĖS APŠVITOS STEBĖSENA

INTERNAL EXPOSURE MONITORING OF WORKERS

Branduolinės medicinos darbuotojai, dirbantys su atviraisiais šaltiniais, be
išorinės apšvitos gali patirti ir papildomą vidinę apšvitą.
2012–2016 m. laikotarpiu kasmet vidutiniškai po 30 darbuotojų, dirbančių su 131I, 123I, 125I ir 99mTc šaltiniais, atlikta vidinės apšvitos stebėsena ir
viso kūno bei skydliaukės aktyvumo matuokliais atliktas 281 vidinės apšvitos
tyrimas. Skydliaukėje nustačius nedidelį 131I aktyvumą ar 99mTc aktyvumą visame kūne, apskaičiuotos kaupiamosios efektinės dozės, kurios kito nuo 0,1 iki
0,72 mSv. Detalesnio ištyrimo nereikėjo, nes šios dozės neviršijo 1 mSv, o metinės efektinės dozės neviršijo ribinių dozių. Branduolinės medicinos darbuotojų, jiems atliktų vidinės apšvitos matavimų ir nustatyto vidinio užterštumo
131
I bei 99mTc skaičiaus kitimas 2012–2016 m. pavaizduotas 16 pav.

Personnel of nuclear medicine working with open sources, besides external exposure may experience internal exposure.
During 2012–2016, 281 investigations of internal exposure were performed using whole body and thyroid counters for on average 30 workers
dealing with 131I, 123I, 125I and 99mTc sources. If low activities of 131I and 99mTc
have been found in thyroid and whole body respectively, the committed effective doses were calculated and it ranged from 0,1 to 0,72 mSv. More detailed investigation was not required since these doses did not exceed 1 mSv,
accordingly, annual doses did not exceed the effective dose limits. The dyna
mics of number of workers in nuclear medicine as well as number of internal
exposure measurements carried out for them and number of identified internal contamination with 131I and 99mTc in 2012–2016 is shown in Figure 16.

Darbuotojų skaičius / Number of workers
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16 pav. 2012–2016 m. branduolinės medicinos darbuotojų, jiems atliktų vidinės apšvitos matavimų ir nustatyto vidinio užterštumo 131I bei 99mTc
skaičiaus kitimas / Figure 16. The dynamics of number of workers in nuclear medicine, number of internal exposure measurements
carried out for them and number of identified internal contamination with 131I and 99mTc in 2012–2016

CITOGENETINIŲ TYRIMŲ TAIKYMAS
APŠVITAI IR INDIVIDUALIAM
RADIOJAUTRUMUI NUSTATYTI

APPLICATION OF CYTOGENETIC ASSAYS
FOR DETERMINATION OF EXPOSURE AND
INDIVIDUAL RADIOSENSITIVITY

Citogenetiniai tyrimai leidžia avarinės apšvitos atveju identifikuoti
didesnes jonizuojančiosios spinduliuotės dozes gavusius asmenis, todėl
šis apšvitos nustatymo būdas yra neatsiejama parengties ekstremalioms

Cytogenetic assays allow to identify persons received higher doses
of ionizing radiation due to accidental exposure, therefore these assays
considered as an integral part of emergency preparedness. Under the
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assistance of IAEA and the MoH the laboratory of biological dosimetry
performing dicentric chromosome, cytokinesis–block micronucleus and
G2 assays, analysis of chromosomal translocation using fluorescent in situ
hybridization method has been established within RSC in 2013. RSC apply
these methods not only to determine the accidental exposure, but also to
increase the efficiency of occupational exposure monitoring and optimize
medical exposure.

situacijoms dalis. 2013 m. padedant TATENA‘i ir SAM RSC buvo įkurta
biologinės dozimetrijos laboratorija, kurioje atliekama dicentrinių chromosomų, chromosomų translokacijų fluorescencinės in situ hibridizacijos,
citokinezės mikrobranduolių ir G2 ląstelės ciklo fazės chromosomų trūkių
analizė. Šie metodai RSC taikomi ne tik avarinei apšvitai nustatyti, bet ir
profesinės apšvitos stebėsenos efektyvumui didinti bei medicininei apšvitai optimizuoti.

Atliekami citogenetiniai tyrimai / Performance of cytogenetic assays

In 2015, RSC joined European Network of Biodosimetry (RENEB) established for preparedness and response to large scale emergency in the
European region and successfully participated in network intercomparisons
among member laboratories. RSC, in cooperation with the ASPĮ and the IAEA,
launched cytogenetic investigations on radiosensitivity of cancer patients to
identify possible correlation between the individual sensitivity to ionizing
radiation and radiotherapy induced side effects. In order to make use of
available infrastructure for biological dosimetry more efficient, RSC applied
installed methods to enhance monitoring of occupational exposure and, in
2015, put into Lithuanian regulations compulsory cytogenetic examination
of workers, if whole–body dose estimated during single individual dosimetry
measurement exceeds 50 mSv.
RSC successfully completed the IAEA coordinated research project
“Possibility for optimization of patient doses in radiotherapy due to identification of radiation sensitive patients using cytogenetic methods” carried out
in 2011–2016.
The IAEA national technical cooperation project LIT6005: ”Establishing
the National Biological Dosimetry Laboratory for Cytogenetic Analysis of
Ionizing Radiation Exposure and Biological Dose Assessment” implemented
by RSC in 2013, has been listed among 5 most successful projects carried
out in European region and mentioned as one of the IAEA Success Stories in
2014. In 2015, IAEA identified RSC solution to optimize use of its technical
capabilities not only for cytogenetic dosimetry of accidental overexposure,
but also for optimization of cancer treatment, as an example of good practice.

2015 m. RSC įsitraukė į parengties ir reagavimo į didelio masto ekstremalias situacijas Europos regiono biologinės dozimetrijos tinklo (RENEB)
veiklą ir jau sėkmingai dalyvauja narių tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose. RSC, bendradarbiaudamas su ASPĮ ir TATENA, taip pat
pradėjo citogenetinius vėžiu sergančių pacientų radiojautrumo tyrimus,
kurių tikslas – nustatyti galimą sąsają tarp individualaus jautrumo jonizuojančiajai spinduliuotei ir spindulinio gydymo sukeliamų šalutinių efektų
pasireiškimo. Siekdamas dar efektyviau išnaudoti turimą biologinės dozimetrijos infrastruktūrą, RSC pritaikė įdiegtus metodus profesinės apšvitos
stebėsenai stiprinti ir nuo 2015 m. įteisino Lietuvoje privalomus darbuotojų
citogenetinius tyrimus, jeigu vieno individualiosios dozimetrijos matavimo
metu išmatuota darbuotojo viso kūno išorinės apšvitos dozė viršija 50 mSv.
RSC sėkmingai baigė 2011–2016 m. vykdytą TATENA‘os koordinuotą
projektą „Galimybė optimizuoti pacientų dozes radioterapijoje citogenetiniais metodais identifikuojant jonizuojančiajai spinduliuotei jautrius
pacientus“.
2013 m. RSC įgyvendintas TATENA‘os nacionalinis techninio bendradarbiavimo projektas „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam
dozių įvertinimui įkūrimas“ 2014 m. pripažintas vienu sėkmingiausių Europos regione vykdytų projektų, o 2015 m. RSC iniciatyva – plėsti citogenetinių
metodų taikymo sritį panaudojant juos ne tik avarinei apšvitai nustatyti, bet
ir vėžiu sergančių pacientų gydymui optimizuoti – įvertinta geros praktikos
pavyzdžiu.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DVIDEŠIMT VEIKLOS METŲ

26

RADIATION PROTECTION CENTRE TWENTY YEARS OF ACTIVITIES

VI. MEDICININĖ (PACIENTŲ) APŠVITA

VI. MEDICAL (PATIENT) EXPOSURE

Medicininės radiologijos prietaisai ir technologijos per pastaruosius dešimtmečius labai patobulėjo. Lietuvoje daugėja naujoviškų brangių medicinos prietaisų: daugiasluoksnių kompiuterinių tomografų, intervencinės radiologijos prietaisų, skaitmeninių mamografų, pozitronų emisijos tomografų,
taip pat įprastinės medicininės radiologijos įrangos. Kartu su naujovėmis
auga ir medicininių radiologijos procedūrų skaičius, padidėjo ir žmonių patiriama medicininė apšvita.
Tarptautiniai saugos standartai reikalauja, kad šalys stebėtų ir vertintų,
kokią medicininę apšvitą patiria pacientai. Pacientų apšvita, tenkanti vienam
gyventojui, 2011 m. buvo lygi apie 0,8 mSv, t. y. sudarė apie 27 proc. Lietuvos gyventojų patiriamos apšvitos iš visų (gamtinių ir dirbtinių) šaltinių.
RSC kiekvienais metais vertina, ar ASPĮ laikosi Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu patvirtintų rekomenduojamų diagnostinių lygių
ir, siekdamas nustatyti, kaip kinta gyventojų patiriama apšvita dėl rentgeno
diagnostikos procedūrų, apskaičiuoja Lietuvos gyventojų patiriamą kolektyvinę efektinę dozę diagnostinių procedūrų metu. 2016 m., apibendrinus
2015 m. surinktus duomenis, nustatyta, kad kolektyvinė efektinė dozė, tenkanti vienam Lietuvos gyventojui, yra lygi apie 1 mSv ir sudaro apie 31 proc.
gyventojų iš visų šaltinių patiriamos apšvitos. Kolektyvinės efektinės dozės
pokytis nuo 2011 m. pavaizduotas 17 pav.

Equipment and technologies in medical radiology has been remarkably
improved over the past decades. The number of innovative and expensive
medical equipment for multislice CT, interventional radiology, digital mammo
graphy, positron emission tomography and conventional radiology available in
Lithuania increased. Along with innovations, the number of medical radiology
procedures and people experienced medical exposure increased as well.
Under the requirements of international safety standards, countries
are required to monitor and assess medical exposure received by patients.
Patients exposure attributable per capita was about 0,8 mSv and accounted
for about 27 percent. of Lithuanian population exposure derived from all
the sources (natural and artificial) in 2011. RSC annually assesses whether
ASPĮ complies the recommended diagnostic reference levels (hereinafter–
DRL) approved by Lithuanian Minister of Health, calculates the collective
effective dose of Lithuanian population during X-ray diagnostic procedures
to determine the dynamics of public exposure caused by X-ray diagnostics.
Summarizing data collected in 2015, the estimated collective effective
dose attributable per capita in Lithuania was about 1 mSv and accounted
approximately 31 percent. of public exposure resulted from all the sources
(natural and artificial) in 2016. Figure 17 illustrates the dynamics of
collective effective dose since 2011.

Kolektyvinės efektinės dozės, tenkančios vienam gyventojui, pokytis, proc. / Variation of collective effective dose per capita, %
Kolektyvinės efektinės dozės pokytis, proc. / Variation of collective effective dose, %
Gyventojų skaičiaus pokytis, proc. / Variation of number of residents, %
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17 pav. Kolektyvinės efektinės dozės, kolektyvinės efektinės dozės, tenkančios vienam gyventojui, ir gyventojų skaičiaus pokytis (proc.) nuo 2011 m.
Figure 17. The dynamics of collective effective dose, collective effective dose attributable per resident of Lithuania and number of Lithuanian population

Patient doses are mostly determined by exposure received during CT
examination, although these examinations represent only 6–7 percent. of
overall X-ray diagnostic procedures performed (see Figure 18).

Didžiausią įtaką pacientų patiriamai apšvitos dozei turi kompiuterinės
tomografijos metu gaunama apšvita, nors tokių procedūrų atliekama tik
6–7 proc. iš visų kitų atliekamų rentgenodiagnostikos procedūrų (18 pav.).
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Intervencinė radiologija / Interventional radiology
2%

Rentgenografija / Radiography
20 %

Kompiuterinė tomografija
Computed tomography
56 %

Rentgenoskopija-rentgenografija
Fluoroscopy-radiography
22 %

18 pav. 2015 m. gyventojų patirtos kolektyvinės efektinės dozės priklausomybė nuo skirtingų rentgenodiagnostikos procedūrų
Figure 18. The dependence of public collective effective dose on different X-ray diagnostic procedures 2015

DIAGNOSTINIŲ MEDICININĖS RADIOLOGIJOS
PROCEDŪRŲ METU PACIENTŲ PATIRIAMA APŠVITA

MEDICAL EXPOSURE FROM
DIAGNOSTIC RADIOLOGY

Siekiant pagal tarptautinių organizacijų rekomendacijas įvertinti Lietuvos
gyventojų patiriamą medicininę apšvitą ir palyginti pacientų apšvitos dozes
su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytais rekomenduojamais medicininės apšvitos lygiais, įgyvendintos 2012–2016 m. rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, kompiuterinės tomografijos,
intervencinės radiologijos ir branduolinės medicinos procedūrų metu pacientų patiriamos apšvitos stebėsenos programos. Įgyvendinant šias programas
iš 84 proc. ASPĮ gauti duomenys apie diagnostines medicininės radiologijos
procedūras buvo palyginti su rekomenduojamais medicininės apšvitos lygiais
bei apskaičiuotos pacientų šių procedūrų metu patirtos efektinės dozės.

In order to assess medical exposure of Lithuanian population in accordance with recommendations of international organizations and to compare patient exposure doses to the recommended DRL established by Lithuanian Minister of Health, RSC in 2012–2016 implemented programmes
on medical exposure monitoring in radiography, fluoroscopy, mammography, CT and interventional radiology. Under these programmes, data on
medical diagnostic radiology procedures was collected from 84 percent. of
ASPĮ and compared to the recommended DRL, the patients’ effective doses
received during these procedures were calculated.
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19 pav. Pacientų patiriamos vidutinės DAP vertės skirtingose ASPĮ krūtinės ląstos PA procedūrų metu
Figure 19. The average DAP values experienced by patients during examinations of chest PA performed in different ASPĮ
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Pacientų patiriama apšvita rentgenografijos procedūrų metu.
2012–2016 m. surinkti duomenys apie 5 350 rengenografijos procedūrų.
Išanalizavus duomenis nustatyta, kad atliekant rentgenografijos procedūras dažniausiai nustatyti rekomenduojami lygiai viršijami krūtinės ląstos PA
(19 pav.) bei stuburo juosmens dalies AP ir LAT procedūrų metu.
Išanalizavus rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių viršijimų
priežastis nustatyta, kad dažniausiai šie lygiai viršijami dėl darbuotojų
netinkamai atliekamų veiksmų (3 lentelė), todėl daugiau dėmesio buvo
skiriama darbuotojų, atliekančių rentgenografijos procedūras, kvalifikacijai
tobulinti.

Medical exposure from radiography examination. Data about
5 350 radiography examinations was collected in 2012–2016. The analysis
of data showed that the established recommended DRL are exceeded mostly in radiographic examinations of chest PA (see Figure 19), lumbar spine
AP and LAT.
The analysis of the reasons caused the exceedances of recommended
DRL revealed that in most cases these levels are exceeded because personnel perform operations improperly (Table 3), therefore more attention
was paid to improve qualification of workers carrying out radiography
procedures.

3 lentelė. ASPĮ nurodytos rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių viršijimo priežastys

Table 3. The reasons of exceedances of recommended DRL specified by
ASPĮ

ASPĮ nurodyta rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių viršijimo priežastis
The reason of exceedances of recommended DRL specified by ASPĮ
Neteisingai rankiniu būdu parinkti parametrai / Wrong manual selection of parameters
Netinkamai parinktas apšvitos laukas / Incorrectly selected field of exposure
Neteisingai nustatyti parametrai protokoluose / Wrong setting of parameters in protocol
Nebuvo naudojama ar negerai dirbo automatinė ekspozicijos valdymo sistema / Automated system for exposition control was not used or worked wrong
Technologė nurašė neteisingus duomenis / Technician written false data
Netinkamai guldomas pacientas / Wrong positioning of a patient
Technologė nematė klaidos pranešimo, todėl sistema veikė netinkamai / Technician have not seen the error message, and the system worked wrong
Senas aparatas / Old X-ray system
Nenaudojama automatinė ekspozicijos valdymo sistema / Automated system for exposition control was not used
Pacientų patiriama apšvita rentgenoskopijos procedūrų metu.
Apšvita įvertinta 20 ASPĮ, atliekančiose rentgenoskopijos procedūras. 2012 m.
šioms procedūroms atlikti 55 ASPĮ buvo naudojami 79 rentgenodiagnostikos
aparatai. 2016 m. pakartotinai išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad aparatų
skaičius sumažėjo iki 64, o ASPĮ – iki 45. Procedūrų skaičiaus pokytis per pastaruosius 5 metus pavaizduotas 20 pav.

Procedūrų skaičius / Number of procedures

80 000

Dažnis
Frequency
6
5
4
4
2
1
1
1
1

Medical exposure from fluoroscopy examination. Medical exposure
was assessed in 20 ASPĮ performing fluoroscopy procedures. 79 X-ray diag
nostic apparatus was used to perform fluoroscopy examination in 55 ASPĮ
in 2012. Re-analysis of the data done in 2016 showed that the numbers of
machines and ASPĮ have dropped up to 64 and 45 respectively. The dynamics
of the number of procedures over the past five years is shown in Figure 20.

