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1.5. RADIOLOGINIAI INCIDENTAI IR JŲ PREVENCIJA	 14

2.

SANTRUMPOS

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS
Kiekviena valstybė privalo apsaugoti žmones ir aplinką nuo nepagrįstos
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos bei garantuoti jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių saugumą, tobulinti radiacinės saugos teisinę bazę, daug
dėmesio skirti visuomenei informuoti ir šviesti radiacinės saugos klausimais.
(Iš Radiacinės saugos centro kokybės politikos)
• Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką, rengia
teisės aktų projektus bei koordinuoja valstybės ir savivaldybių
institucijų veiksmus radiacinės saugos srityje;
• Tvarko Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registro duomenis;
• Išduoda licencijas ar laikinuosius leidimus verstis veikla su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai);
• Išduoda leidimus įvežti, išvežti, vežti tranzitu ar vežti Lietuvos
Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas, išskyrus radioaktyviąsias
medžiagas, naudojamas branduolinės energetikos srityje;
• Prižiūri, kaip laikomasi radiacinės saugos bei šaltinių fizinės saugos
reikalavimų;
• Koordinuoja ir kontroliuoja prevencijos priemones, siekdamas
išaiškinti pavogtus, neteisingai naudojamus, paliktus šaltinius ir
radionuklidais užterštus objektus, bei organizuoja jų sutvarkymą;
• Organizuoja ir atlieka oro, geriamojo vandens, maisto produktų,
statybinių medžiagų, kurios gali lemti žmogaus apšvitą, stebėseną;
• Pagal kompetenciją atlieka radiacinės saugos būklės tyrimus ir
valstybinės ekspertizės darbus, inicijuoja ir koordinuoja mokslinius
tyrimus ir bandymus;
• Atlieka gyventojų ir darbuotojų apšvitos (gamtinės, medicininės,
profesinės ir avarinės) stebėseną;
• Planuoja ir organizuoja radiologinių incidentų ir avarijų valdymą,
dalyvauja likviduojant branduolinių avarijų padarinius;
• Koordinuoja privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir vykdo
neformalųjį radiacinės saugos ugdymą;
• Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis (TATENA,
HERCA ir kt.), Europos Komisija ir užsienio valstybių radiacinę
saugą reguliuojančiomis institucijomis ir dalyvauja tarptautinių
komitetų ir grupių (ESOREX, RENEB, BJVT) veikloje;
• Bendradarbiauja su Lietuvos institucijomis ir organizacijomis
radiacinės saugos srityje;
• Informuoja gyventojus radiacinės saugos klausimais.

RADIATION PROTECTION CENTRE
Each state must protect people and the environment from unjustified exposure
to ionizing radiation and guarantee the security of ionizing radiation sources,
constantly improve the legislation of radiation protection, pay particular
efforts to the public information and education on radiation protection issues.
(Adopted from Radiation Protection Centre quality policy)
• Participates in the formation and implementation of the state
policy, drafts legislation projects and coordinates the activities
of state and municipal institutions in the radiation protection
field;
• Manages the State Registry of Ionizing Radiation Sources and
Occupational Exposure;
• Issues the licenses or temporal permits to carry out practices with
ionizing radiation sources (hereinafter – sources);
• Issues the permits for import, export, transit and transportation
of radioactive materials and radioactive waste except radioactive
materials used in nuclear energy;
• Supervises how operators follow the requirements on radiation
protection and security of sources;
• Coordinates and controls the preventive measures in order to
identify the stolen, illegally used, orphan sources and radioactively
contaminated objects as well as organizes handling of these sources;
• Organizes and carries out the monitoring of air, drinking water,
foodstuffs and building materials that can lead to human exposure;
• In accordance with competence, investigates the status of radiation
protection, carries out state expertise, initiates and coordinates
scientific research and testing;
• Implements monitoring of environmental, medical, occupational
and accidental exposure;
• Plans and organizes the management of radiological incidents and
accidents, participates in the elimination of its consequences;
• Coordinates the compulsory radiation protection training and
provides non-formal education in radiation protection;
• Collaborates with international organizations (IAEA, HERCA, etc.),
European Commission, foreign radiation protection regulators and
participates in the work of international committees and groups
(ESOREX, RENEB, CBSS);
• Cooperates with Lithuanian institutions and organizations;
• Informs public on radiation protection issues.

RADIATION PROTECTION CENTRE IN SHORT
PURPOSE

PASKIRTIS
Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM), kurios paskirtis – dalyvauti
formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką radiacinės saugos srityje, išskyrus
šios politikos įgyvendinimą, vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai).

MISIJA

The Radiation Protection Centre (hereinafter – RSC) is an institution under the
Ministry of Health of the Republic of Lithuania (hereinafter – SAM) involved in
the formation and implementation of state policy in radiation protection field
except the implementation of this policy dealing with application of ionizing
radiation sources (hereafter – sources) in nuclear energy field.

MISSION

Užtikrinti Lietuvos žmonių ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

VIZIJA

To ensure the radiation protection of people and the environment against the
harmful effects of ionizing radiation.

VISION

Aukščiausio lygio radiacinė sauga šalyje, visuomenė ir aplinka apsaugota nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, saugus šaltinių
naudojimas.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

The highest-level of radiation protection within the state, public and the
environment protected from unjustified exposure to ionizing radiation, safe use
of sources.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Vienas pagrindinių RSC prioritetų – užtikrinti veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą bei teikiamų paslaugų kokybę, todėl įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS), atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, o
daugelis atliekamų radiologinių tyrimų ir bandymų akredituoti pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.

FINANSINIAI IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Service quality and operational efficiency are the main priorities of the RSC.
Therefore quality management system (hereinafter – QMS) complying with
the requirements of LST EN ISO 9001:2008 is introduced in RSC and most of the
radiological investigations and tests providing in RSC are accredited in accordance
with the requirements of LST EN ISO/IEC 17025:2005 standard.

FINANCIAL AND HUMAN RESOURCES

Pagrindinis finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. RSC taip pat gauna pajamų už teikiamas mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, o
atskiriems pavedimams vykdyti – ir iš kitų šaltinių (Europos Sąjungos (toliau –
ES) ir tarptautinių organizacijų). Iš biudžeto gautos lėšos sudarė 995,1 tūkst. Eur,
iš ES – 3 tūkst. Eur, iš tarptautinių organizacijų – 11,7 tūkst. Eur, o pajamų
įmokų lėšų panaudota 136,2 tūkst. Eur (1 pav.).

RSC is principally financed by the state budget. It also generates income from
provided public services and get financial support from different sources like
European Union (EU) and other international organizations. State budget funds
amounted 995,1 thousand euros, income funds – 136,2 thousand euros,
EU funds – 3 thousand euros, and financial support received from international
organizations was 11,7 thousand euros. Budget breakdown is shown in figure 1.
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1 pav. RSC finansiniai ir žmogiškieji ištekliai / Figure 1. RSC financial and human resources
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RSC dirbo 54 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis (toliau – specialistai), kurių 67 proc. sudarė moterys, o amžiaus vidurkis buvo 45 metai. 87 proc. dirbančių specialistų yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų 5 – mokslo daktarai. Specialistai kėlė kvalifikaciją
tiek Lietuvoje (43 specialistai), tiek ir užsienio valstybėse (19 specialistų).
Vienam RSC specialistui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir įteiktas garbės ženklas, o kitas apdovanotas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro padėka už ilgametį ir atsakingą darbą, profesionalumą ir svarų indėlį į Lietuvos sveikatos sistemos plėtrą.

The RSC employed 54 civil servants and contract employees (hereinafter – specialists). The average age of RSC staff was 45 years and 67 % of
specialists were women. 87 % of specialists had higher education including
5 doctors of science. The specialists improved their qualifications both in
Lithuania (43 specialists) and in foreign countries (19 specialists).
One RSC specialist received the Honorary Lithuanian Healthcare Worker
award, while the other one was awarded by the Minister of Health of the Republic of Lithuania for the long-term and responsible work, professionalism and
a significant contribution to the development of the Lithuanian health system.