Procedūrų skaičius 2011 m. / Number of procedures in 2011
Procedūrų skaičius 2015 m. / Number of procedures in 2015

74 616

70 000
60 000
50 000
40 000
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30 000
20 000
10 000
0

20 pav. Rentgenoskopijos procedūrų skaičiaus pokytis / Figure 20. The dynamics of the number of fluoroscopy examinations over the past five years
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Švietimo trukmės vidurkis, min.
Average exposure time, min

Rekomenduojama vertė, min.
Recommended value , min

Efektinė dozė, mSv
Effective dose, mSv

Viršutinio virškinamojo trakto kontrastinė rentgenoskopija
Upper gastrointestinal contrast fluoroscopy (barium swallow)
Žarnyno retrogradinė kontrastinė rentgenoskopija
Bowel retrograde contrast fluoroscopy (barium enema)
Krūtinės ląsta / Chest

Rekomenduojama vertė, Gy × cm2
Recommended value, Gy × cm2

Table 4. The comparison of average DAP values and fluoroscopic exposure
times with established DRL (with 95% confidence level)

Didžiausios ir mažiausios DAP vertės santykis / The ratio of highest
and lowest DAP value

4 lentelė. Vidutinių DAP verčių bei švietimo trukmės palyginimas su
nustatytais rekomenduojamais lygiais (nurodytas pasikliovimo intervalas
esant 95 proc. lygmeniui)

DAP vidurkis, Gy × cm2
Average DAP, Gy × cm2

The number of fluoroscopy examinations performed in Lithuanian ASPĮ
decreased approximately 2,6 times during this period. According to the EC
report RP 180 “Medical Radiation Exposure of the European Population”
and the data of 2015, Lithuania performed largest number of fluoroscopy
examinations in Europe and reached the average of European countries.
The analysis of collected data showed that the average DAP in upper
gastrointestinal contrast fluoroscopy exceeds the recommended DRL, thus
this value is planned to be revised and adjusted (see Table 4).

Procedūros pavadinimas
Name of procedure

Per šį laikotarpį rentgenoskopijos procedūrų skaičius Lietuvos ASPĮ sumažėjo
apytiksliai 2,6 karto. Remiantis EK išleistu leidiniu RP 180 „Europos gyventojų
medicininė apšvita“ ir 2015 m. duomenimis, Lietuva, viena daugiausiai Europoje atlikdavusi rentgenoskopijos procedūrų, pasiekė Europos šalių vidurkį.
Išanalizavus surinktus duomenis nustatyta, kad viršutinio virškinamojo trakto
kontrastinės rentgenoskopijos tyrimo vidutinė dozės ir ploto sandauga viršija
rekomenduojamą medicininės apšvitos lygį, todėl planuojama peržiūrėti nustatytą rekomenduojamą medicininės apšvitos lygį ir jį patikslinti (4 lentelė).

19 ± 2,3

57,6

18

1,9 ± 0,2

3

3,8 ± 0,5

25 ± 2,3

48,6

33

2 ± 0,17

4

7 ± 0,7

1,1 ± 0,2

17,6

2

0,4 ± 0,05

0,7

0,15 ± 0,03

Pacienčių patiriama apšvita mamografijos procedūrų metu.
Apšvita įvertinta 32 ASPĮ, kuriose buvo naudojami 34 mamografijos aparatai. Iš visų ASPĮ surinkta ir išanalizuota informacija apie pacienčių patiriamą
apšvitą mamografijos procedūrų metu. Dviejose ASPĮ nustatyta, kad viršijami
rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai. ASPĮ atlikus įrangos derinimo
darbus ir pakartotinai apmokius darbuotojus, viršijimų nenustatyta.
Pacientų patiriama apšvita kompiuterinės tomografijos procedūrų metu. Įvertinus 43 ASPĮ duomenis nustatyta, kad rekomenduojami
standartinio svorio paciento apšvitos rentgenodiagnostikos procedūrų, atliekamų kompiuteriniu tomografu, metu lygiai nebeatitinka šių dienų kompiuterinės
tomografijos procedūrų atlikimo praktikos ir turimų technologijų (21 pav.).
21 pav. pateiktų duomenų analizė patvirtino, kad apie 50 proc. ASPĮ viršija
rekomenduojamą medicininės apšvitos lygį, nors rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių paskirtis – identifikuoti 25 proc. ASPĮ, kuriose pacientų
apšvitos dozės didžiausios. Atsižvelgęs į tai, RSC, bendradarbiaudamas su
medicinos fizikais, peržiūri rekomenduojamus kompiuterinės tomografijos
procedūrų apšvitos lygius ir juos skirsto pagal indikacijas.
Pacientų patiriama apšvita intervencinės radiologijos procedūrų metu. Surinkti duomenys iš visų 10 ASPĮ (20 skirtingų angiografijos
aparatų), atliekančių intervencinės radiologijos procedūras, apie 15 308 intervencinės radiologijos procedūrų metu pacientų patirtą apšvitą.
Išanalizavus surinktus duomenis nustatyta, kad apie 1 proc. pacientų (kai
kurių atskirų procedūrų metu – iki 5 proc.) patiria apšvitą, dėl kurios gali atsirasti nulemtųjų (deterministinių) efektų, todėl ASPĮ rekomenduota vertinti
pacientų apšvitą ir, jeigu reikia, organizuoti tokių pacientų stebėseną.
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Medical exposure from mammography examination. Medical exposure was assessed in 32 ASPĮ that use 34 mammography systems.
Information on patient’s exposure derived from mammography procedures
was collected from all ASPĮ and analyzed. Exceeded recommended DRL were
identified in two ASPĮ. Following the ASPĮ performed adjustment of equipment and re-training of personnel, the exceedances were not found.
Medical exposure from CT examination. Assessment of 43 ASPĮ has
revealed that the DRL recommended for the CT examination of the standard
sized patient do not meet anymore the nowadays practices of performing CT
and available technologies (Figure 21).
The analysis of data presented in Figure 21 confirmed that DRL were
exceeded in about 50 percent. of ASPĮ, even though the recommended
DRL are aimed to identify 25 percent. of ASPĮ with the highest doses to
the patients. Taking this into account, RSC together with medical physicists
revises the DRL recommended for CT procedures and classifies them
according to the indications.
Medical exposure from interventional radiology. The data on
patients’ exposure derived from 15 308 procedures of interventional radiology,
has been collected from all 10 ASPĮ (containing 20 different angiography
systems) performing interventional radiology.
The analysis of the collected data showed that about 1 percent of
patients (in some procedures – up to 5 percent.) experiences exposure
able to evoke the deterministic effects, thus ASPĮ were advised to
assess patients’ exposure and organize the follow-up of these patients
if necessary.
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21 pav. Vidutinės dozės ir ilgio sandaugos (DLP) vertės atliekant krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos tyrimus pasirinktose ASPĮ 2012–2016 m.
Figure 21. The average dose –length product (hereinafter–DLP) values during the chest CT examinations performed in selected ASPĮ in 2012–2016

Medical exposure from nuclear medicine. The exposure was assessed in all 6 ASPĮ providing diagnostic nuclear medicine procedures. There
were no exceedances of recommended DRL identified. Following the comparison of patients’ exposure in Lithuania and other countries (see Figure 22)
it was found, that lower activities of radiopharmaceuticals are prescribed for
patients in Lithuania.

Pacientų patiriama apšvita branduolinės medicinos procedūrų
metu. Apšvita įvertinta visose 6 ASPĮ, atliekančiose diagnostines branduolinės medicinos procedūras. Rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių viršijimų nenustatyta, o palyginus Lietuvos pacientų patirtą apšvitą su pacientų
apšvita kitose šalyse (22 pav.) matyti, kad Lietuvoje pacientams paskiriami
mažesni radiofarmakologinių preparatų aktyvumai.
1 000
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22 pav. Pacientams paskirti vidutiniai aktyvumai atliekant inkstų ir kaulų diagnostines branduolinės medicinos procedūras įvairiose šalyse
Figure 22. Average activities of radiopharmaceuticals prescribed for patients undergoing diagnostic nuclear medicine
examinations of kidney and bone in different countries
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VII. GYVENTOJŲ APŠVITOS
STEBĖSENA

VII. THE MONITORING
OF PUBLIC EXPOSURE

Gyventojai patiria apšvitą dėl planuoto šaltinių naudojimo (profesinė ir medicininė apšvita), taip pat branduolinių ir radiologinių avarijų metu bei dėl po
jų likusio radioaktyviojo užterštumo. Gyventojų apšvitą taip pat lemia gamtinės
kilmės šaltiniai: kosminė spinduliuotė, radonas ir jo skilimo produktai.
Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą
Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų programą
įvertintas 21 veiksnys, galintis lemti Lietuvos gyventojų patiriamą apšvitą.
2016 m. vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas per metus patyrė iš įvairių šaltinių, išskyrus profesinę apšvitą, lygi 3,37 mSv (2012 m. –
2,92 mSv). Didžiausią apšvitos dalį sudarė radono ir jo skilimo produktų patalpose lemiama (1,03 mSv/metai) bei medicininių rentgenodiagnostikos
procedūrų metu pacientų patiriama apšvita (1,0 mSv/metai) (23 pav.). Palyginti su 2012 m., apšvita dėl medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų
padidėjo nuo 0,8 iki 1,0 mSv per metus.

Public exposure consists of exposure derived from planned activities with
sources (occupational and medical exposure), as well as accidental exposure
and radioactive contamination caused by it. Public exposure is also determined by natural sources like cosmic radiation, radon and its decay products.
Under the Programme on public exposure monitoring in 2012–2016,
approved by Lithuanian minister of health, 21 factor able to affect public exposure in Lithuania has been identified.
In 2016, the average annual exposure resulted from different sources, except occupational exposure, was 3,37 mSv per capita in Lithuania (in 2012 it
was 2,92 mSv.). This exposure was mostly determined by indoor radon and
its decay products (providing 1,03 mSv per year) and medical exposure from
X-ray diagnostic procedures (providing 1,0 mSv per year) (see Figure 23).
Medical exposure from X-ray diagnostic procedures increased from 0,8 to
1,0 mSv per year compared with 2012.

Išorinė apšvita lauke ir patalpose
External indoor and outdoor exposure
0,52
Medicininė apšvita / Medical exposure
1

Kosminė spinduliuotė / Cosmic radiation
0,4

Branduolinių bandymų iškritos
Fallout from nuclear testing
0,002

Radonas patalpose / Indoor radon
1

Radionuklidai maiste ir geriamajame vandenyje
Radionuclides in foodstuff and drinking water
0,43

23 pav. Gyventojų 2016 m. patirtos apšvitos sudedamosios dalys, mSv / Figure 23. The composition of Lithuanian resident’s exposure in 2016, mSv

MAISTE IR GERIAMAJAME VANDENYJE
ESANČIŲ RADIONUKLIDŲ NULEMTA
GYVENTOJŲ APŠVITA

PUBLIC EXPOSURE FROM
RADIONUCLIDES IN FOOD AND
DRINKING WATER

2016 m. ištirti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ignalinos, Zarasų bei Utenos savivaldybių teritorijose atrinkti pagrindinių maisto
produktų (pieno, mėsos, žuvies, bulvių, kopūstų, grūdų, geriamojo vandens
ir grybų iš įvairių Lietuvos miškų) mėginiai. Paruoštame maiste esančių radionuklidų nulemtai gyventojų apšvitai įvertinti taip pat tirti paros raciono
mėginiai, kurie buvo atrenkami kas mėnesį.
Tyrimų rezultatai parodė, kad, kaip ir ankstesniaisiais metais, po branduolinių
ginklų bandymų ir branduolinių avarijų aplinkoje pasklidusių dirbtinių radionuklidų

In 2016, samples of main food stuff (milk, meat, fish, potatoes, cabbage,
grain, drinking water and mushrooms from different Lithuanian forests) were
taken from Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys and municipalities
of Ignalina, Zarasai and Utena. In order to assess public exposure from radio
nuclides contained in cooked meals, samples of entire mixed diet were collected monthly and analyzed.
Analysis results showed, that as previous years, public exposure from
man-maid 137Cs and 90Sr radionuclides that occurred in the environment due
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to nuclear accidents and nuclear weapon tests and further penetrate the food
stuff is negligible (in the range of μSv) in the context of overall public exposure.
The estimated activity of 90Sr in food stuff was low and does not exceed
0,3 Bq/kg,l thus does not determine significant public exposure (see Figure
24). Various fish contains highest activity of 137Cs among all the foods. Over
the last 10 years, 137Cs activity in fish was up to 10 Bq/kg that does not affect
public exposure significantly. Figure 25 illustrates the average activities of
137
Cs in fish samples in 1976–2016.

Cs ir 90Sr lemiama apšvita, kuri patiriama dėl su maistu patenkančių radio
nuklidų, sudaro nedidelę visos gyventojų apšvitos dalį (mikrosivertais).
Maisto produktuose nustatytas nedidelis 90Sr aktyvumas neviršija
0,3 Bq/kg,l ir nelemia žymesnės gyventojų apšvitos (24 pav.). Iš visų maisto
produktų tik įvairiose žuvyse nustatomas didesnis 137Cs aktyvumas, tačiau
pastaruosius 10 metų 137Cs lygis žuvyse neviršija 10 Bq/kg ir nelemia žymesnės gyventojų apšvitos. 137Cs aktyvumo vidutinės vertės žuvų mėginiuose
1976–2016 m. parodytos 25 pav.
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24 pav. 90Sr tūrinis aktyvumas pieno mėginiuose 1976–2016 m., Bq/l / Figure 24. Volumetric activity of 90Sr in milk samples in 1976–2016, Bq/l

For the assessment of mushrooms contamination with 137Cs radionuclide,
samples of various edible species of mushrooms were taken from different Lit
huanian forests once per year. The decline trend in 137Cs activity has been observed in recent years (see Figure 26). Following the investigation of 178 mushroom samples, the average specific activity of 137Cs in edible mushrooms was
estimated of 35 Bq/kg in 2016, but it differs among various species. Although
137
Cs activity in mushrooms is higher than in other foodstuff, it influences public exposure inconsiderably due to the less consumption of mushrooms in
comparison to other foods and pouring off the 137Cs with the pottage after
mushroom cooking. Estimated annual public exposure to 137Cs in mushrooms
was of approximately 4 μSv, assuming that the resident annually consumes
10 kg of mushrooms containing 35 Bq/kg of 137Cs radionuclide.
National food and veterinary risk assessment institute of Lithuania annually provides to the RSC data on radiological investigations of animal origin
food stuff samples to be included into the public exposure assessment. Normally, meat of wild animals (especially wild boars) contains higher quantities of 137Cs. In 2016, the largest quantity of 137Cs (37.9 Bq/kg) was found in
meat of boar hunted in the territory belonged to the municipality of Plungė.

Siekiant įvertinti grybų užterštumą 137Cs radionuklidu, kiekvienais
metais iš įvairių Lietuvos miškų paimami skirtingų rūšių valgomųjų grybų
mėginiai. Pastaraisiais metais stebima 137Cs aktyvumo mažėjimo tendencija (26 pav.). 2016 m. ištyrus 178 grybų mėginius nustatyta, kad vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas valgomuosiuose grybuose buvo 35 Bq/kg,
tačiau atskirose valgomųjų grybų rūšyse jis buvo skirtingas. Nors grybuose
nustatomas didesnis 137Cs aktyvumas nei kituose maisto produktuose, bet
gyventojų apšvita, sukeliama grybuose esančio 137Cs, taip pat yra nedidelė, nes, palyginti su kitais maisto produktais, grybų suvartojama nedaug,
be to, dalis 137Cs pašalinama išpilant nuovirą. Laikant, kad gyventojas per
metus suvalgo 10 kg grybų, kuriuose 137Cs radionuklido yra 35 Bq/kg, jis
patiria apie 4 μSv apšvitą.
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas kasmet RSC teikia gyvūninės kilmės mėginių radiologinių tyrimų duomenis,
naudojamus gyventojų apšvitai vertinti. Paprastai didesnis 137Cs kiekis
nustatomas laukinių gyvūnų (ypač šernų) mėsoje. 2016 m. didžiausias
137
Cs kiekis nustatytas Plungės savivaldybės teritorijoje sumedžioto šerno mėsoje (37,9 Bq/kg). Jeigu gyventojai per metus suvalgytų 50 kg
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Annual consumption of 50 kg of such wild boar meat would lead to the public
exposure of 25 μSv that is not much comparing to the overall public exposure.
Radiological analysis of drinking water show that public exposure from
naturally occurring radionuclides in drinking water in Lithuania does not exceed 0,1 mSv per year and is lower than allowed. The quantities of naturally
occurring beta emitters (40K, 228Ra, etc.) in drinking water of different locations
are presented in Figure 27.

tokios šernienos, jie patirtų 25 μSv apšvitą, tačiau tokia apšvita nėra didelė, palyginti su visa gyventojų apšvita.
Geriamojo vandens radiologiniai tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojai
dėl gamtinių radionuklidų geriamajame vandenyje patiria apšvitą, mažesnę
nei leidžiama – apšvita neviršija 0,1 mSv per metus. Gamtinių radionuklidų,
skleidžiančių beta spinduliuotę (40K, 228Ra ir kt.), lygis įvairių vietovių geriamajame vandenyje pateiktas 27 pav.
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25 pav. 137Cs savitasis aktyvumas žuvų mėginiuose 1976–2016 m., Bq/kg / Figure 25. Specific activity of 137Cs in fish samples in 1976–2016, Bq/kg
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26 pav. Cs savitasis aktyvumas valgomuosiuose grybuose 1998–2016 m., Bq/kg / Figure 26. Specific activity of 137Cs in edible mushrooms in 1998–2016, Bq/kg
137
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27 pav. 1992–2016 m. geriamajame vandenyje esančių gamtinės kilmės radionuklidų, skleidžiančių beta spinduliuotę, lygis, Bq/l
Figure 27. Quantities of naturally occurring beta emitters in drinking water in 1992–2016, Bq/l

APLINKOS DOZĖS EKVIVALENTO TYRIMAI

MONITORING OF AMBIENT DOSE EQUIVALENT

Gyventojai nuolat patiria išorinę apšvitą iš gamtinių ir dirbtinių šaltinių. Gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę sudaro iš kosmoso, žemės
grunto, oro bei vandens sklindanti spinduliuotė. Dirbtinių šaltinių apšvitą lemia radionuklidai, pasklidę aplinkoje po branduolinių sprogdinimų,
radiacinių avarijų bei dėl mokslo tiriamųjų reaktorių ir atominių elektrinių veiklos. Siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų patiriamą išorinę apšvitą jau daug metų atliekami aplinkos dozės ekvivalento tyrimai. Didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje
parinkta po 10 stebėsenos taškų, kuriuose aplinkos dozės ekvivalentas
matuojamas dviem kas 6 mėnesius keičiamais termoliuminescenciniais
dozimetrais. Analizuojant uždaromos Ignalinos AE įtaką gyventojų apšvitai tokie patys tyrimai atliekami Ignalinos AE įtakos zonoje bei palyginimui Kupiškio rajone 32 stebėsenos taškuose. Atsižvelgiant į tai, kad
Baltarusijoje gali pradėti veiklą Baltarusijos AE, nuo 2017 m. planuojama
išplėsti stebėseną Vilniaus rajone ir papildomuose stebėsenos taškuose
palei Baltarusijos sieną.
Išanalizavus pastarųjų 5 metų vidutinių metinių aplinkos dozių rezultatus nustatyta, kad didžiausias vidutinis metinis aplinkos dozės
ekvivalentas (0,76 mSv) buvo Kaune, o mažiausias (0,56 mSv) – Vilniuje. Ignalinos AE regione vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas
svyravo nuo 0,59 iki 0,71 mSv, o Kupiškio rajone – nuo 0,57 iki 0,68 mSv.
Atlikti tyrimai rodo, kad Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbai
per pastaruosius 5 metus nelėmė papildomos gyventojų apšvitos. Apibendrinti 2012–2016 m. vidutinių metinių aplinkos dozių ekvivalentų
rezultatai pateikti 28 pav.