RADIACINĖS SAUGOS
BŪKLĖS APŽVALGA

AN OVERVIEW OF THE STATUS
OF RADIATION PROTECTION

RSC, dalyvaudamas formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką radiacinės saugos srityje, vykdo valstybinę radiacinės saugos reguliuojamąją kontrolę, kuri apima Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų
apšvitos registro (toliau – registras) tvarkymą, veiklos su šaltiniais įteisinimą,
valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, radiacinės saugos mokymą, radiologinių avarijų valdymą ir prevenciją bei radiologinės būklės stebėseną.
Registre buvo saugomi duomenys apie 14 tūkst. šaltinių, o duomenys apie
darbuotojų apšvitos dozes pasipildė 5 989 naujais įrašais. Kaip ir ankstesniais
metais, šių duomenų kitimo tendencijos išliko panašios: jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (toliau – generatoriai) skaičius nuolat didėja, o kitų šaltinių
kiekis mažėja, medicinos darbuotojų dozių įrašų skaičius didėja, nes daugėja veterinarijos, odontologijos ir spindulinės diagnostikos sričių darbuotojų.
Metų pabaigoje Lietuvoje veikla su šaltiniais buvo vykdoma pagal 1 592
RSC išduotas licencijas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija).
Radiacinės saugos požiūriu prižiūrimų ūkio subjektų skaičius Lietuvoje siekė 1 705, įskaitant ir tuos ūkio subjektus, kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau
kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį
radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą.
Profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai parodė, kad apšvitą patiriančių
darbuotojų apšvita neviršija Lietuvoje nustatytų metinių ribinių dozių.
Vykdant radiologinės būklės stebėseną nustatyta, kad Lietuvos gyventojų iš
įvairių šaltinių (išskyrus profesinę apšvitą) patiriama apšvita, kuri yra 3,37 mSv, nuo
praėjusių metų nepakito ir yra prilyginama kitose Europos šalyse nustatomai metinei
gyventojo apšvitai (~3,5 mSv). Didžiausią apšvitą Lietuvos gyventojai patyrė dėl
radioaktyviųjų radono dujų gyvenamojoje aplinkoje ir medicininių procedūrų, kurių
metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė. Branduolinės energetikos objektų
(toliau – BEO) veikla nulemia nedidelę Lietuvos gyventojų apšvitą.
Radiologinių incidentų ar avarijų, keliančių riziką gyventojų ir darbuotojų
radiacinei saugai ir sveikatai, nebuvo. Lietuvoje išlieka panaši registruojamų
radiologinių incidentų tendencija. RSC tyrė ir vertino 26 radiologinius incidentus, kurių didžiąją dalį, kaip ir ankstesniais metais, sudarė pasienio kontrolės
postuose sulaikyti ir padidėjusią gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę
kroviniai bei 137Cs užterštas biokuras, tačiau palyginti su ankstesniais metais jų
skaičius mažėja dėl sugriežtintų reikalavimų įvežamam biokurui.

While participating in the formation and implementation of state policy in the
radiation protection field, RSC carries out state regulatory control of radiation protection including management of the State Registry of Ionizing Radiation Sources
and Occupational Exposure (hereinafter – registry), authorization of activities with
sources, state radiation protection supervision, training in radiation protection, radiological monitoring, management and prevention of radiological accidents.
The registry kept data on 14 thousand sources and was supplemented with 5 989
new records on occupational exposure doses. The dynamics of changes in this data
remained the same as previous years: the number of generators of ionizing radiation
(hereinafter – X-ray generators) has been steadily increasing, while number of sources
has been decreasing, number of records on medical staff doses has been rising due to
increase in number of workers in dentistry, veterinary and X-ray diagnostics.
By the end of the year, practice with sources in Lithuania had been doing
upon 1 592 valid licenses to carry out practices with ionizing radiation sources
(hereinafter – license).
There were 1 705 operators in Lithuania supervised from the radiation protection
point of view including those entities whose activities should not be authorized but
may influence exposure of public and the environment to ionizing radiation and/
or deal with the detection of orphan source or radioactively contaminated objects.
The results of the monitoring of occupational exposure have shown that
exposure doses of exposed workers did not exceed the annual limit values
established in Lithuania.
Radiological monitoring data revealed that the exposure of the Lithuania
population from various sources (except occupational exposure) estimated of
3.37 mSv, has not been changed since last year and is similar to the annual public
exposure (~ 3.5 mSv) in other European countries. Radioactive radon gas in the
living environment and medical procedures using ionizing radiation have mainly
determined the value of annual exposure dose to public. The activities of nuclear
energy facilities (hereinafter – NEF) negligible contributed to the exposure of
Lithuania population.
There were no radiological incidents, which could raise the risks to the radiation
protection and health of workers or public. The similar trend in registered radiologi
cal incidents remained in Lithuania. RSC recorded and investigated 26 radiological
incidents mostly comprised of cargoes emitting increased natural ionizing radiation
and biofuel contaminated with 137Cs, detained at the border checkpoints, but number of those cases decreased due to tightened requirements for imported biofuels.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