Population constantly experience external exposure from natural and
artificial sources. Natural ionizing radiation derives from space, ground soil,
air and water. Exposure from artificial sources is determined by radionuclides dispersed in the environment after nuclear explosions, radiation accidents and operation of research reactors and NPP. In order to assess external
public exposure, investigations of ambient dose equivalents are performed
in Lithuania for many years. Ambient dose equivalents are measured in 10
monitoring points selected in each of major cities – Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Panevėžys, Šiauliai and Panevėžys using two thermoluminescent dosimeters that are replaced every six months. In the framework of environmental
impact assessment of Ignalina NPP decommissioning, similar investigations
were performed in 32 monitoring points within threatened zones around Ignalina NPP and Kupiškis region selected as reference unaffected area. Whereas Belarus is going to start operation of Belarusian NPP, the monitoring of the
Vilnius region will be extended by additional monitoring points along the
Belarusian border since 2017.
According to the results on the average annual ambient dose
equivalent over the 5 past years, the highest (0,76 mSv) and the lowest
(0,56 mSv) average annual ambient dose equivalents were measured in
Kaunas and Vilnius respectively. In Ignalina NPP region, average annual
ambient dose equivalent ranged from 0,59 to 0,71 mSv, while in Kupiškis
district it varied between 0,57 and 0,68 mSv. These results indicate that
Ignalina NPP decommissioning did not result in additional public exposure
for 5 years. Summarized results on measurements of annual ambient dose
equivalent in 2012–2016 are shown in Figure 28.
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In 2016, 642 measurements of ambient dose equivalent were performed
applying thermoluminescent dosimetry method. The analysis of the results
revealed that the average annual ambient dose was 0,60 ± 0,03 mSv. The
highest annual ambient dose equivalent (0,79 mSv) was found in one of
monitoring points in Panevežys region and the lowest one (0,46 mSv) measured in one of the monitoring points in Kupiškis district. In 2016, Lithuanian residents experienced an average effective dose from the environment
of about 0,12 mSv, assuming that people spend about one-fifth of the time
in the field. According to these results it was estimated that the dose rate
in the environment ranged from 49 nSv/h to 96 nSv/h. The results of these
investigations are updated biannually and can be viewed on the RSC website:
www.rsc.lt Open data Average ambient dose rate in Vilnius, Kaunas,
Klaipeda, Šiauliai, Panevežys and Ignalina and Kupiškis districts.

2016 m. termoliuminescencinės dozimetrijos metodu atlikti 642
aplinkos dozės ekvivalento matavimai. Išanalizavus tyrimų rezultatus
nustatyta, kad vidutinė metinė aplinkos dozė buvo 0,60 ± 0,03 mSv, didžiausias metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,79 mSv) buvo viename
iš Panevėžio, o mažiausias (0,46 mSv) – viename iš Kupiškio rajono stebėsenos taškų. Žinant, kad žmogus lauke praleidžia apie penktadalį viso
laiko, nustatyta, kad Lietuvos gyventojai iš aplinkos 2016 m. patyrė apie
0,12 mSv vidutinę efektinę dozę. Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad dozės galia aplinkoje kito nuo 49 nSv/h iki 96 nSv/h. Šiuos kas
pusmetį atnaujinamus tyrimų rezultatus galima peržiūrėti RSC interneto
svetainėje (www.rsc.lt
Atviri duomenys
Vidutinė aplinkos dozės
galia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei Ignalinos ir Kupiškio rajonuose).

Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas, mSv
Average annual ambient dose equivalent , mSv
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28 pav. Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas Ignalinos AE regione, Kupiškio rajone ir miestuose 2012–2016 m.
Figure 28. The average annual ambient dose equivalent in Ignalina NPP region, Kupiškis district and major cities in 2012–2016

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ
RADIOLOGINIS POVEIKIS GYVENTOJAMS

ASSESSMENT OF RADIOLOGICAL IMPACT
TO THE PUBLIC FROM NUCLEAR FACILITIES

RSC dalyvauja vertinant galimą branduolinės energetikos objektų poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai. Per pastaruosius penkerius metus daugiausia buvo vertinamos Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo projektų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Taip pat daug dėmesio skirta galimam radiologiniam
poveikiui Lietuvos gyventojams ir aplinkai vertinti dėl statomos Baltarusijos AE bei planuojamos statyti AE Kaliningrado srityje
2016 m. RSC specialistai vertino poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas ir
teikė išvadas dėl Ignalinos AE planuojamų ūkinių veiklų „R1 ir R2 darbo zonų
įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (UP01, 1-asis blokas)“ bei „IAE A-1 bloko įrenginių išmontavimas ir dezaktyvavimas (projektas 2203)“ galimybių.

RSC is involved in assessment of the potential impact of nuclear facilities
on public health and the environment. Over the past five years, the reports
on assessment of environmental impact of economic activities planned
within Ignalina NPP decommissioning projects have been mainly evaluated.
Particular attention was also paid to the assessment of possible radiological
impact on the Lithuanian population and the environment from the
Belarusian NPP being under construction and NPP planned to be built in the
Kaliningrad region.
In 2016, RSC specialists evaluated the environmental impact assessment
reports and provided conclusions on the operational capabilities of
Ignalina NPP planned economic activities comprising dismantling and
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Metinės efektinės apšvitos dozės kritinės grupės nariams, µSv
Annual effective dose, µSv

Viena iš gyventojų patiriamos apšvitos priežasčių yra radionuklidai,
į aplinką patenkantys iš Ignalinos AE. Nuo 2009 m. stebima gyventojų
apšvitos mažėjimo tendencija, nes, sustabdžius reaktorius, gerokai sumažėjo į aplinką išmetamų radionuklidų kiekis. 2016 m. iš Ignalinos AE
į atmosferos orą išmestų radionuklidų bendras aktyvumas sudarė tik
0,01 proc. ribinio aktyvumo. Į Drūkšių ežerą pateko tik 0,04 proc. ribinio
aktyvumo radionuklidų. Įvertinta kritinės grupės nario metinė efektinė
dozė, kurią lemia radionuklidai, pernešami oru ir vandeniu nuo Ignalinos
AE, buvo apie 0,08 µSv (29 pav.).

decontamination of working areas R1 and R2 (UP01, Unit 1) as well as
equipment of Ignalina NPP unit A-1 (project 2203).
The discharges of radionuclide into the environment from the Ignalina
NPP is one of the sources of public exposure. Downward trend in public
exposure is observed since 2009 because of significantly reduced radioactive
discharges into the environment after shutting down the reactors. In 2016,
the total activity of radionuclides released into the atmosphere from Ignalina
NPP amounted only 0,01 percent. of discharge limit. Only 0,04 percent. of
radionuclides discharge limit were released to the lake Drukšiai. The annual
effective dose to a member of critical group derived from radionuclide
discharged in air and water from Ignalina NPP was estimated of about
0,08 µSv (see Figure 29).
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29 pav. Metinė kritinės grupės nario apšvita dėl į aplinką išmestų radionuklidų 2005–2016 m., µSv
Figure 29. Annual exposure of a member of critical group due to the radioactive discharges into the environment in 2005–2016, µSv
Radiacinės saugos požiūriu stebimas uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galimas poveikis gyventojų apšvitai.
2016 m. stebėsenos metu matuota gama dozės galia, paimti ir radiologiškai ištirti kontrolinių gręžinių vandens, grunto ir grybų mėginiai. Didžiausias tričio tūrinis aktyvumas siekė apie 10 Bq/l, kituose gręžiniuose
tričio tūrinio aktyvumo vertės artimos foniniam lygiui. 2006 m. atlikus
saugyklos rekonstrukcijos darbus tričio tūrinis aktyvumas kontrolinių
gręžinių vandenyje mažėja. Grybų mėginiuose, surinktuose saugyklos
teritorijoje ir už jos ribų, 137Cs kiekis nesiskyrė nuo kiekio, kuris paprastai nustatomas tokių pat rūšių grybuose, surinktuose kituose Lietuvos
miškuose. Apibendrinant uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų
saugyklos radiologinę būklę galima teigti, kad radionuklidų į aplinką iš
saugyklos teritorijos nepatenka ir jie negali lemti papildomos gyventojų
apšvitos.
Nerimą kelia 50 km atstumu nuo Vilniaus statoma Baltarusijos AE.
2016 m., koordinuojant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, RSC drauge su kitomis Lietuvos institucijomis dalyvavo įvairiuose
renginiuose, teikė paramą Užsienio reikalų ir Aplinkos ministerijoms
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The possible contribution of closed Maišiagala Radioactive Waste Repo
sitory to the public exposure is also supervised from the radiation protection
point of view.
Under the monitoring, gamma dose rate was measured, sampling of
water from control wells, soil and mushrooms was performed and the
samples were radiologically investigated. The highest volumetric activity of
tritium reached 10,0 Bq/l, while in the remaining boreholes it was close to
the background level. The volumetric activity of tritium in water of control
wells decreases following the repository reconstruction done in 2006. The
quantities of 137Cs in mushrooms sampled within and outside the repository
territory was corresponding to those normally determined in the same
species of mushrooms sampled from other Lithuanian forests. Summarizing
the results on radiological assessment of closed Maišiagala Radioactive Waste
Repository and the surrounding territories, it could be concluded, that there
are no radioactive discharges to the environment from the repository so it
could not contribute to the additional public exposure.
Concern over Belarusian NPP being constructed 50 km away from Vilnius
continued to rise. Under the coordination of Lithuanian ministry of foreign affairs, RSC together with other Lithuanian institutions attended various events,
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svarstant ir tarptautiniu lygmeniu keliant klausimus dėl galimo statomos Baltarusijos AE radiologinio poveikio aplinkai ir gyventojams
Lietuvos teritorijoje. RSC atstovas kartu su Lietuvos delegacija dalyvavo Briuselyje vykusiame pasitarime su EK Generalinio energetikos
direktorato atstovais ir pristatė informaciją apie galimą Baltarusijos AE
poveikį Lietuvos radiacinės saugos būklei. Taip pat dalyvauta Vilniuje
ir Minske surengtuose dvišaliuose Lietuvos ir Baltarusijos ekspertų susitikimuose dėl galimo Baltarusijos AE radiologinio poveikio aplinkai
ir gyventojams Lietuvos teritorijoje įgyvendinant Espo konvencijos
nuostatas.

supported the Ministries of foreign affairs and the environmental protection
in international discussions and negotiations regarding the Belarusian NPP
radiological impact on the Lithuanian population and the environment. Representative of RSC within Lithuanian delegation took part in the meeting of
the representatives of EC Director-General for Energy held in the Brussels and
presented an information on the potential impact of the Belarusian NPP on
the current status of radiation protection in Lithuania. Implementing the Espo
Convention, RSC also participated in bilateral meetings of Lithuanian and Belarusian experts held in Vilnius and Minsk regarding the possible radiological
impact of Belarusian NPP on the Lithuania population and the environment.

RADONO TYRIMAI

INDOOR RADON MEASUREMENTS

Vykdant Radono patalpose nulemtos gyventojų apšvitos bei vėžinių
susirgimų rizikos tyrimų sudarant Lietuvos radono žemėlapį 2014–
2016 m. programą, radono patalpose tyrimai atlikti Jurbarko, Kalvarijos,
Pagėgių, Šakių, Šilutės, Tauragės ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių teritorijose esančiuose 111-oje individualiųjų gyvenamųjų pastatų, 15-oje
Vilniaus miesto mokymo ir ugdymo įstaigų, 21-ame Utenos ir Ukmergės
rajonų savivaldybių teritorijose esančiame gyvenamajame pastate. Pagal
gyventojų prašymus atlikti tyrimai 16-oje gyvenamųjų pastatų, 1-oje
darbo vietoje ir 1-oje mokymo įstaigoje.
Tirtuose pastatuose, išskyrus du gyvenamuosius pastatus Jurbarko ir
Ukmergės rajonų savivaldybių teritorijose, radono patalpose tūrinis aktyvumas
neviršijo Lietuvoje nustatytų leidžiamų lygių ir vidutinis tūrinis aktyvumas lygus
68 ± 14 Bq m-3. Radono patalpose tyrimų rezultatų pasiskirstymas pateiktas
30 pav.
Gyvenamųjų pastatų, kuriuose nustatytas leidžiamus lygius viršijantis
radono tūrinis aktyvumas, šeimininkai buvo informuoti apie radono keliamą
riziką, jiems pasiūlyta įdiegti radono mažinimo priemones – užsandarinti rūsio patalpas, kad radono nepatektų iš grunto. Po sandarinimo darbų atlikus
pakartotinius radono patalpose tyrimus nustatyta, kad radono tūrinis aktyvumas patalpose labai sumažėjo.
Atnaujintas Lietuvos radono žemėlapis, vaizduojantis vidutinį radono
tūrinį aktyvumą kiekvienos savivaldybės teritorijoje. Šis žemėlapis gali būti
naudojamas radono patalpose rizikai vertinti, planuojant naujų gyvenamųjų
namų statybas. 2008–2016 m. radono patalpose tyrimų duomenys išsiųsti
EK Jungtinių tyrimo centro Aplinkos ir tvarkymo institutui, juos galima matyti
Europos radono žemėlapyje.
2014–2016 m. atlikus radono tūrinio aktyvumo patalpose tyrimus nustatyta didesnė nei anksčiau vidutinė radono tūrinio aktyvumo vertė. Tai lėmė
tiek statistiškai patikimesni tyrimai, tiek pastaraisiais metais padažnėjusi pastatų renovacija, kurios metu keičiami langai, apšildoma pastato išorė, tačiau
nekeičiama ventiliacijos sistema. Gyventojų apšvita dėl radono patalpose kinta dėl statybose naudojamų naujausių technologijų. Išlieka tendencija, kad
senos statybos gyvenamuosiuose pastatuose, pastatytuose iki 2000 m., yra
didesnis radono patalpose tūrinis aktyvumas.
Radono tūrinio aktyvumo geriamajame ir mineraliniame vandenyje tyrimų 2014–2016 m. rezultatai rodo, kad ištyrus 104 vandenvietes radono
kiekis geriamajame ir mineraliniame vandenyje yra nedidelis ir neviršija nustatyto leidžiamo lygio (100 Bq/l).