IMPORTANT EVENTS

KOVAS
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau – PAGD)
kvietimu RSC dalyvavo Europos Komisijos (toliau – EK) drauge su Švedijos,
Italijos ir Didžiosios Britanijos konsorciumu rengiamose tarptautinėse atsako į
4

MARCH
Under the invitation of the Fire and Rescue Department (hereinafter –
PAGD), RSC attended the European Disaster Response Exercise (EDREX) jointly
organized by the European Commission (hereinafter – EC) and consortium of

Sweden, Italy and the United Kingdom. The purpose of exercise was to check
and assess capacities in response to complex emergencies at national, EU and
international level.
Under the initiative of the RSC, a meeting with representatives of 16 municipalities was organized. It was intended to assess the preparedness of municipalities to respond to nuclear or radiological accidents including efficiency
of emergency alert system, plans for iodine prophylaxis and sheltering.

EDREX stalo pratybos / The EDREX table exercise

Pasitarimas su savivaldybės atstovais
Meeting with representatives of municipalities

GEGUŽĖ

MAY

Organizuotos RSC Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC)
stalo pratybos „Paliktojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio sutvarkymas“.
Šių stalo pratybų tikslas – patikrinti, kaip RSC ESOC grupės yra pasirengusios
reaguoti į radiologinį incidentą.

There was organized Table-top exercise “Handling the Orphan Source“
by the RSC Emergency Situations Operations Center (hereinafter – ESOC)
to test how the RSC ESOC teams are prepared to respond to a radiological
incident.
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nelaimes stalo pratybose EDREX (angl. – European Disaster Response Exercise),
kurių tikslas – patikrinti ir įvertinti, kaip gebama reaguoti į kompleksines
ekstremaliąsias situacijas nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygiu.
RSC iniciatyva organizuotas pasitarimas su 16-os savivaldybių atstovais siekiant
įvertinti savivaldybių pasirengimą reaguoti į branduolines ar radiologines avarijas,
gyventojų perspėjimo, slėpimosi bei jodo profilaktikos organizavimo veiksmus.

RSC ESOC stalo pratybos / RSC ESOC Table-top exercises

BIRŽELIS

JUNE

RSC drauge su Lietuvos radiacinės saugos draugija, remiant SAM, organizavo
konferenciją, skirtą Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 20-ies metų pasiekimams aptarti ir kilusiems iššūkiams prisiminti. Konferencijoje įvairių institucijų
atstovai skaitė pranešimus, pasidalijo darbo rezultatais ir patirtimi sprendžiant
aktualius radiacinės saugos klausimus.

The RSC in collaboration with the Lithuanian Radiation Protection Society
and under the SAM support organized the conference dedicated to discuss
challenges and achievements that Lithuania's radiation protection infrastructure
underwent during the last 20 years. During the conference, the representatives
of different institutions gave presentations, shared work results and experience
in solving relevant radiation protection issues.