Under the Programme for 2014–2016 on investigation of public exposure
and cancer risks from indoor radon to develop Lithuanian radon map, indoor
radon measurements were performed in 111 private residential buildings settled down in territories belonged to the municipalities of Jurbarkas, Kalvarija,
Pagėgiai, Šakiai, Šilutė, Tauragė, Vilkaviškis districts, 15 childhood education and
training facilities in Vilnius and 21 residential building located in the territories of
Utena and Ukmergė municipalities. 16 residential buildings, one workplace and
one training facility was investigated according to the public requests.
The average concentration of indoor radon did not exceed the reference
level established in Lithuania and was estimated of 68±14 Bq/m3 in all
investigated buildings except two residential buildings located in territories
of Jurbarkas and Ukmergė municipalities. The distribution of the results on
indoor radon investigation presented in Figure 30.
Owners of residential buildings with determined concentration of radon
above reference level were informed about the possible health risks from radon and were offered to apply measures of radon mitigation including seal of
basement premises to prevent penetration of radon from the soil. The investigations of indoor radon repeated after basement sealing, showed that the
concentration of indoor radon significantly decreased.
Lithuanian radon map enabling to display the average concentration of
radon within each municipality has been updated. This map can be used
for indoor radon risk assessment as well as planning the construction of
new residential buildings. Data on indoor radon investigations performed
in 2008–2016 was submitted to the Institute for Environment and
Sustainability within EC Joint Research Center and are already displayed in
the European radon map.
Following the indoor radon investigations performed in 2014–2016,
the concentration of radon was determined to be higher than before. It
was caused by both statistically more reliable investigations and recently
increased trend in building renovation accompanied by windows replacement and heating of the building exterior without replacement of ventilation
system. Public exposure from indoor radon varies depending on the latest
technologies used for construction. The higher concentration of indoor radon
is normally found in old residential buildings constructed before 2000.
The results on investigations of radon concentration in drinking and
mineral water performed in 2014–2016 revealed that radon quantities
in drinking and mineral water of 104 water reservoirs, is low and does not
exceed the established limit of 100 Bq/l.
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Išmatuotų pastatų skaičius Lietuvoje
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30 pav. Radono tūrinio aktyvumo patalpose pasiskirstymas pagal 1995–2016 m. tirtų pastatų skaičių
Figure 30. The distribution of indoor radon concentration according to the number of investigated buildings in 1995–2016

BIOKURO RADIOAKTYVIOJO
UŽTERŠTUMO TYRIMAI

INVESTIGATIONS OF RADIOACTIVE
CONTAMINATION OF BIOFUEL

Išaugus biokuro (medienos kuro ir durpių) paklausai, nebeužtenka vietinės
žaliavos, todėl biokuro įvežama ir iš kitų valstybių, taip pat ir iš tų regionų, kurie
po Černobylio AE avarijos buvo užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis.
Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštais pelenais tręšiant dirvas
ilgesnį laiką žemės bei gruntiniai vandenys gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, todėl Lietuvos žmonės gali patirti nepagrįstą
apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote.
Siekdamas užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto biokuro, sveikatos apsaugos ministras 2015 m. patvirtino Medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valstybių ir (ar) tiekiamų
į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos
ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo
tvarkos aprašą, kuriame reglamentuota, kad biokuras, įvežamas iš trečiųjų
valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kalugos, Tūlos, Briansko ir Oriolo sričių), gali būti tiekiamas į Lietuvos
rinką tik su kiekvieną siuntą lydinčiais radiologinių tyrimų dokumentais,
įrodančiais, kad biokuro užterštumas 137Cs radionuklidu neviršija 30 Bq/kg.
2016 m. RSC specialistai atrinko tiekiamo biokuro jungtinius mėginius ir
vertino, kaip biokuro tiekėjai laikosi teisės aktų reikalavimų. Ištyrus 34 mėginius
nustatyta 15 atvejų (44 proc.), kai biokuro mėginiuose 137Cs savitasis aktyvumas
buvo didesnis už 30 Bq/kg. 2016 m. katilinėse, kurui naudojančiose biokurą, buvo
paimti ir ištirti 286 pelenų mėginiai. 137Cs savitojo aktyvumas pelenuose buvo
nuo 0,002 Bq/g iki 1,7 Bq/g, vidurkis – 0,16 Bq/g, 11 mėginių viršijo nustatytą
1 Bq/g lygį, kai pelenų negalima naudoti trąšoms, tačiau galima naudoti keliams tiesti ir civilinės inžinerijos tikslais. Medienos pelenų užterštumo 137Cs
pasiskirstymas katilinėse pavaizduotas 31 pav.
RSC taip pat tyrė biokuro pelenus, kuriuos pristatė privačių namų gyventojai, baimindamiesi galimo kuro užterštumo 137Cs. Dviejų gyventojų pristatytų pelenų mėginių užterštumas 137Cs buvo 4,2 Bq/g ir 4,4 Bq/g, todėl tokių
pelenų negalima naudoti dirvoms tręšti. Teisinės priemonės leido apriboti
užteršto 137Cs medienos kuro tiekimą į Lietuvos rinką.

Local resources of raw materials are no longer sufficient to satisfy the
increased Lithuanian demands of biofuel (fuel wood and peat), therefore
biofuels are imported from other countries, as well as regions radioactively contaminated after Chernobyl accident.
Long lasting fertilization of soil with radioactively contaminated ash can
evoke the radioactive contamination of soil and groundwater thus Lithuanian
population could experience unjustified exposure to ionizing radiation.
In order to prevent radioactively contaminated biofuel entering the Lithuania, Minister of Health, in 2015, approved the Procedure on use and handling of
137
Cs contaminated wood and peat imported from third countries and/or supplied to the Lithuanian market, as well as wood and peat ash contaminated with
137
Cs. This procedure establishes a regulation, that only biofuels accompanied
during each shipment by certificates of radiological investigations confirming its
contamination with 137Cs less than 30 Bq/kg are permitted to be imported from
third countries (Belarus, Ukraine and Kaluga, Tula, Bryansk and Oryol regions of
Russian Federation) and supplied to the Lithuanian market.
In 2016, RSC specialists collected joint samples of supplied biofuels
and assessed how biofuel suppliers comply with regulatory requirements. The specific activity of 137Cs exceeding 30 Bq/kg was identified
in 15 samples (44 percent.) of biofuel among 34 investigated. 286 samples of ash were collected in boiler station using biofuels and analyzed
in 2016. The specific activity of 137Cs in ash ranged from 0,002 Bq/g to
1,7 Bq/g with average value of 0,16 Bq/g and 11 samples exceeded limit
of 1 Bq/g and were not allowed for soil fertilization, but it can be used for
civil engineering and road construction. The Figure 31 illustrates the distri
bution of wood ash contamination with 137Cs in different boiler station.
RSC also investigated biofuel ash provided by residents of private houses
concerned over the possible fuel contamination with 137Cs. 137Cs contamination
of ash samples provided by two residents was 4,2 Bq/g and 4,4 Bq/g, thus such
ash cannot be used to fertilize the soil. The applied legal measures allowed to
restrict the supply of 137Cs contaminated wood fuel to the Lithuanian market.
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Pelenų bandinių skaičius / Number of ash samples
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31 pav. Medienos pelenų užterštumo 137Cs pasiskirstymas / Figure 31. The distribution of wood ash contamination with 137Cs

PALIKTŲJŲ ŠALTINIŲ PREVENCIJA IR JŲ PAIEŠKA

PREVENTION AND SEARCH FOR ORPHAN SOURCES

Paliktieji šaltiniai gali tapti nepagrįstos darbuotojų ar gyventojų apšvitos,
aplinkos radioaktyviojo užterštumo, didelės finansinės žalos įmonei ar visai
valstybei priežastimi.
Lietuvos gyventojus, darbuotojus ir aplinką saugoti nuo žalingo paliktųjų šaltinių poveikio padeda tinkamai įgyvendintos prevencijos priemonės, tokios kaip radioaktyviųjų šaltinių apskaita, veiklos su radioaktyviaisiais šaltiniais licencijavimas,
radioaktyviųjų šaltinių fizinė sauga ir valstybinė radiacinės saugos priežiūra.
Nepaisant visų taikomų paliktųjų šaltinių prevencijos priemonių, Lietuvoje
kasmet nustatomi 3–4 atvejai, kai randama tokių šaltinių. Per pastaruosius
penkerius metus nustatyti 22 paliktųjų šaltinių radimo atvejai. Dažniausiai
randama dūmų detektorių, senų ir nebenaudojamų prietaisų, kuriuose sumontuoti radioaktyvieji šaltiniai, taip pat kiekvienais metais aptinkama radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto metalų laužo.

Orphan sources can cause an unjustified public and occupational exposure, the radioactive contamination of the environment, as well as inflict significant material damage to the company or for the country.
The proper implementation of prevention measures including registration
of radioactive sources, licensing of activities with sources, assurance of sour
ces’ security and the state radiation protection supervision contributes to the
protection of Lithuanian population, workers and the environment from the
harmful effects of orphan sources.
Despite all the preventive measures applied, orphan sources are being
found in Lithuania approximately 3–4 times per year. Orphan sources were
detected 22 times over the past five years. Mostly smoke detectors, old and
obsolete devices equipped with radioactive sources are annually found. Scrap
metal contaminated with radioactive materials is detected annually as well.

Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalų laužas / Scrap metal contaminated with radioactive materials
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There is highest probability to find orphan sources in the scrap metal yards
and recycling facilities as well as border checkpoints, that are installed the
stationary radiation detection equipment and perform continuous radiation
control of outgoing and incoming cargo.
RSC regularly inspects waste and scrap metal yards, sorting and recycling
facilities. The inspections performed in 2016 showed that all scrap metal sor
ting and recycling facilities control radioactive contamination of purchased
scrap metal according to the regulations established and staff is prepared to
deal with the detected orphan sources. However, the violations of radiation
protection requirements were identified in some scrap metal companies.
Most frequent violations were those:
l workers did not attend compulsory refresh training on radiation
protection;
l there were no working procedures on control of scrap metal radioactive
contamination;
l registers of radioactive contamination measurements were not provided.
Apart from this, RSC organizes and conducts search for orphan sources
in territories of previous location of the Soviet military units or other types
of companies used radioactive materials. In response to the requests of eight
municipalities (Kalvarija, Kaunas, Kretinga, Pagėgiai, Panevėžys, Raseiniai,
Šilutė, Tauragė) the search for orphan sources and radioactively contaminated
sites within referred territories was carried out in 2014–2016. Nor orphan
sources neither radioactive contamination have been identified within investigated territories.
Representatives of the municipalities were involved in search as well. The
search reports were submitted to the municipal administrations and introduced to the residents. An overview of search for orphan sources performed
in 2014–2016 is available on the RSC website.

Didžiausia tikimybė surasti paliktąjį šaltinį yra metalų laužo supirkimo ar
perdirbimo įmonėse arba pasienio kontrolės punktuose, kuriuose sumontuota stacionari dozimetrinės kontrolės įranga ir nuolatos atliekama išvežamų ir
įvežamų krovinių radiacinė kontrolė.
RSC metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietose perio
diškai vykdo patikrinimus. 2016 m. atlikus patikrinimus nustatyta, kad visose
metalų laužo supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietose radioaktyviojo užterštumo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, nuolat kontroliuojamas visas
superkamas metalų laužas, darbuotojai instruktuoti ir žino, kaip elgtis aptikus
paliktuosius šaltinius. Tačiau pasitaikė keletas metalų laužo supirkimo įmonių,
kuriose buvo nustatyta radiacinės saugos reikalavimų vykdymo pažeidimų.
Dažniausiai pasitaikę pažeidimai:
l darbuotojai nebuvo išklausę periodinių radiacinės saugos kvalifikacinių kursų;
l neparengtos arba reikėjo koreguoti darbo tvarkos, kaip kontroliuoti metalų laužo radioaktyvųjį užterštumą, instrukcijas;
l nepateikė radioaktyviojo užterštumo matavimų registravimų žurnalų.
RSC taip pat organizuoja bei vykdo paliktųjų šaltinių paiešką teritorijose, kur ankstesniais metais buvo įsikūrę sovietinės armijos daliniai ar kitos
paskirties įmonės, kurių veikloje galėjo būti naudojamos ir radioaktyviosios
medžiagos. 2014–2016 m. pagal aštuonių savivaldybių (Kalvarijos, Kauno,
Kretingos, Pagėgių, Panevėžio, Raseinių, Šilutės ir Tauragės) prašymus nurodytose teritorijose atliktos paieškos siekiant įvertinti, ar jose nėra paliktųjų
šaltinių ir užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis. Paliktųjų šaltinių ar
radioaktyviojo užterštumo tirtose teritorijose nenustatyta.
Paieškos darbuose dalyvavo ir savivaldybių atstovai. Paieškų ataskaitos
pateiktos atitinkamų savivaldybių administracijoms, su ataskaitomis supažindinti ir gyventojai. Paliktųjų šaltinių paieškos 2014–2016 m. apžvalgą galima
rasti RSC interneto svetainėje.

Paliktųjų šaltinių paieška atliekama Kauno V forto teritorijoje / Search for orphan sources in territory of Kaunas V fort

VIII. AVARINĖ APŠVITA

VIII. ACCIDENTAL EXPOSURE

Per pastaruosius penkerius metus avarinės parengties srityje buvo gausu
reikšmingų įvykių.
Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimą reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas 2012 m. vertino TATENA‘os ekspertai. RSC organizavo valstybinio lygio civilinės saugos funkcines pratybas „Civilinės saugos

There were many significant events in the field of emergency preparedness over the past five years.
In 2012, IAEA experts evaluated preparedness of Lithuanian state and
municipal institutions to respond in case of nuclear and radiological accidents. RSC has organized a state functional exercise “Coordination of civil
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protection system forces in response to the "dirty” bomb explosion in Vilnius
International Airport”. RSC Emergency Operation Center (hereinafter – ESOC)
took part in the international IAEA, EC, NB8 Nordic-Baltic emergency preparedness exercises as well as organized internal exercises under the various
scenarios of radiological accidents. RSC representatives were involved in the
activity of working group established by Prime Minister to deal with nuclear
security issues. Taking into account new risks from the nuclear facilities under
construction in neighboring countries, the RSC initiated the development of a
supplement to the State plan of public protection in case of nuclear accident.
In 2016, RSC in cooperation with other institutions organized
meeting-discussion for representatives of state and municipal authori
ties on the assessment of the HERCA and WENRA (Western European
Nuclear Regulators Association, hereinafter – WENRA) developed guidance
“HERCA-WENRA approach for better cross-border coordination of protective actions during the early phase of a nuclear accident” and its possible
adaptation in Lithuania. According to the recommendations of the IAEA
mission, the tabletop exercise “Capacity of institutional cooperation in predic
ting public exposure doses and providing recommendations” was organized.
Moreover, exercises on radiological emergency were organized in different
state municipalities (Šalčininkai, Ignalina, Utena, Vilnius, Kaunas and Visaginas districts). Particular attention was paid to the radiation protection training of the fire and rescue service workers, medical staff and police involved in
liquidation of consequences of nuclear and radiological accidents. More than
300 specialists annually attended these trainings.

sistemos subjektų veiksmų koordinavimas sprogus „purvinai“ bombai VĮ tarptautiniame Vilniaus oro uoste“. RSC Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
(toliau – ESOC) dalyvavo tarptautinėse TATENA‘os, EK, Šiaurės ir Baltijos šalių
NB8 avarinės parengties pratybose bei organizavo įvairių scenarijų radiologinių
avarijų vidines pratybas. RSC atstovai aktyviai dalyvavo Ministro Pirmininko
sudarytos darbo grupės branduolinio saugumo klausimams spręsti veikloje.
Atsižvelgdamas į naujus pavojus dėl kaimyninėse šalyse statomų branduolinės
energetikos objektų, RSC inicijavo, kad būtų parengtas Valstybinis gyventojų apsaugos plano papildymas branduolinės avarijos atveju.
Bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis 2016 m. RSC organizavo
valstybės ir savivaldybių institucijų atstovų pasitarimą-diskusiją dėl Europos
radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų asociacijos (HERCA) ir Vakarų Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų asociacijos atstovų
(toliau – WENRA) parengtos HERCA‘os-WENRA‘os metodikos geresniam tarpvalstybiniam koordinavimui taikant apsaugomuosius veiksmus per ankstyvąją
branduolinės avarijos fazę (toliau – metodika) įvertinimo ir galimo metodikos
taikymo Lietuvoje. Įgyvendinant TATENA‘os misijos pateiktas rekomendacijas
organizuotos stalo pratybos „Institucijų bendradarbiavimo galimybės prognozuojant gyventojų apšvitos dozes ir teikiant rekomendacijas“. Įvairiose šalies savivaldybėse (Šalčininkų, Ignalinos, Utenos, Vilniaus r. bei Kaune ir Visagine) buvo
organizuotos radiologinių avarijų pratybos. Daug dėmesio skirta priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo, medicinos, policijos darbuotojų, likviduojančių radiologinių ar branduolinių avarijų padarinius, radiacinės saugos mokymui. Kasmet
mokymuose dalyvavo daugiau nei 300 specialistų.