Konferencija „Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 20-ies metų pasiekimai ir iššūkiai“
Conference "Radiation protection infrastructure in Lithuania: 20th years achievements and challenges"
5
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RUGSĖJIS

SEPTEMBER

RSC dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA)
organizuotose avarinės parengties pratybose ConvEx-3 (2017), kurių tikslas –
įvertinti galimybę taikyti Valstybinį gyventojų apsaugos branduolinės avarijos
atveju planą įvykus avarijai už Lietuvos teritorijos ribų.

The RSC took part in an international emergency response exercise (ConvEx-3)
organized by the International Atomic Energy Agency (hereinafter – IAEA). The
goal of this exercise was to evaluate the possibility to apply the National Plan for
Protection of Population in Case of Nuclear Accident in a case of severe nuclear
emergency outside the territory of Lithuania.

TATENA’os avarinės parengties pratybos CONVEX-3 / IAEA emergency response exercise CONVEX-3
RSC lankėsi TATENA’os Techninio bendradarbiavimo skyriaus projektų valdymo specialistė, atsakinga už Lietuvoje vykdomus TATENA’os nacionalinius
techninio bendradarbiavimo projektus. Ji domėjosi, su kokiais iššūkiais susiduriama įgyvendinant nacionalinį projektą, ir aptarė bendradarbiavimo su
TATENA klausimus.

IAEA Programme Management Officer responsible for implementation
of technical cooperation projects in Lithuania has visited RSC. Officer was
interested in the challenges that might face the personnel responsible for
the successful implementation of the national project and discussed further
cooperation with the IAEA.

TATENA’os eksperto vizitas RSC / IAEA expert visited RSC

SPALIS

OCTOBER

Vyko TATENA’os fizinės saugos patarėjų misija (toliau – IPPAS misija), kuri
Lietuvoje esamą BEO bei branduolinių medžiagų fizinės saugos režimą įvertino
kaip brandų, gerai išvystytą ir atitinkantį tarptautinius branduolinio saugumo
reikalavimus.

The IAEA organized International Physical Protection Advisory Service
(hereinafter – IPPAS) mission that evaluated current regime on physical
protection of NEF and nuclear material in Lithuania as mature, well-developed
and meeting international nuclear security requirements.

IPPAS misija / IPPAS mission
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1. REGULATORY CONTROL OF RADIATION
PROTECTION

Jonizuojančioji spinduliuotė dėl savo naudingų savybių naudojama įvairiose
veiklos srityse ir duoda didelės ekonominės naudos. Tačiau, be teikiamos naudos,
jonizuojančioji spinduliuotė gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, todėl šalyje
siekiama, kad bet kokia veikla su šaltiniais visuomenei ir aplinkai teiktų didesnę
naudą nei žalą, o apšvita būtų kiek galima mažesnė, atsižvelgiant į ekonominius
ir socialinius veiksnius. RSC įgyvendina valstybinį veiklos su šaltiniais reguliavimą, kuris apima šaltinių gamybą, montavimą, naudojimą, saugojimą, gabenimą
šalyje. Pagrindiniai RSC vykdomos radiacinės saugos reguliuojamosios kontrolės
aspektai Lietuvoje 2017 m. pavaizduoti 2 pav.

Due to useful properties, ionizing radiation is used in various fields of activity
and brings significant economic benefits. However, beside the benefits, ionizing ra
diation can pose a risk to human health and, therefore, the country seeks to ensure that
any activity with sources would be more beneficial than harmful to the public and the
environment and the exposure would be as low as reasonably achievable, taking
into account economic and social factors. RSC implements state regulatory control
of activities with sources including the production, installation, use, storage, and
transportation of sources in the country. Figure 2 depicts main aspects of the regulatory control of radiation protection implemented by the RSC in Lithuania in 2017.