HERCA‘os-WENRA‘os metodikos pristatymo akimirka / Moment of HERCA-WENRA approach introduction

Kaip ir kasmet, 2016 m. RSC įvairiais avarinės parengties klausimais bendradarbiavo su valstybės ir savivaldybių institucijomis. Drauge su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, SAM, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) ir 5 savivaldybių
atstovais surengtas pasitarimas jodo profilaktikos organizavimo klausimu branduolinės avarijos atveju. Į priimtus sprendimus atsižvelgta rengiant Valstybinio
gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju papildymą.
RSC dalyvavo organizuojant Visagino savivaldybės administracijos civilinės saugos stalo pratybas „Keitimasis informacija apie branduolinę avariją
VĮ Ignalinos AE bei gyventojų informavimas branduolinės avarijos atveju“, vedė
Tauragės rajono savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas „Radiologinės
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DVIDEŠIMT VEIKLOS METŲ

In 2016, as every year, RSC cooperated with state and municipal autho
rities on various emergency preparedness issues. RSC together with the
Government Office of the Republic of Lithuania, the MoH, the Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior (hereinafter – PAGD) held
meeting with representatives of 5 municipalities on arrangement of iodine
prophylaxis in case of nuclear emergency. All the decisions made during this
meeting were taken into account during the development of a supplement to
the State plan of public protection in case of nuclear accident.
RSC was involved in the organization of Visaginas Municipality Administ
ration table exercises on civil protection “Exchange of information about the
nuclear accident at Ignalina NPP and public information in of case nuclear
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accidents”; coordinated civil protection exercises in municipality of Tauragė district
"Management and liquidation of radiological accident caused by car crash while
source of ionizing radiation being transported”; participated in the inter-institutional tactical exercises organized by the Nuclear Security Center of Excellence.
RSC representatives attended PAGD organized table exercises aiming to
discuss among institutions the relevant public information issues and procedures, as well as to improve preparedness of state institutions to inform the
population on nuclear and radiological accidents and enhance institutional
capacity on coordinated emergency response.
Radiation protection training on emergency medical support for radiation
exposed individuals in case of nuclear or radiological accident was organized
for medical staff in Telšiai and Kaunas.
Police officials from Alytus and Kaunas county police headquarters and
subordinate regional offices has been trained on particularities of police work
in case of nuclear or radiological accident.

avarijos, kilusios dėl transporto avarijos gabenant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, valdymas ir likvidavimas“, dalyvavo Branduolinio saugumo kompetencijos centro surengtose tarpinstitucinėse taktinėse pratybose.
RSC atstovai dalyvavo PAGD rengtose stalo pratybose, kurių tikslas –
aptarti institucijoms aktualius visuomenės informavimo klausimus ir procedūras bei stiprinti valstybės institucijų pasirengimą informuoti gyventojus
branduolinių ir radiologinių avarijų atvejais, plėtoti institucijų gebėjimus
veikti koordinuotai ekstremaliųjų situacijų metu.
Telšiuose ir Kaune organizuoti medicinos darbuotojų radiacinės saugos
teikiant medicininę pagalbą nukentėjusiesiems nuo branduolinės ar radiologinės avarijos mokymai.
Alytaus ir Klaipėdos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų ir jiems
pavaldžių teritorinių įstaigų darbuotojams rengti mokymai „Policijos darbuotojų veiklos ypatumai radiologinės ar branduolinės avarijos atveju“.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų radiacinės saugos mokymai
Radiation protection training of police officers from Alytus county police headquarter
PAGD pavaldžių Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų pareigūnams surengti radiacinės saugos mokymai.
RSC ESOC dalyvavo TATENA‘os organizuotose ConvEx 2d pratybose. Taip pat
organizuotos vidinės RSC ESOC stalo pratybos, kurių tikslas – patikrinti, kaip RSC
ESOC grupės pasirengusios reaguoti į valstybės lygio radiologinę avariją, kilusią
dėl dalies Lietuvos Respublikos teritorijos užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis. Pagal pratybų scenarijų imituota, kad nukrito Žemės palydovas.
Tobulinant teisinę bazę esminiai naujų ES ir TATENA‘os avarinės parengties teisės aktų reikalavimai perkelti į Lietuvos higienos normą HN 99:2011
„Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai“ ir kitus
teisės aktus.

Officials from PAGD subordinate Fire and rescue services of Klaipėda, Šiau
liai and Vilnius counties have been trained on radiation protection as well.
RSC ESOC participated in the IAEA organized exercises ConvEx 2d. An internal RSC ESOC table exercises intended to check the preparedness of RSC
ESOC groups to respond to the state level radiological accident caused by the
partial radioactive contamination of Lithuanian territory has been conducted
according to the exercise scenario simulating the fallen earth satellite.
In order to improve the regulations, fundamental requirements of new
EU and IAEA legislations on emergency preparedness were transposed into
the Lithuanian hygiene standard HN 99:2011 “Public protection in case of
radiological or nuclear accident” and other legal acts.

RADIOLOGINĖS AVARIJOS IR INCIDENTAI

RADIOLOGICAL ACCIDENTS AND INCIDENTS

Per pastaruosius kelerius metus RSC užregistravo, tyrė ir vertino daugiau
nei 100 Lietuvoje kilusių radiologinių incidentų (32 pav.). Didžiąją šių incidentų dalį sudarė pasienio kontrolės postuose sulaikyti ir padidėjusią gamtinę
jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę kroviniai (skalda, kalio trąšos ir pan.) bei
137
Cs užterštas biokuras.
Lyginant 2015 m. ir 2016 m. duomenis pastebėta, kad pasienio kontrolės
postuose radiologinių incidentų dėl įvežamo biokuro, skleidžiančio padidėjusią

Over the past few years, the RSC recorded, investigated and evaluated
more than 100 radiological incidents encountered in Lithuania (see Figure 32).
Most of radiological incidents comprised cargoes emitting increased natu
ral ionizing radiation (rubble, potassium fertilizers and others) and 137Cs
contaminated biofuel detained at the border checkpoints.
The number of radiological incidents at border checkpoints due to imported
biofuel emitting increased ionizing radiation decreased in 2016 comparing
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jonizuojančiąją spinduliuotę, sumažėjo. Tai lėmė sugriežtinti radiologinės kont
rolės reikalavimai įvežamam biokurui.
RSC kasmet gauna pranešimų apie asmenis, kurie, kirsdami Lietuvos
Respublikos sieną, skleidžia padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę. Ištyrus atvejus paaiškėjo, kad šiems asmenims buvo taikytos branduolinės
medicinos procedūros, kai gydymui ir diagnostikai naudojami specialūs
cheminiai junginiai – radiofarmakologiniai preparatai, kurių sudėtyje yra
radionuklidų. Pateikus gydymą įrodančius dokumentus, sulaikytiems asmenims buvo leista kirsti valstybės sieną.

to those in 2015, because of more strict radiological control requirements for
imported biofuel.
RSC annually is notified about the individuals, who emitted increased
ionizing radiation while crossing the border of the Republic of Lithuania.
Evaluation of those cases revealed that these individuals have underwent
nuclear medicine diagnostic or treatment procedures using radiopharmaceuticals. Upon providing the documents confirming medical treatment, these
persons were allowed to cross the State border.
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32 pav. 2014–2016 m. Lietuvoje įvykusių radiologinių incidentų pasiskirstymas
Figure 32. The distribution of radiological incidents encountered in Lithuania in 2014–2016
In 2016, one company buying up scrap metal, while loading cargo to the
ship, detected scrap metal emitting increased ionizing radiation. Following
the detailed radiological measurements, scrap metal contamination with
226
Ra, 60Co, 137Cs and 232Th radionuclides has been identified. Contaminated
scrap metal has been handled as radioactive waste. The company handling
municipal wastes reported on detected increased ionizing radiation emitted
from mixed municipal waste received for burning. The radiological investigations showed that increased ionizing radiation derived from 131I contaminated
personal hygiene products found among the wastes.
There were four cases of orphan sources investigated in 2016. The box
containing calibration sources of 137Cs, 232Th and 226Ra radionuclides has been
detected within eroded car, and the maximum dose rate at its surface was
7 µSv/h. The orphan source of 241Am with activity (35 MBq) exceeding the
exemption level has been found in a harvester stored in old harvesters’ yard.
Calibration sources together with orphan source of 241Am were transferred to
the Radioactive Waste Management Agency to be disposed as radioactive
waste. The bottle containing powder of unknown origin and labeled with
radioactivity sign was reported to be found in private house. The dose rate of
0,9 mSv/h was measured at the surface of the bottle. The detailed radiological measurements revealed that the powder contained natural uranium 235U
(0,7 percent.) and natural uranium 238U (99,3 percent.).

2016 m. viena metalų laužą superkanti bendrovė, kraudama į laivą
atvežtą krovinį, aptiko metalų laužo, skleidžiančio padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę. Atlikus detalius radiologinius matavimus nustatyta,
kad metalų laužas yra užterštas 226Ra, 60Co, 137Cs ir 232Th radionuklidais.
Užterštas metalų laužas buvo sutvarkytas kaip radioaktyviosios atliekos.
Buitines atliekas tvarkanti bendrovė informavo apie atvežtų deginti mišrių
komunalinių atliekų skleidžiamą padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę.
Atlikus radiologinius tyrimus nustatyta, kad padidėjusią jonizuojančiąją
spinduliuotę skleidė tarp atliekų rastos 131I radionuklidais užterštos asmens
higienos priemonės.
2016 m. ištirti keturi paliktųjų šaltinių atvejai. Ardomame automobilyje rasta dėžutė, kurioje aptikta kalibracinių šaltinių su 137Cs, 232Th ir
226
Ra radionuklidais, nustatyta maksimali dozės galia prie paviršiaus siekė
7 µSv/val. Senų kombainų aikštelėje saugomame javų kombaine rastas paliktasis šaltinis su 241Am, kurio aktyvumas 35 MBq viršijo nereguliuojamojo
veikmens lygį. Kalibraciniai šaltiniai ir paliktasis šaltinis su 241Am perduoti VĮ
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai sutvarkyti kaip radioaktyviąsias
atliekas. Taip pat pranešta, kad individualiame name aptikta neaiškios kilmės
miltelių buteliuke su radioaktyvumo ženklu, dozės galia prie buteliuko paviršiaus siekė 0,9 μSv/val. Atlikus detalius radiologinius matavimus nustatyta,
kad milteliuose yra gamtinio urano 235U (0,7 proc.) ir 238U (99,3 proc.).
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Aptikti paliktieji šaltiniai / Found orphan sources

IX. RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS

IX. TRAINING ON RADIATION PROTECTION

Lietuvoje nuolat tobulinama privalomojo radiacinės saugos mokymo tvarka. Pasiekimus gerinant privalomojo radiacinės saugos mokymo sistemą bei Radiacinės saugos mokymo strategijos įgyvendinimo
rezultatus įvertino 2015 m. Lietuvoje lankęsi užsienio ekspertai, kurie
vykdė TATENA‘os inicijuotą Švietimo ir mokymo radiacinės saugos srityje vertinimo misiją (angl. Education and Training Appraisal, EduTA).
Ekspertai radiacinės saugos mokymo sistemą Lietuvoje įvertino labai
gerai ir pastebėjo, jog Lietuva galėtų būti geruoju pavyzdžiu kitoms
šalims.
Viena svarbiausių tokių pasiekimų priežasčių yra nuolat tobulinami
teisės aktai. Siekiant gerinti privalomojo radiacinės saugos mokymo
kokybę, 2016 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras
savo įsakymu patvirtino Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir
instruktavimo tvarkos aprašo pakeitimus. Minėti pakeitimai sudaro
prielaidas optimizuoti privalomojo radiacinės saugos mokymo sistemą ir gerinti privalomojo radiacinės saugos mokymo organizavimo
kokybę. Keičiantis visuomenės požiūriui bei didėjant veterinarinių
paslaugų poreikiui, į Tvarkos aprašą buvo įtrauktas veterinarijos gydytojams skirtas mokymo modulis.
2016 m. 8 ūkio subjektai, vykdantys privalomąjį radiacinės saugos
mokymą, su RSC suderino 26 naujas mokymo programas ir dabar mokymai gali būti vykdomi jau pagal 56 su RSC suderintas galiojančias
programas. Radiacinės saugos pažymėjimų duomenų bazėje užregistruota 1 411 asmenų, įgijusių žinių ar jas pakartotinai atnaujinusių
radiacinės saugos mokymuose. 2016 m. atestuoti 5 nauji lektoriai ir
metų pabaigoje Lietuvoje jau buvo 36 atestuoti lektoriai, kurie turi
teisę skaityti paskaitas ir vesti praktinius užsiėmimus privalomųjų radiacinės saugos mokymų metu.
Vadovaujantis TATENA‘os EduTA misijos ekspertų siūlymu, nuo 2016 m.
pradėta vykdyti privalomųjų radiacinės saugos mokymų organizavimo
vertinimo analizė, kuri parodė, kad didžioji dalis respondentų yra patenkinti lektorių darbu, o privalomieji radiacinės saugos mokymai pateisina
jų lūkesčius.

Procedures of compulsory training on radiation protection is continuously
improving in Lithuania. In 2015, IAEA experts implementing EduTa mission
on appraisal of system of radiation protection education and training assessed the results on implementation of radiation protection training strategy
and advancements in improving system of compulsory training on radiation
protection. Experts evaluated the system of education and training on radiation protection in Lithuania very well and identified it as an example of good
practices for other countries.
Continuous enchantment of legislation is one of the main reasons
for such achievements. In order to improve quality of the compulsory
training on radiation protection, changes in procedure of compulsory
training and instruction on radiation protection has been approved by
the order of the Lithuanian Minister of Health in 2016. These changes
provide a prerequisite for the optimization of system of compulsory
radiation protection training and quality improvement in organization
of the compulsory radiation protection training. The training module intended for the veterinarians has been included into the procedure taking
into account the changing public attitude and the increasing demand for
veterinary services.
In 2016, RSC considered 26 new training programs, submitted by
8 providers of compulsory radiation protection training, so up to day this
training can be performed under the 56 valid programs approved by RSC.
1 411 individuals underwent primer or refresh compulsory training on
radiation protection has been recorded into the database of radiation protection certificates managed by RSC. In 2016, 5 new lecturers have been
certified, and by the end of the year, there were 36 certified lecturers in
Lithuania who had the right to give lectures and practical classes for compulsory radiation protection training.
According to the recommendations of IAEA EduTA mission experts’, since
2016, the assessment of the organization of compulsory radiation protection
training has been launched. The assessment analysis showed that most of
the respondents are satisfied with the work of lecturers and the compulsory
radiation protection training met their expectations.
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In order to actively and successfully promote knowledge in radiation
protection, RSC cooperate with public health bureaus (hereinafter – VSB)
and organize meetings with public. In 2016, residents of Alytus, Anykščiai
and Vilkaviškis communities listened to the lectures on the popular radiation
protection topics. Current issues on radiation protection in X-ray diagnostics
of pregnant or younger patients were introduced to the young parents and
other members of Klaipeda community interested in these topics. Recogni
zing the importance of public education and the contribution of Lithuanian
VSB network to this process, RSC specialists traditionally organized a workshop intended for VSB specialists. Performing public education on radiation protection, RSC specialists also organize sightseeing tours to the RSC
for pupils and students. Up to 14 groups of students representing different
specialties including kinesitherapy, ergotherapy, public health, dentistry,
physics, environmental engineering visited RSC in 2016. Students of se
veral Vilnius high schools, soldiers of the Lithuanian Grand Duke Gediminas
Staff Battalion and representatives of Vilnius territorial customs were also
introduced to the RSC activities.

Siekdami aktyviai ir sėkmingai skleisti radiacinės saugos žinias, RSC
specialistai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biurų (toliau –
VSB) specialistais ir drauge rengia susitikimus su gyventojais. 2016 m.
pranešimų populiariomis radiacinės saugos temomis klausėsi Alytaus,
Anykščių ir Vilkaviškio bendruomenių gyventojai. Radiacinės saugos
aktualijos nėščiųjų ir vaikų rentgenodiagnostikoje buvo pristatytos
Klaipėdos jauniesiems tėveliams bei tuo besidomintiems bendruomenės nariams. Suprasdami, kaip svarbu lavinti visuomenę ir kokį indėlį
į tai įneša VSB tinklo Lietuvoje darbuotojai, RSC specialistai tradiciškai
organizavo seminarą, skirtą būtent VSB specialistams. Vykdydami visuomenės švietimą radiacinės saugos klausimais, RSC specialistai taip pat
veda pažintines ekskursijas moksleiviams ir studentams. 2016 m. RSC
apsilankė net 14 įvairių studentų grupių: kineziterapijos, ergoterapijos,
visuomenės sveikatos, odontologijos, fizikos, aplinkos inžinerijos studentai. Taip pat su RSC veikla buvo supažindinti kelių Vilniaus gimnazijų
moksleiviai, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono
kariai bei Vilniaus teritorinės muitinės atstovai.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų vizitas RSC / Students from Vilnius University Faculty of Medicine visits RSC

Seeking to ensure protection of public and workers from harmful effects of ionizing radiation in Lithuania as well as to implement radiation
protection training strategy, RSC specialists, in 2016, organized 32 various
events (workshops, training, exercises), where 799 participants improved
their qualifications in radiation protection (see Figure 33). Training events
were intended for different target groups – firefighters, physicians, dentists, radiation protection officers, X-ray diagnostics technicians, police
officers, teachers, specialists on civil protection and others.
In 2016, RSC has organized two conferences: “Thirty years after the
Chernobyl accident: consequences and lessons” and “Current issues on me
dical exposure”. More than 200 participants attended these conferences. The
conference “Current issues on medical exposure” has been organized by RSC

Norėdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir darbuotojų apsaugą nuo
žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei įgyvendindami
Radiacinės saugos mokymo strategiją, RSC specialistai 2016 m. organizavo 32 įvairaus pobūdžio renginius (seminarus, mokymus, pratybas),
kurių metu kvalifikaciją radiacinės saugos srityje tobulino 799 dalyviai
(33 pav.). Mokomieji renginiai buvo skirti įvairioms asmenų grupėms –
ugniagesiams gelbėtojams, gydytojams odontologams, asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, rentgenodiagnostikos skyrių technologams, policijos pareigūnams, pedagogams, civilinės saugos ir kitų sričių
specialistams.
2016 m. RSC organizavo dvi konferencijas: „Černobylio atominės
elektrinės avarija: pamokos ir pasekmės (po 30 metų)“ ir „Medicininės
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together with the Lithuanian Radiation Protection Society and the Lithuanian
Association of Medical Physicists and Biomedical Engineers.
In order to introduce specialists of different occupational sectors
to the latest information on radiation protection, specialists of RSC
divisions held workshops on various radiation protection topics in the
largest Lithuanian cities.
RSC actively cooperates with various international organizations and
radiation protection authorities in other countries. IAEA and RSC organized
regional training course on Occupational Radiation Protection Programmes
and Safety Culture that took place in Vilnius on 30 May – 3 June 2016. This
training event attended by 28 experts from different foreign countries was
aimed to deepen technical background of participants in implementation
of radiation protection programmes at end-user facilities as well as to build
common understanding on a systematic approach for occupational exposure
monitoring and to introduce the IAEA Occupational Radiation Protection Appraisals Service (ORPAS). The regional training courses on security of sources
has been held in Vilnius on 3–6 December 2016. Lecturers from the US in
troduced the specialists from three Baltic countries – Lithuania, Latvia, and
Estonia – to the enhancement of security of sources within the countries and
the IAEA contribution to this field. International workshop on performance of
environmental radiological monitoring and quality assurance has been organized in Vilnius on 7–11 November 2016. Participants from 17 European
countries were introduced to the international recommendations on proper
application of radiological measurements for determination of radioactive
contamination of the environment and obtaining reliable results. Specialists
of RSC and the Environmental Protection Agency has represented Lithuania
during this event.