2 pav. Radiacinės saugos reguliuojamosios kontrolės aspektai Lietuvoje / Figure 2. Key aspects of regulatory control of radiation protection in Lithuania
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LICENCIJŲ SKAIČIUS /
NUMBER OF VALID
LICENSES

8 001
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1 705

1.1. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras

1.1. The State Registry of Ionizing Radiation Sources
and Occupational Exposure

Registre saugomi duomenys apie įvežtus, išvežtus, naudojamus ir saugomus
uždaruosius šaltinius, 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.
Registre buvo saugomi duomenys apie beveik 14 tūkstančių šaltinių. Šaltinių
skaičiaus kitimas 2013–2017 m. pavaizduotas 3 pav.
Uždarųjų šaltinių skaičius Lietuvoje ir toliau mažėjo: vis mažiau naudojama
gama radiografų, įvairių kontrolinių prietaisų, radiologinės stebėsenos įrangos,
kurių sudėtyje yra uždarųjų šaltinių, pasenusi įranga keičiama šiuolaikinėmis
alternatyviosiomis technologijomis. Daugiausia uždarųjų šaltinių naudojama
įvairiuose matuokliuose (tankio, storio, drėgmės ir kt.), spektrometruose,
krovinių ir bagažo kontrolės, kalibravimo ir radiologinės stebėsenos įrangoje.

Registry contains data on used, stored, imported or exported sealed sources,
X-ray generators and accelerators, radioactive material, disused X-ray equipment
and accelerators, punctured X-ray tubes, as well as disused sealed sources that
have been returned to the manufacturer or transferred to the long-term storage
as a radioactive waste.
Data on 14 thousand sources was kept in the registry. Dynamics of number of
sources in 2013–2017 is shown in Figure 3.
The number of sealed sources used in Lithuania continued to decline: gamma radiographers, different control gauges and radiological monitoring equipment containing sealed sources are used less, technically outdated equipment
is replaced with new generation alternative devices. Most of sealed sources
are used in different gauges (density, thickness, moisture etc.), spectrometers,
cargo and passenger baggage control, calibration and radiological monitoring
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1. RADIACINĖS SAUGOS
REGULIUOJAMOJI KONTROLĖ
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3 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas 2013–2017 m. / Figure 3. The dynamics of number of sources in 2013–2017
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4 pav. Generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2013–2017 m. / Figure 4. The dynamics of number of medical X-ray generators in 2013–2017
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2017

equipment. In medicine, sealed sources are used in radiotherapy, for blood
irradiation and as reference sources in devices for measuring dose rates or
calibration.
Most of X-ray generators (about 85 %) are the medical equipment. The
number of computed tomography, mammography, angiography, radiothe
rapy equipment remained almost unchanged (see Figure 4). The number of
general-purpose X-ray diagnostic equipment continued to decline because
health care institutions (hereinafter – ASPĮ) wrote off technically outdated
X-ray diagnostic equipment that did not meet modern standards and
replaced them by new generation radiological equipment.
The increase in the number of X-ray generators used in dentistry is related
to their wider use in private dentistry practice. More and more private dental
clinics are purchasing modern intraoral, panoramic and cone beam computed
tomography dental X-ray equipment. Figure 5 depicts the dynamics of number
of dental X-ray generators in 2013–2017.

Medicinoje uždarieji šaltiniai naudojami spindulinėje terapijoje, kraujui švitinti, kaip etaloniniai šaltiniai įrenginiuose, skirtuose dozės galiai išmatuoti ir
įrangai kalibruoti.
Generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2013–2017 m.
pavaizduotas 4 pav. Didžiąją generatorių dalį (~85 proc.) sudaro medicininė
įranga. Kompiuterinių tomografų, mamografų, angiografų, rentgeno terapijos
aparatų skaičius beveik nepakito, o bendrosios paskirties rentgeno diagnostinių aparatų skaičius ir toliau mažėja, nes asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) įsigijus naujos kartos radiologinės įrangos nurašomi seni,
šiuolaikinių standartų neatitinkantys rentgeno diagnostiniai aparatai.
Odontologijoje naudojamų rentgeno aparatų (generatorių) skaičiaus didėjimas susijęs su platesniu jų naudojimu privačioje odontologijos praktikoje. Vis
daugiau privačių odontologijos klinikų įsigyja modernių intraoralinių, panoraminių bei tūrinės kompiuterinės tomografijos dantų rentgeno aparatų. Generatorių,
naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas 2013–2017 m. pavaizduotas 5 pav.
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5 pav. Generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas 2013–2017 m. / Figure 5. The dynamics of number of dental X-ray generators in 2013–2017
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In other fields of activity (industry, research, etc.) X-ray generators are used
for X-ray radiography, evaluation of quality and composition of raw materials
and products, detection of foreign bodies, research (electronic microscopes,
diffractometers, etc.), control of cargo and luggage and etc. Radioactive
materials (unsealed sources) are used in nuclear medicine for the diagnosis and
treatment of diseases and different research. Total activity of received radioactive
materials exceeded 10,3 TBq.