apšvitos aktualijos“. Jose pranešimų klausė daugiau nei 200 dalyvių.
Konferenciją „Medicininės apšvitos aktualijos“ RSC organizavo drauge su
Lietuvos radiacinės saugos draugija ir Lietuvos medicinos fizikų ir biomedicinos inžinierių asociacija.
Siekdami supažindinti skirtingų sričių specialistus su naujausia radia
cinės saugos informacija, didžiuosiuose Lietuvos miestuose RSC skyrių
specialistai vedė seminarus įvairiomis radiacinės saugos temomis.
RSC aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis bei kitų šalių institucijomis, atsakingomis už radiacinę
saugą. 2016 m. gegužės 30–birželio 3 d. drauge su TATENA Vilniuje
organizuoti regioniniai mokymo kursai „Profesinės apšvitos radiacinės
saugos programos ir saugos kultūra“. Mokymų tikslas – gilinti dalyvių
technines žinias, kaip įgyvendinti radiacinės saugos programas, suteikti žinių apie profesinės apšvitos stebėseną bei pristatyti TATENA‘os
profesinės radiacinės saugos vertinimo paslaugas. Renginyje dalyvavo
28 specialistai iš įvairių užsienio šalių. Spalio 3–6 d. Vilniuje organizuoti regioniniai mokymai šaltinių fizinės saugos užtikrinimo tema.
Lektoriai iš JAV trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos – specialistams skaitė pranešimus apie šaltinių fizinės saugos tobulinimą
šalyse bei TATENA‘os vaidmenį šioje srityje. Lapkričio 7–11 d. Vilniuje
organizuotas tarptautinis seminaras aplinkos radiologinės stebėsenos
atlikimo ir kokybės užtikrinimo klausimais. Dalyviai susipažino su
tarptautinėmis rekomendacijomis, padedančiomis tinkamai atlikti radiologinius matavimus, skirtus aplinkos radioaktyviajam užterštumui
nustatyti, ir gauti patikimus rezultatus. Seminare dalyvavo specialistai
iš 17 Europos šalių. Renginio metu Lietuvai atstovavo RSC ir Aplinkos
apsaugos agentūros specialistai.
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Regioniniai mokymo kursai „Profesinės apšvitos radiacinės saugos programos ir saugos kultūra“
Regional training course on Occupational Radiation Protection Programmes and Safety Culture
TATENA‘os siuntimu 2016 m. RSC stažavosi 4 radiacinės saugos specialistai iš Tadžikistano, Armėnijos ir Gruzijos. Užsienio specialistai domėjosi
tarptautinių konvencijų ir saugumo standartų nuostatų įgyvendinimu Lietuvoje, maisto ir ne maisto produktų radiologinės kontrolės, stebėsenos sistema, laboratorijos akreditavimo reikalavimais, avarinės parengties planavimu,
profesinės ir medicininės apšvitos stebėsena, branduolinės medicinos ir
spindulinės terapijos reikalavimų vykdymo priežiūros ir kontrolės sistema bei
kitais radiacinės saugos užtikrinimo klausimais.
RSC koordinuoja daugiau nei 17 techninės pagalbos TATENA‘os projektų. 2016 m. RSC TATENA‘os ekspertams pateikė svarstyti 94 specialistų
nominacijas dėl jų galimo dalyvavimo TATENA‘os bei atskirų šalių organizuojamuose mokymo renginiuose. Didžioji dalis pateiktų nominacijų buvo
patvirtintos ir Lietuvos atstovai galėjo sėkmingai tobulinti kvalifikaciją.

In 2016, RSC together with IAEA organized fellowships for 4 radiation protection specialists from Tajikistan, Armenia and Georgia. Foreign experts were inte
rested in implementation of the requirements of international conventions and
safety standards in Lithuania; system of radiological monitoring and control of food
and non-food products; requirements for laboratory accreditation; planning of
emergency preparedness; occupational and medical exposure monitoring; system
of supervision and control of compliance with radiation protection requirements in
nuclear medicine and radiotherapy and other radiation protection issues.
RSC coordinates more than 17 IAEA regional technical cooperation projects.
In 2016, RSC submitted 94 nominations of specialists to be considered by IAEA
experts regarding their possible participation in the IAEA or foreign countries
organized training events. Most of the nominations has been approved and
Lithuanian representatives were able to successfully improve their qualifications.

X. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

X. INTERNATIONAL COOPERATION

ESOREX. 1997 m. EK iniciatyva įkurta ES šalių profesinės apšvitos
studija, skirta ES šalių narių darbuotojų profesinės apšvitos duomenims
rinkti, kaupti ir palyginti su kitų ES šalių narių duomenimis. Informacijos
surinkimui palengvinti Prancūzijos Radiacinės saugos ir branduolinio
saugumo instituto specialistai sukūrė ESOREX platformą. RSC specialistai, naudodamiesi šia platforma, kiekvienais metais teikia informaciją
apie Lietuvos darbuotojų profesinės apšvitos stebėseną, šios stebėsenos rezultatų registravimo ir saugojimo sistemą bei įvairių veiklos sričių
darbuotojų individualiąsias ir kolektyvines apšvitos dozes. Apibendrintą
informaciją apie Lietuvos ir kitų ES šalių profesinės apšvitos sistemas
ir darbuotojų apšvitos dozes galima rasti interneto svetainėje adresu
www.esorex-platform.org.
24 TATENA‘os ekspertai įvertino Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros atitiktį TATENA‘os nustatytiems ir tarptautinės
bendruomenės pripažintiems branduolinės ir radiacinės saugos standartams
bei rekomendacijoms (IRRS misija). TATENA‘os ekspertai palankiai įvertino

ESOREX. The EC initiated in 1997 the European Study on Occupational
Radiation Exposure (ESOREX) intended to provide the EC and the national competent radiation protection authorities with reliable information on arrangement of occupational monitoring, reporting and recording of dosimetric results
in European countries as well as to collect reliable and directly comparable data
on individual and collective occupational exposure. In order to facilitate the data
collection, French Institute of Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN)
have developed ESOREX platform. RSC specialists annually submit through this
platform results on occupational exposure monitoring, information regarding
Lithuanian system for registration and storage of monitoring data as well as individual and collective doses to radiation workers in all occupational sectors. Information on the existing occupational exposure monitoring systems and doses of
occupational exposure in Lithuania and other EU countries can be found on the
ESOREX website at www.esorex-platform.org.
24 IAEA experts conducting IRRS mission assessed the conformity of
regulatory framework for nuclear and radiation safety in Lithuania to the IAEA
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Lietuvą už aktyvią poziciją stiprinant branduolinę ir radiacinę saugą pasauliniu mastu, už skaidrumą ir atvirumą bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais ir dalyvavimą tarptautinės paramos programose bei nurodė 3 gerosios
praktikos pavyzdžius, pateikė 15 rekomendacijų ir 13 pasiūlymų, kaip gerinti
radiacinės saugos infrastruktūrą.
EK Euratomo sutarties 31 straipsnio ekspertų grupė. RSC specialistai, dalyvaudami ekspertų grupės posėdžiuose, su kitų šalių atstovais
diskutavo dėl ET direktyvos, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai
siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, perkėlimo į nacionalinę teisę bei šios direktyvos įgyvendinimo
klausimais.
HERCA. RSC specialistai aktyviai dalyvauja HERCA‘os valdybos ir
įkurtų darbo grupių veikloje, teikia siūlymų bei komentarų dėl šių darbo
grupių parengtų dokumentų. 2016 m. HERCA‘os parengta ir patvirtinta medicininės apšvitos individualaus pagrįstumo pozicija bei HERCA‘os-WENRA‘os metodika avarinės parengties klausimais jau perkeliamos į Lietuvos teisinę bazę.
BJVT. Dalyvauta Baltijos jūros valstybių tarybos (toliau – BJVT) Branduolinės ir radiacinės saugos ekspertų grupės posėdžiuose. Aptarti visoms
Baltijos jūros valstybėms aktualūs bendradarbiavimo užtikrinant radiacinę
ir branduolinę saugą klausimai, diskutuota dėl bendrų veiksmų rengiantis
branduolinėms ir radiologinėms avarijoms ir reaguojant joms įvykus, pasikeista informacija apie bendrus veiksmus užtikrinant branduolinių ir kitų
radioaktyviųjų medžiagų kontrolę bei užkertant kelią nelegaliam tokių medžiagų vežimui, svarstyta, kaip toliau keistis radiologinių tyrimų rezultatais
branduolinės avarijos atveju, aptarta galimybė Baltijos jūros regione plėtoti
branduolinės kriminalistikos tyrimus.
JAV Energetikos departamento įgaliotosios tarnybos. RSC jau
daug metų bendradarbiauja su JAV institucijomis įvairiais radiacinės saugos
klausimais. Daugiausia bendradarbiauta šaltinių saugos ir saugumo užtikrinimo klausimais. Drauge su JAV institucijomis organizuoti ne vieni mokymo
kursai šaltinių paieškos ir aptikimo temomis. JAV Vyriausybė šiems kursams
skyrė įvairios matavimų įrangos, kuri vėliau buvo perduota RSC ir kitoms Lietuvos institucijoms. Per pastaruosius penkerius metus drauge organizuota
mokymų kursų ir seminarų, skirtų policijos pareigūnams, šaltinių fizinės saugos ir reagavimo į nenumatytus ir piktavališkus įvykius temomis. 2016 m. JAV
ekspertai padėjo rengiant numatomų grėsmių vertinimo metodiką ir šaltinių
fizinės saugos sistemos pakankamumo įvertinimą bei įvertino rengiamas šaltinių fizinės saugos taisykles.

standards and recommendations on nuclear and radiation safety recognized
by international community. Experts highly evaluated Lithuanian activity
in enhancing radiation protection globally, its transparency and openness
in cooperation with international experts and participation in programs of
international assistance as well as provided three examples of good practices
identified during the mission, 15 recommendations and 13 proposals on
improving radiation protection infrastructure.
Group of Experts established under the Article 31 of the Euratom
treaty. RSC specialists participated in the Expert Group meetings and together
with representatives of other countries discussed issues regarding transposition
into the national legislation and implementation of Basic Safety Standards for
Protection against Ionizing Radiation (BSS) laid down in Council Directive.
HERCA. RSC specialists are involved in the activities of the HERCA board
and established working groups, provide recommendations and comments
on the documents developed by these working groups. In 2016, HERCA had
developed and approved position paper on justification of individual medical
exposures in diagnostics and HERCA-WENRA methodology on emergency
preparedness. The transposition of the provisions of these documents into
Lithuanian legislation has been launched.
Council of the Baltic Sea States (hereinafter – CBSS). RSC atten
ded meetings of CBSS Expert Group on Nuclear and Radiation Safety. In CBSS
meeting participants discussed collaboration in ensuring radiation and nuclear safety, joint actions for preparedness and response to nuclear accidents
if they occur as well as ensuring control over nuclear and other radioactive
materials and preventing the illicit trafficking of such materials. The pathways
for exchanging the data on radiological investigations and possibilities to develop nuclear forensics in the Baltic region has been also considered.
Competent authorities of the Department of Energy of the US.
RSC successfully cooperate with US competent authorities on different radiation protection issues. Cooperation mostly focused on the assurance of safety
and security of sources. Number of training courses on search and detection of
sources has been organized together with the US authorities. The US government provided for these trainings various measurement equipment, which has
later been transferred to the RSC and other Lithuanian institutions. Over the
past five years, training courses and workshops for police officers on security of
sources and response to unforeseen and malicious events has been also jointly
organized. In 2016, US experts assisted on drafting the methodology on threat
assessment and vulnerability assessments of security system as well as assessed the developed rules on security of sources.

XI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

XI. PUBLIC INFORMATION

Nuo įsteigimo RSC specialistai gyventojams informuoti skiria daug dėmesio: radiacinės saugos klausimais rengia informacinius pranešimus spaudai,
organizuoja daugybę renginių, seminarų, konferencijų, moksleivių ir studentų
grupes supažindina su RSC veikla, bendrauja su žurnalistais ir įvairių visuomenės grupių atstovais.
2016 m. apie RSC veiklą, radiacinės saugos būklę ir jos pokyčius, naujienas, radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę, organizuojamus renginius,

Since the establishment of the RSC, particular attention is payed for public
information. RSC prepares press releases on radiation protection issues, organizes different events, workshops, conferences, introduces students and
pupils to the RSC activities, and communicates with journalists and representatives of various social groups.
Over 112 information reports on RSC activities, radiation protection status and its development, news, radiation protection supervision and control,
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organized training events and other issues have been posted on RSC website, and some of them were published by the press center of Baltic news
service (BNS) and other media. Fourteen articles prepared by RSC specia
lists were published in various Lithuanian and foreign specialized journals.
During the 20 years of activity, RSC published a lot of books, brochures, leaflets and posters on radiation protection issues. In order to
introduce the public to RSC activities in public health protection against
the harmful effects of ionizing radiation the Radiation Protection Centre
Annual Report 2015 was published in 2016.
Moreover, two editions of newsletter “Radiation Protection” were
released. One of them presents an overview of industrial application of
sources and fundamentals of radioactive waste management. Another
issue of Radiation Protection newsletter introduced readers to the radioactive contamination of soil in Lithuania resulted from Chernobyl
accident as well as RSC performed radiological investigations and assessment of public exposure from radioactive contamination.
RSC has prepared an information leaflet“X-ray radiation: what patients
need to know?” which describe the X-ray radiation induced health effects,
medical exposure from X-ray diagnostic procedures, and particularities of
X-ray diagnostic examination of pregnant and younger patients.
The publication “Ionizing radiation in consumer products” provided
the historical overview on consumer products containing ionizing radiation and introduced readers to the radiation protection requirements and
recommendations regulating radiation protection for consumer products.
The biological effects of ionizing radiation, the basic radiation protection requirements, and Lithuanian legislation on radiation protection
in dentistry were overviewed in publication “Radiation Protection in
Dentistry”.
IAEA posters “Radiation protection in industrial radiography”, “Radiation protection in X-ray diagnostics” and “Radiation protection in radiotherapy” have been translated into Lithuanian, published and distributed
among ASPĮ and operators dealing with industrial radiography.
Participating in the public information event "Health Alley" organized by the MoH, RSC specialists introduced Vilnius residents and
guests to the RSC activities, current radiation protection issues, medical
exposure from X-ray diagnostic procedures, distributed RSC publications,
demonstrated the operation of portable dosimeters and other radiation
meters, investigated residents’ belongings for possible radioactivity.
The RSC specialists, attending radio and television broadcasts, informed public on medical exposure, public exposure from environment,
indoor and environmental radon and its decay products impact on public health, introduced the RSC activities.
The RSC website is constantly updated by posting various publications, briefings and a lot of other information useful for public and
professionals.
In order to evaluate performance of activities, ensure and improve
the quality of provided services, RSC conducted a users’ survey on
the RSC service quality. By the end of 2016 an invitation to attended the survey including link to the questionnaire has been spread
among 1,8 thousand undertakings. The answers, comments and

mokymus ir kitas aktualijas RSC interneto svetainėje pateikta net 112 informacinių pranešimų, kai kurie jų paskelbti naujienų agentūros BNS spaudos
centre ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Įvairiuose Lietuvos
ir užsienio specializuotuose leidiniuose publikuota 14 RSC specialistų parengtų straipsnių.
Per 20 RSC veiklos metų radiacinės saugos klausimais išleista daug knygų,
brošiūrų, lankstinukų ir plakatų. 2016 m. siekiant plačiau supažindinti visuomenę su RSC vykdoma veikla užtikrinant visuomenės sveikatą nuo žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio išleistas leidinys „Radiacinės saugos
centro metinė ataskaita 2015“.
Taip pat išleisti du informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeriai.
Viename jų apžvelgti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių taikymo pramonėje aspektai, pagrindiniai radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai, o kitame – skaitytojai supažindinami su Lietuvos dirvožemio užterštumo, likusio
po Černobylio AE avarijos, bei RSC atliekamų tyrimų ir užterštumo nulemtos
gyventojų apšvitos vertinimo aspektais.
RSC parengė informacinį lankstinuką „Rentgeno spinduliuotė: ką reikia žinoti pacientams?“, kuriame aptartas rentgeno spinduliuotės poveikis sveikatai, rentgenodiagnostikos procedūrų metu patiriama apšvita ir šių procedūrų
atlikimo nėščioms moterims ir vaikams aspektai.
Leidinyje „Jonizuojančioji spinduliuotė vartojamuosiuose gaminiuose“
pateikta jonizuojančiosios spinduliuotės vartojamuosiuose gaminiuose
istorinė apžvalga, skaitytojai supažindinami su radiacinės saugos reikalavimais ir rekomendacijomis, reglamentuojančiais vartojamųjų gaminių
radiacinę saugą.
Leidinyje „Radiacinė sauga odontologijoje“ skaitytojai supažindinami su
biologiniu jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu, bendraisiais radiacinės
saugos reikalavimais, pagrindiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą odontologijoje.
Į lietuvių kalbą išversti ir išleisti 3 TATENA‘os plakatai: „Radiacinė
sauga pramoninėje radiografijoje“, „Darbuotojų radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje“ ir „Darbuotojų radiacinė sauga spindulinėje terapijoje“.
Jie išdalyti ASPĮ ir objektams, atliekantiems pramoninės radiografijos
darbus.
RSC specialistai dalyvavo SAM organizuotame renginyje „Sveikatos alėja“, kurio metu Vilniaus m. gyventojus ir svečius supažindino su RSC veikla,
aktualiais radiacinės saugos klausimais, pasakojo apie rentgenodiagnostikos
procedūrų metu patiriamą apšvitą, dalijo RSC išleistus leidinius, demonstravo,
kaip veikia mobilieji dozimetrai ir kiti matavimo prietaisai, matavo gyventojų
atsineštų daiktų galimą radioaktyvumą.
RSC specialistai, dalyvaudami radijo ir televizijos laidose, pasakojo apie
medicininę ir gyventojų iš aplinkos patiriamą apšvitą, radono ir jo skilimo
produktų būste bei aplinkoje keliamą poveikį gyventojų sveikatai ir RSC
veiklos sritis.
RSC interneto svetainė yra nuolat atnaujinama, joje pateikiama gyventojams ir specialistams skirtų įvairių leidinių, informacinių pranešimų ir skelbiama daug visuomenei naudingos informacijos.
RSC, siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei analizuodamas savo veiklos rezultatus, kasmet atlieka paslaugų gavėjų apklausą. 2016 m. pabaigoje apklausos nuoroda su kreipimosi tekstu išsiųsta apie
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Renginio „Sveikatos alėja“ akimirkos / Moments of “Health Alley"
recommendations received from respondents, allows suggesting that
most of respondents are satisfied with performance and quality of RSC
services. Therefore, the efforts of RSC specialists paid to inform the public on radiation protection issues and to provide services to residents,
institutions, companies and organizations can be assumed efficient and
gave good results.

XII. TEISĖS AKTAI

XII. LEGISLATION

2012–2016 m. RSC dalyvavo rengiant ir rengė teisės aktų radiacinės saugos klausimais projektus. Įgyvendinant TATENA‘os rekomendacijas ir ES teisės
aktų nuostatas, teisės aktuose nustatytos radiacinės saugos priemonės, kurios
leistų veiksmingiausiai apsaugoti žmonių sveikatą, turtą ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Parengtų ir derintų teisės aktų
projektų skaičiaus kitimas 2012–2016 m. pavaizduotas 34 pav.

RSC actively participated in preparation and development of legislation on
radiation protection in 2012–2016. The implementation of the IAEA recommendations and the EU requirements, radiation protection measures enabling
efficient protection of public health, property and the environment from harmful
effects of ionizing radiation were established in legislation. Figure 34 illustrates
the dynamics in number of legal acts drafted and considered in 2012–2016.
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1 800 ūkio subjektų. Respondentų atsakymai į pateiktus klausimus ir jų pateikti siūlymai, pastabos ir komentarai parodė, kad dauguma respondentų
RSC veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę įvertino labai gerai ir gerai. Galima
teigti, kad RSC pastangos informuoti visuomenę radiacinės saugos klausimais
ir teikti paslaugas gyventojams, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms pasiteisino ir duoda gerų rezultatų.
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34 pav. Parengtų ir derintų teisės aktų projektų skaičiaus kitimas 2012–2016 m.
Figure 34. The dynamics in number of legal acts drafted and considered in 2012–2016
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In order to ensure smooth and effective transposition of Directive
2013/59/Euratom into the Lithuanian national legislation, RSC participated
in drafting the new edition of the Law on Radiation Protection. The implementation of Directive 2013/59/Euratom will enable improvement of legislation on radiation protection and formation of long-term development of
radiation protection infrastructure.

Siekdamas sklandžiai ir veiksmingai perkelti direktyvos 2013/59/Euratomas nuostatas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, RSC dalyvavo
rengiant Radiacinės saugos įstatymo naujos redakcijos projektą. Direktyvos
2013/59/Euratomas nuostatų įgyvendinimas suteiks galimybę tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius radiacinę saugą, ir suformuos ilgalaikes radiacinės saugos infrastruktūros plėtros tendencijas.

LEGAL ACTS ENACTED IN 2016:

2016 m. PRIIMTI ŠIE TEISĖS AKTAI:

l Law on amendment to the Article 7 of the Law on radiation protection of

l Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 7 straipsnio
l

l

l

l

l

l

l

l

l

the Republic of Lithuania No. VIII-1019;

pakeitimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 452
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo
Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 14 d.
įsakymas Nr. V-362 „Dėl Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
pavojingumo kategorijų aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio
26 d. įsakymas Nr. V-515 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-687 „Dėl Jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d.
įsakymas Nr. V-546 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001„Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-553/22.1-71 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko
2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 7 d.
įsakymas Nr. V-732„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos veterinarijos praktikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d.
įsakymas Nr. V-762„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285„Dėl Valstybinės radiacinės saugos
priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymas Nr. V-1044 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.
V-135 „Dėl Pacientų apšvitos dozių, gautų rentgenodiagnostikos ir branduolinės medicinos diagnostikos procedūrų metu, vertinimo duomenų ir
rezultatų pateikimo Radiacinės saugos centrui tvarkos aprašo patvirtinimo“;
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DVIDEŠIMT VEIKLOS METŲ

l The resolution No. 452 of 2 May 2016 of the Government of the
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l
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Republic of Lithuania “On the amendment to the Resolution No. 653
of 25 May 1999 of the Government of the Republic of Lithuania “On
the approval of Rules on Licensing the activities involving sources of
ionizing radiation””;
Order No. V-362 of 14 October 2016 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania “On the approval of the description of procedure on risk
categories of sealed sources of ionizing radiation”;
Order No. V-515 of 26 April 2016 of the Minister of Health of the Republic
of Lithuania “On amendment to the order No. V-687 of 7 September 2005
of the Minister of Health of the Republic of Lithuania “On approval of rules
on security of sources of ionizing radiation””;
Order No. V-546 of 28 April 2016 of the Minister of Health of the Republic
of Lithuania “On amendment to the Order No. V-1001 of 22 November
2011 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania “On the approval of the description of procedure for compulsory radiation protection
training and instructing””;
Order No. V-553/22.1-71 of 29 April 2016 of Minister of Health and Head
of State Nuclear Power Safety Inspectorate “On amendment to the order
No. V-1271/22.3-139 of December 24, 2008, of Minister of Health and
Head of State Nuclear Power Safety Inspectorate “On approval of rules on
import, export, transit and transportation of radioactive materials, radioactive waste and spent nuclear fuel””;
Order No. V-732 of 7 June 2016 of the Minister of Health of the Republic of
Lithuania “On amendment to the Order No. V-740 of 12 December 2003
of the Minister of Health of the Republic of Lithuania “On approval of the
rules on radiation protection in veterinary””;
Order No. V-762 of 14 June 2016 of the Minister of Health of the Republic
of Lithuania “On amendment to the Order No. V-285 of 25 May 2000 of
the Minister of Health of the Republic of Lithuania “On approval of regulations on state radiation protection supervision””;
Order No. V-1044 of 29 August 2016 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania “On amendment to the Order No. V-1040 of 7 December 2011 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania „On the
approval of the Lithuanian hygiene standard HN 99:2011 „Protection of
public in case of radiological or nuclear accidence”
Order No. V-135 of 23 September 2016 of the Director of the Radiation Protection Centre „On the approval of the description of the procedure on providing
Radiation Protection Centre with data and assessment results on medical exposure doses to patients resulted from X-ray and nuclear medicine diagnostics”;
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l Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymas

l Order No. V-139 of 11 October 2016 of the Director of the Radiation Pro-

Nr. V-139 „Dėl Veiklos sričių, kuriose licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, vykdantis veiklą medicininės rentgenodiagnostikos srityje, turi užtik
rinti, kad medicinos fizikas teiks konsultacijas radiacinės saugos klausimais, aprašo patvirtinimo“.

tection Centre „On the approval of the description of activities for which
holders of license or temporary permits dealing with medical X-ray
diagnostics must ensure the advisory assistance of medical physicist on
radiation protection issues”;

PUBLIKACIJOS

PUBLICATIONS

RSC specialistai nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose, seminaruose,
susitikimuose radiacinės saugos klausimais, rengia mokslinius straipsnius,
kurie publikuojami tiek užsienio, tiek Lietuvos specializuotuose leidiniuose.
2016 m. publikuoti šie straipsniai:
l K. Guogytė, A. Plieskienė, O. Sevriukova, R. Ladygienė, J. Žiliukas, V. Janušonis. Micronuclei and G2 Assays for Assessment of Chromosomal Radiosensitivity as Assistant Tool in Radiotherapy: Method-Comparison Study.
Sveikatos mokslai / Health Sciences In Eastern Europe. 2016, 26 tomas,
Nr. 5, p. 63–68. (ISSN 1392-6373 Print / 2335-867x Online 016, 26 tomas, Nr. 5, P. 63–68, DOI: Http://DOI.Org/10.5200/SmHs.2016.073.)
l A. Mastauskas, R. S. Warren, R. Aganauskaite, V. Statkus. An Approach to
Develop DBT-like Threat Statement Using Open-Source Adversary Data.
International Conference on Nuclear Security: Commitments and Actions,
CN-244, Vienna, Austria, 5–9 December 2016.
l E. D. Marčiulionienė, O. Jefanova, V. Sakalauskas, O. Sevriukova. The Accumulation Process of 137Cs and 90Sr in the Cell of Nitellopsis Obtusa Algae.
Rad. Applic. 2016, 1(2), p. 128–131, DOI: 10.21175/RadJ.2016.02.023.
l R. Ladygienė, L. Pilkytė, A. Tankevičiūtė. Ilgalaikis Černobylio atominės
elektrinės avarijos poveikis Lietuvos aplinkai ir gyventojų apšvitai. Konferencijos„Černobylio atominės elektrinės avarija: pasekmės ir pamokos (po
30 metų)“ medžiaga. Visuomenės sveikata. 2016/priedas Nr. 1, p. 9–13.
l L. Pilkytė, R. Ladygienė, A. Mastauskas, J. Žiliukas. Černobylio atominės elektrinės avarijos įtaka Lietuvoje naudojamo medienos kuro užterštumui. Konferencijos „Černobylio atominės elektrinės avarija: pasekmės ir pamokos (po
30 metų)“ medžiaga. Visuomenės sveikata. 2016/priedas Nr. 1, p. 18–21.
l K. Guogytė, O. Sevriukova, R. Ladygienė, J. Žiliukas. Dicentrinių chromosomų analizės metodo taikymas nustatant apšvitą. Konferencijos „Černobylio atominės elektrinės avarija: pasekmės ir pamokos (po 30 metų)“
medžiaga. Visuomenės sveikata. 2016/priedas Nr. 1, p. 35–39.
l R. Kievinas, R. Ladygienė, L. Pilkytė, J. Žiliukas. Radono patalpose nulemtos gyventojų apšvitos vertinimas 11 Lietuvos savivaldybių esančiuose
gyvenamuosiuose pastatuose. Konferencijos „Černobylio atominės elektrinės avarija: pasekmės ir pamokos (po 30 metų)“ medžiaga. Visuomenės sveikata. 2016/priedas Nr. 1, p. 50–53.
l A. Mastauskas, D. Šidiškienė, R. Ladygienė. Lietuvos gyventojų patirta apšvita po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje ir apšvitai mažinti taikytos priemonės. Tarptautinės konferencijos „Lietuva, Černobylis, Japonija“
medžiaga. Vilnius, 2016, p. 55–60.
l A. Mastauskas, R. Ladygienė. Branduolinės avarijos ir jų pavojai gyventojų
sveikatai. Tarptautinės konferencijos „Lietuva, Černobylis, Japonija“ medžiaga. Vilnius, 2016, p. 26–31.
l A. Mastauskas. Strategic Approach to Establishing and Strengthening National Infrastructure for Radiation, Transport and Waste
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RSC specialists regularly participate in various conferences, workshops
and meetings on radiation protection issues, prepare scientific articles, which
are published in both foreign and Lithuanian specific publications.
In 2016, published articles were those:
l K. Guogytė, A. Plieskienė, O. Sevriukova, R. Ladygienė, J. Žiliukas,
V. Janušonis. Micronuclei and G2 Assays for Assessment of Chromosomal
Radiosensitivity as Assistant Tool in Radiotherapy: Method-Comparison Study. Health Sciences In Eastern Europe. 2016, Volume 26, No. 5,
p. 63–68. (ISSN 1392-6373 Print/ 2335-867x Online 016, DOI:
Http://DOI.Org/10.5200/SmHs.2016.073.)
l A. Mastauskas, R. S. Warren, R. Aganauskaite, V. Statkus. An Approach to
Develop DBT-like Threat Statement Using Open-Source Adversary Data.
International Conference on Nuclear Security: Commitments and Actions,
CN-244, Vienna, Austria, 5–9 December 2016.
l E. D. Marčiulionienė, O. Jefanova, V. Sakalauskas, O. Sevriukova. The Accumulation Process of 137Cs and 90Sr in the Cell of Nitellopsis Obtusa Algae.
Rad. Applic. 2016, 1(2), p. 128–131, DOI: 10.21175/RadJ.2016.02.023.
l R. Ladygienė, L. Pilkytė, A. Tankevičiūtė. Long-term impact of accident at Chernobyl NPP to the environmental of Lithuania and public exposure. Proceeding
of the Conference Thirty years after the Chernobyl accident: consequences and
lessons Vilnius, 25 April 2016, Public Health, Annex No.1, p. 9–13.
l L. Pilkytė, R. Ladygienė, A. Mastauskas, J. Žiliukas. Influence of Chernobyl nuclear power plant accident to the contamination of wood
fuel used in Lithuania. Proceeding of the Conference 30 years after the
Chernobyl accident: consequences and lessons Vilnius, 25 April 2016,
Public Health, Annex No.1, p. 18–21.
l K. Guogytė, O. Sevriukova, R. Ladygienė, J. Žiliukas. Application of di
centric assay in assessment of exposure to ionizing radiation. Proceeding
of the Conference 30 years after the Chernobyl accident: consequences
and lessons Vilnius, 25 April 2016, Public Health, Annex No.1, p. 35–39.
l R. Kievinas, R. Ladygienė, L. Pilkytė, J. Žiliukas. Assessment of exposure doses
due to indoor radon in dwellings of 11 municipalities in Lithuania. Proceeding
of the Conference 30 years after the Chernobyl accident: consequences and
lessons Vilnius, 25 April 2016, Public Health, Annex No.1, p. 50–53.
l A. Mastauskas, D. Šidiškienė, R. Ladygienė. Lithuanian population exposure resulted from the accident at the Chernobyl nuclear power plant and
the measures taken to reduce the exposure. Proceeding of the International Conference „Lithuania, Chernobyl, Japan “. Vilnius, 2016, p. 55–60.
l A. Mastauskas, R. Ladygienė. Nuclear accidents and related public health
risks. Proceeding of the International Conference „Lithuania, Chernobyl,
Japan “. Vilnius, 2016, p. 26–31.
l A. Mastauskas. Strategic Approach to Establishing and Strengthening
National Infrastructure for Radiation, Transport and Waste Safety.
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International Conference on Effective Nuclear Regulatory Systems.
11–15 April 2016, Vienna, Austria.
l A. Mastauskas. Quality Management System Improves Effectiveness and
Quality of Activities of Radiation Protection Regulatory Body in Lithuania. International Conference on Effective Nuclear Regulatory Systems.
11–15 April 2016, Vienna, Austria.
l I. Gatelytė, R. Kievinas. Pedatric radiation protection and public health.
Republican scientific-practical conference “On the environment promo
ting children's health. Let's build it together”, 31 March 2016, Vilnius.

Safety. International Conference on Effective Nuclear Regulatory Systems.
11–15 April 2016, Vienna, Austria.
l A. Mastauskas. Quality Management System Improves Effectiveness and
Quality of Activities of Radiation Protection Regulatory Body in Lithuania. International Conference on Effective Nuclear Regulatory Systems.
11–15 April 2016, Vienna, Austria.
l I. Gatelytė, R. Kievinas. Vaikų radiacinė sauga ir visuomenės sveikata.
Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Vaikų sveikatą stiprinanti
aplinka. Kurkime ją drauge“. 2016 m. kovo 31 d., Vilnius.