1.2. Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimas

1.2. The authorization
of practice with sources

2017 m. išduotos 94 naujos licencijos verstis veikla su įvairios paskirties
šaltiniais. 30 licencijų turėtojų dėl įvairių priežasčių nusprendė baigti veiklą su
šaltiniais, 24 licencijų turėtojai kreipėsi su prašymais sustabdyti licencijos galiojimą. 7 licencijų turėtojai apsisprendė tęsti anksčiau vykdytą, tačiau dėl tam
tikrų priežasčių sustabdytą veiklą, todėl jiems licencijos galiojimo sustabdymas
buvo panaikintas. 2 Lietuvos maisto pramonės įmonės įdiegė svetimkūnių maisto
produktuose rentgeno patikros įrenginius ir gavo jiems naudoti reikalingas licencijas. 5 nauji licencijų turėtojai gavo licencijas, suteikiančias teisę naudoti metalų
cheminės sudėties rentgeno fluorescencinius analizatorius. 6 pav. pateikiamas
2012–2017 m. RSC išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.

In 2017, 94 new licenses to carry out activities with sources of different
purposes have been issued. 30 license holders decided to end their activities
with sources for various reasons, 24 license holders applied for suspension
of the license validity. 7 license holders have decided to continue their activities previously suspended for some reason and the suspension of their license
validity was withdrawn. Apart from this, 2 Lithuanian food manufacturers
installed X-ray inspection systems for detection of artefacts in food products and
obtained appropriate licenses. 5 new license holders received licenses to use
X-ray fluorescence analyzers for metal chemistry. Figure 6 represents the
distribution of licenses issued by the RSC in 2012–2017 by the fields of activity.
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6 pav. 2012–2017 m. išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis / Figure 6. The distribution of licenses issued for the different fields of activity in 2012–2017
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Kitose srityse (pramonėje, moksliniuose tyrimuose ir kt.) generatoriai naudojami
rentgeno radiografijoje, įvairiuose rentgeno kontrolės įrenginiuose žaliavų, gaminamos
produkcijos kokybei bei sudėčiai įvertinti, svetimkūniams aptikti, atliekant mokslinius
tyrimus (elektroniniai mikroskopai, difraktometrai ir kt.), krovinių ir bagažo kontrolės
įrangoje ir kt. Radioaktyviosios medžiagos (atvirieji šaltiniai) naudojamos branduolinėje medicinoje ligų diagnostikai ir gydymui bei įvairiuose moksliniuose tyrimuose.
Bendras gautų radioaktyviųjų medžiagų aktyvumas viršijo 10,3 TBq.
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7 pav. Pakeistų licencijų priedų ir išduotų licencijų kitimas 2012–2017 m. / Figure 7. The dynamics of issued licenses and amended annexes to license in 2012–2017
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Labai svarbi licencijos dalis yra jos priedas, kuriame, įvertinus radiacinės
saugos požiūriu aktualius veiksnius, įrašomos licencijuojamos veiklos sąlygos –
tinkamai pasirengę darbui su šaltiniais darbuotojai, nurodomi tinkami naudoti
šaltiniai ir tinkamos jų naudojimo patalpos bei vietos. Keičiantis veiklos su šaltiniais sąlygoms, licencijos turėtojas privalo apie tai pranešti RSC ir toliau verstis
veikla pasikeitusiomis veiklos sąlygomis gali tik gavęs teigiamą RSC sprendimą.
7 pav. pateikiamas 2012–2017 m. RSC išduotų licencijų ir papildytų licencijų
priedų skaičiaus palyginamasis kitimas.