SIGNIFICANT EVENTS IN 1997–2016

SVARBIAUSI 1997–2016 M. ĮVYKIAI

For 20 years, RSC ensure the radiation protection of population and environment. This section gives an overview of the main events over 20-years of activity.
l On 1 January 1997, RSC has been inaugurated.
l On 12 January 1999, Seimas of the Republic of Lithuania adopted the Law on
Radiation Protection, which established the legal bases of radiation protection,
and defined RSC competences related to the radiation protection. The Law on
Radioactive waste management has been enacted the same year and outlined
the RSC competences in management of radioactive waste.
l 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, carried out by territorial Public Health Centres in accordance with their competence were
transferred to the RSC and subsequently, the regional divisions of RSC
were established in Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and Panevėžys.
l 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.
l One of the milestones of the national radiation protection infrastructure is the
State Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational Exposure. 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.
l In 1999, the IAEA organized first regional training course in Lithuania
recognizing so the achievements of RSC in development of the radiation
protection infrastructure in the country.
l In 2000, the Government adopted the State Radiation Protection
Programme, aimed to guarantee the sufficient protection of public and
the environment against harmful impact of ionizing radiation.
l In 2001, PHARE project “Radiation Protection” has been launched with
aim to improve the legislation on radiation protection, develop quality
system in RSC, enhance systems of training, public information and preparedness for radiation accidents, and prepare to the accreditation of the
division of Programmes and Expertise.
l In assistance of colleagues from the Netherlands the implementation of
the MATRA programme on “Improvement of the capacity of services essential for radiation protection in medicine“ has been launched in 2002.

Jau 20 metų RSC rūpinasi žmonių ir aplinkos radiacine sauga. Šiame skyrelyje apžvelgiami pagrindiniai 20-ies metų veiklos įvykiai.
l 1997 m. sausio 1 d. įkurtas RSC.
l 1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymą, kuriame nustatyti radiacinės saugos teisiniai pagrindai bei RSC kompetencijos radiacinės saugos srityje.
Tais pačiais metais priimtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas
apibrėžė RSC kompetenciją radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje.
l RSC veiklos tikslai ir funkcijos buvo nusakyti RSC nuostatuose, patvirtintuose sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 19 d. įsakymu. 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.
l Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 1999 m. patvirtindama Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (šaltiniai) licencijavimo taisykles,
reglamentavo licencijos veiklai su šaltiniais išdavimo sąlygas. Šis teisės
aktas Lietuvoje įteisino naują veiklos su šaltiniais leidimo koncepciją, kuri
atitiko TATENA‘os rekomendacijų ir ET direktyvų nuostatas.
l Viena iš kertinių nacionalinės infrastruktūros sudedamųjų dalių – Valstybės
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras. Gerokai
anksčiau, prieš įkuriant RSC, buvo vykdoma Lietuvoje esančių šaltinių apskaita
bei registruojamos ir kaupiami duomenys apie darbuotojų patiriamas apšvitos
dozes. Turimai duomenų bazei Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro statusas suteiktas 1999 m.
l 1999 m. TATENA Lietuvoje organizavo pirmuosius regioninius mokymo
kursus, taip pripažindama RSC pasiekimus kuriant šalies radiacinės saugos infrastruktūrą.
l 2000 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Radiacinės saugos
programą, kurios pagrindinis tikslas – garantuoti pakankamą gyventojų
ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
l 2001 m. pradėta vykdyti PHARE programa „Radiacinė sauga“, kuria siekta
gerinti radiacinės saugos teisės aktus, sukurti RSC kokybės sistemą, tobulinti mokymo, visuomenės informavimo ir pasirengimo radiacinėms
avarijoms sistemas, pasirengti tuometinio Programų ir ekspertizės skyriaus akreditavimui.
l 2002 m. drauge su Nyderlandų specialistais pradėta vykdyti MATRA‘os
programa „Paslaugų, svarbių radiacinei saugai medicinoje, gerinimas“.
Pagrindinis šios programos tikslas buvo keliose šalies ASPĮ sukurti ir įdiegti kokybės sistemas rentgenodiagnostikos srityje.
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DVIDEŠIMT VEIKLOS METŲ
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l Siekiant spręsti pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms ava-

l

l

l

l

l

l

l

l

l

rijoms problemas, 2004–2006 m. vykdyta programa „Pasirengimo
branduolinėms ir radiologinėms avarijoms stiprinimas Lietuvoje“. Šią
programą sudarė Dvynių, tiekimo ir darbų dalys. Vykdant programą
įrengtos patalpos, gauta įrangos avarinei parengčiai stiprinti ir mokyti radiacinės saugos, pasirengta įvairioms situacijoms, galinčioms
kilti branduolinės arba radiologinės avarijos metu, ir pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus akredituoti tyrimai ir
bandymai.
2007–2009 m. įgyvendintas investicinis projektas „Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro
kūrimas ir diegimas Radiacinės saugos centre“. Šiuo projektu sukurta
efektyvi registro duomenų apdorojimo sistema.
2008 m. pradėta leisti RSC informacinių biuletenių „Radiacinė sauga“
serija. Šiuose leidiniuose siekiama paprastai, aiškiai ir suprantamai
informuoti gyventojus apie jonizuojančiąją spinduliuotę, jos taikymo
sritis ir su tuo susijusias radiacinės saugos problemas.
RSC labai svarbu, kad jo atliekami dabai bei vykdoma veikla būtų
kokybiški ir tinkamai įvertinti, todėl buvo sukurta ir 2009 m. pagal
LST EN ISO 9001 standartą sertifikuota RSC kokybės vadybos sistema.
2012 m. Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimą
reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas vertino TATENA‘os
ekspertai (EPREV misija). Misijos tikslas – įvertinti Lietuvos institucijų pasirengimą ir gebėjimus reaguoti į branduolines ir radiologines
avarijas.
2012–2014 m. drauge su UAB „Lokmis“ įgyvendintas ES techninės
paramos projektas „Sveikatos apsauga, susijusi su medicinine apšvita
Kroatijos Respublikoje“.
2013 m. veiklą pradėjo biologinės dozimetrijos laboratorija, įkurta
pagal 2012–2013 m. vykdytą TATENA‘os nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių įvertinimui kūrimas“. Tai pirmoji tokio lygio
laboratorija Baltijos valstybėse. TATENA‘os 2014 m. sėkmės istorijų
sąraše šis projektas įtrauktas tarp 5 sėkmingiausių Europos regione
vykdytų projektų.
2013 m. antrąjį pusmetį Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, priimtos dvi ET direktyvos – pagrindinių saugos standartų siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų
pavojų (Pagrindinių standartų direktyva) ir plačiosios visuomenės
sveikatos apsaugos reikalavimų, susijusių su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis.
2013–2014 m. kartu su CPVA vykdytas Dvynių projektas „Radiacinės
saugos infrastruktūros stiprinimas ir techninės paramos organizacijų
vystymas Azerbaidžane“. Šis projektas EK buvo pripažintas vienu iš
penkių geriausių Azerbaidžane įgyvendintų Dvynių projektų.
2014 m. pradėtas įgyvendinti TATENA‘os 2014–2015 m. nacionalinis
techninio bendradarbiavimo projektas LIT 2012 „Ilgalaikis pacientų
ekspozicijų ir apšvitos dozių registravimas diagnostinių ir intervencinių procedūrų metu“, kurio tikslas – kuriamoje e. sveikatos sistemos bazėje sukurti modulį, kuris leistų stebėti ir vertinti pacientų
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DVIDEŠIMT VEIKLOS METŲ
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The programme aimed to develop and install the quality systems for
X-ray diagnostics in some of ASPĮ within the country.
Aiming to solve the issues 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. Under this programme premises were
equipped, equipment for strengthening of emergency preparedness
and training on radiation protection was delivered, preparedness for
different situations might occur during a nuclear or radiological accident
was enhanced, and radiological investigations and tests were accredited
according to the LST EN ISO/IEC 17025:2005.
In 2007–2009, the investment project “Creation and Implementation
of the State Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational
Exposure in the Radiation Protection Centre” aimed to develop an effective
system for the register data processing has been implemented.
In 2008, RSC launched publishing the newsletters “Radiation Protection”
series. These publications intended to inform the public in simple and
clear way on ionizing radiation, fields of its application and other radiation
protection related issues.
RSC highly care about the quality and proper evaluation of performed
activities and tasks, therefore quality management system complying
with requirements of LST EN ISO 9001 standard was introduced in RSC in
2009.
In 2012, IAEA experts assessed the preparedness and response of
Lithuanian state and municipal institutions in case of nuclear and
radiological accidents (EPREV mission). The mission was aimed to
evaluate the capacity of Lithuanian institutions in preparedness and
response to nuclear and radiological accidents
In 2012–2014, RSC together with the enterprise Lokmis UAB imple
mented EU funded technical assistance project Health Protection in
Relation to Medical Exposure – re-launch in the Republic of Croatia.
Successful implementation of the IAEA national technical cooperation
project ”Establishing the National Biological Dosimetry Laboratory for
Cytogenetic Analysis of Ionizing Radiation Exposure and Biological Dose
Assessment” resulted in inauguration of Biological dosimetry laboratory
within RSC in 2013. This is the first laboratory of this level in the Baltic
States, and the implemented project has been ranked within “IAEA
Success Stories in 2014” among 5 most successful projects carried out in
European region.
During the Lithuanian Presidency of the EU Council in 2013, two EC
directives – the Directive laying down basic safety standards for protection
against the dangers arising from exposure to ionizing radiation and the
Directive laying down requirements for the protection of the health of the
general public with regard to radioactive materials in water intended for
human consumption were adopted.
In 2013–2014, RSC together with the CPVA successfully carried out
Twinning project Strengthening Radiation Protection Infrastructure and
Development of the Supporting Services of the Republic of Azerbaijan.
This project was ranked by EC among five best Twinning projects
implemented in Azerbaijan.
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rentgenodiagnostikos procedūrų metu patiriamą apšvitą bei teikti
siūlymus, kaip optimizuoti medicininę apšvitą.
l 2015 m. pradėtas įgyvendinti 2015–2017 m. SAM finansuojamas
investicijų projektas „Visuomenės sveikatos saugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio užtikrinimo stiprinimas“, kurį vykdant jau atnaujinta darbuotojų profesinės apšvitos ir gama spektrometrinė bei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių aptikimo ir
identifikavimo įranga. Įsigyta universalios įrangos, skirtos paliktųjų
šaltinių, nelegaliai gabenamų radioaktyviųjų medžiagų bei terorizmo prevencijai masinių renginių metu.
l 2015 m. vyko TATENA‘os Radiacinės saugos švietimo ir mokymo
Lietuvoje vertinimo misija EduTa. Misijos metu vertintas radiacinės
saugos mokymo ir švietimo sistemos Lietuvoje efektyvumas, privalomąjį radiacinės saugos mokymą įgyvendinančių įstaigų pasirengimas organizuoti tokius mokymus darbuotojams ir asmenims,
atsakingiems už radiacinę saugą.
l 2016 m. vyko TATENA‘os ekspertų atliekama Lietuvos branduolinės
ir radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros įvertinimo (angl.
Integrated Regulatory Review Service, IRRS) misija.
Per šiuos 20 metų RSC taip pat aktyviai bendradarbiavo su Švedijos, Suomijos, Danijos, JAV, Belgijos, Nyderlandų ir kitų valstybių
radiacinės saugos institucijomis, kartu įgyvendinti įvairūs dvišaliai
projektai. Visus šiuos metus RSC glaudžiai bendradarbiavo su Latvijos
ir Estijos reguliuojančiosiomis institucijomis, su kuriomis jau daugiau
kaip 10 metų kasmet rengia dalykinius susitikimus radiacinės saugos
klausimams spręsti.
Nemažiau įsimintinų įvykių buvo ir bendradarbiaujant su Lietuvos
institucijomis. RSC per šiuos metus pasirašė bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei 10 Lietuvos institucijų, drauge organizavo pratybas
bei mokymus pasirengiant branduolinėms ir radiologinėms avarijos
bei įvairiems ekstremaliems įvykiams.

l In 2014, RSC started the implementation of IAEA national technical

cooperation project for 2014–2015 Supporting Long Term Recording of
Patient Doses in Diagnostic and Interventional Procedures with the scope
to develop module within the eHealth system enabling to monitor and
assess patients’ exposure from X-ray diagnostic procedures and provide
recommendations on optimization of medical exposure.
l MoH-funded investment project for 2015–2017 "Strengthening the
assurance of public health protection against ionizing radiation” has
been launched in 2015. Under this project, the equipment used for
occupational exposure assessment, gamma spectrometry, detection and
identification of ionizing radiation has already been renewed. Universal
equipment for prevention of orphan sources, illicit traffic of radioactive
materials, and terrorism during mass events has also been purchased.
l In 2015, IAEA experts implementing EduTa mission on appraisal of system
of radiation protection education and training assessed the effectiveness
of system of education and training on radiation protection in Lithuania
and preparedness of institutions implementing compulsory radiation
protection training service to provide these trainings to radiation workers
and radiation protection officers.
l In 2016, IAEA experts conducted IRRS (Integrated Regulatory Review
Service) mission to assess the regulatory infrastructure for nuclear and
radiation safety in Lithuania.
During these 20 years, the RSC has also actively cooperated with radiation
protection authorities of Sweden, Finland, Denmark, the US, Belgium, the
Netherlands and others, and jointly implemented various bilateral projects.
All these years the RSC worked closely with the Latvian and Estonian
regulatory authorities and over 10 past years, annually organized trilateral
meetings on radiation protection issues.
There were many memorable events related to the cooperation with
the Lithuanian institution over this period as well. Over these years, RSC has
signed cooperation agreements with more than 10 Lithuanian institutions,
jointly organized training and exercises on preparedness for nuclear and
radiological accidents as well as other emergencies.

SANTRUMPOS

ABBRIVIATIONS

AE
ASPĮ
BJVT
EK
ES
ET
HERCA

NPP
ASPĮ
CBSS
EU
EC
EC
HERCA

– atominė elektrinė
– asmens sveikatos priežiūros įstaiga
– Baltijos jūros valstybių taryba
– Europos Komisija
– Europos Sąjunga
– Europos Taryba
– Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų
vadovų asociacija
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentūra
VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų
ministerijos
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– nuclear power plant
– health care institutions
– Council of the Baltic Sea States
– European Union
– European Commission
– European Council
– Heads of the European Radiological Protection Competent
Authorities
– Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior
– Ministry of Health
– International Atomic Energy Agency
– State Border Guard Service at the Ministry of the Interior of the
Republic of Lithuania

RADIATION PROTECTION CENTRE TWENTY YEARS OF ACTIVITIES

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO
20 VEIKLOS METŲ

RADIATION PROTECTION CENTRE
20 YEARS OF ACTIVITIES

LEIDINĮ PARENGĖ:
Rugilė Aganauskaitė, Gintautas Balčytis, Aneta Bogdanovič, Kristina Živilė
Gaponovienė, Ieva Gatelytė, Sigutė Gaulienė, Kamilė Guogytė, Kazys Gricius, Augustinas Ivanauskas, Aistė Jakutytė, Kristina Katalinienė, Remigijus Kievinas, Rima Ladygienė, Jonas Marcinkevičius, Albinas Mastauskas,
Diana Nikitina, Asta Orentienė, Vidmantas Paulavičius, Laima Pilkytė, Agnė
Prušinskaitė, Erika Sadzevičienė, Rytis Salys, Olga Sevriukova, Ramunė
Marija Stasiūnaitienė, Vaidas Statkus, Auksė Tankevičiūtė, Dovilė Šerėnaitė,
Danutė Šidiškienė, Aušra Urbonienė, Violeta Vilkickaitė, Julius Žiliukas, Vida
Žukauskaitė.

AUTHORS OF THE EDITION:
Rugilė Aganauskaitė, Gintautas Balčytis, Aneta Bogdanovič, Kristina Živilė
Gaponovienė, Ieva Gatelytė, Sigutė Gaulienė, Kamilė Guogytė, Kazys Gricius, Augustinas Ivanauskas, Aistė Jakutytė, Kristina Katalinienė, Remigijus Kievinas, Rima Ladygienė, Jonas Marcinkevičius, Albinas Mastauskas,
Diana Nikitina, Asta Orentienė, Vidmantas Paulavičius, Laima Pilkytė, Agnė
Prušinskaitė, Erika Sadzevičienė, Rytis Salys, Olga Sevriukova, Ramunė
Marija Stasiūnaitienė, Vaidas Statkus, Auksė Tankevičiūtė, Dovilė Šerėnaitė,
Danutė Šidiškienė, Aušra Urbonienė, Violeta Vilkickaitė, Julius Žiliukas, Vida
Žukauskaitė.

REDAKTORĖ
Sigutė Gaulienė

EDITOR
Sigutė Gaulienė

NUOTRAUKOS:
Aurelijos Butienės, Ievos Gatelytės, Kristinos Živilės Gaponovienės, Sigutės
Gaulienės, Henriko Grušo, Remigijaus Kievino, Rimos Ladygienės, Laimos Pilkytės, Agnės Prušinskaitės, Ryčio Salio, Dovilės Šerėnaitės.

PHOTOS OF:
Aurelija Butienė, Ieva Gatelytė, Kristina Živilė Gaponovienė, Sigutė Gaulienė,
Henrikas Grušas, Remigijus Kievinas, Rima Ladygienė, Laima Pilkytė, Agnė
Prušinskaitė, Rytis Salys, Dovilė Šerėnaitė.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3636
El. p. rsc@rsc.lt
www.rsc.lt

RADIATION PROTECTION CENTRE
Kalvarijų ave. 153, LT-08221 Vilnius, Lithuania
Tel. (8 5) 236 1936
Fax. (8 5) 276 3636
E-mail: rsc@rsc.lt
www.rsc.lt

Išleido LĮ „KRIVENTA“
V. Pietario g. 5-3, LT-03122 Vilnius
Tel. / faks. (8 5) 265 06 29
El. p. kriventa@kriventa.lt
www.kriventa.lt

Published by LĮ „KRIVENTA“
V. Pietario ave. 5-3, LT-03122 Vilnius, Lithuania
Tel. / fax: (8 5) 265 06 29
E-mail: kriventa@kriventa.lt
www.kriventa.lt

Vilnius
2017

Vilnius
2017