While assessing factors relevant to the radiation protection, very important
part of the license is its annex that indicates the conditions for licensed activities –
exposed workers with adequate qualification and working skills, the list of used
and stored sources, appropriate premises with evaluated shielding conditions and
working areas for the use of sources. The license holder must notify the RSC when
he changes the conditions of activity with sources and continue to work under new
operating conditions only after receiving a positive RSC decision. Figure 7 depicts
the dynamics of issued licenses and amended annexes to the license in 2012–2017.

1.3. Valstybinė radiacinės saugos priežiūra

1.3. The state radiation protection supervision

Pagrindiniai RSC vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros uždaviniai – teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti ir
kontroliuoti, kaip jie laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radia
cinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones.

The main tasks of the state radiation protection supervision are to provide
methodological assistance and consultations to operators, supervise and control
how operators follow the requirements established in the legislation on radiation protection and security of sources, apply administrative liability and other
enforcements to the operators for committed breaches.
2017
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Patikrinimai – viena svarbiausių valstybinės radiacinės saugos priežiūros sričių, atliekami iš anksto suplanuotai ir neplanuotai:
l planiniai veiklos patikrinimai atliekami pagal patvirtintus Valstybinės
radiacinės saugos priežiūros planus (skelbiami RSC interneto svetainėje
www.rsc.lt skiltyje Planuojami patikrinimai).
l neplaniniai patikrinimai atliekami gavus kitos įstaigos prašymą, turint
informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl veiklos, kuri gali prieštarauti teisės
aktams, prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą ir pan.
Patikrinta 712 ūkio subjektų, iš kurių 142-iuose nustatyta radiacinę saugą ir
šaltinių fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų.

Inspections playing key role of state supervision of radiation protection can be
conducted in planned and unplanned manner:
l planned inspections are carried out in accordance with approved annual
plans on state supervision of radiation protection (published on RSC website
www.rsc.lt within column “Scheduled inspections”).
l unplanned inspections are carried out at the request of another institution,
with information or reasonable suspicion of any activity that may conflict
with the law, before issuing a license or temporary permit, etc.
Breaches of the requirements of the legislation on radiation protection and
physical security of sources found in 142 operators among 712 inspected one.

DAŽNIAUSI RADIACINĖS SAUGOS PAŽEIDIMAI:

MOST FREQUENT RADIATION PROTECTION BREACHES:

l apšvitą patiriantys darbuotojai laiku nemokomi radiacinės
saugos;
l laiku nepranešta apie pasikeitusius licencijos ar jos priedo
duomenis;
l laiku nepateikti duomenys registrui;
l laiku neatlikti kokybės kontrolės bandymai;
l laiku neatlikta šaltinių techninė priežiūra, neatnaujinta techninės priežiūros sutartis;
l laiku neatlikti darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimai.

l exposed workers were not trained on radiation protection timely;
l notifications on the changes in data of license or annex were not
provided timely
l data were not provided to the registry timely;
l quality control tests were not carried out timely;
l technical maintenance of sources was not carried out timely,
technical maintenance contract has not been updated;
l measurements of workplace exposure monitoring were not
carried out timely.

Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar
aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, 15-ai ūkio subjektų buvo taikyta
administracinė atsakomybė: 15-ai ūkio subjektų paskirtos baudos, iš jų trims papildomai taikytos ir kitos poveikio priemonės – sustabdytas darbas su šaltiniais
(plombavimas).
Atlikdami planinius ASPĮ patikrinimus, RSC pareigūnai vertino taikomą pacientų medicininės apšvitos registravimo ir analizės tvarką skirtingų rentgeno
diagnostikos procedūrų metu naudojant skirtingą rentgeno diagnostikos įrangą.
Nustatyta, kad medicinos fizikai aktyviai dalyvauja vertindami pacientų apšvitą,
o visos ASPĮ tinkamai įgyvendina Pacientų gautos apšvitos medicininių rentgeno
diagnostikos procedūrų metu vertinimo metodines rekomendacijas.

For the breaches that could cause unjustified occupational, public or environmental exposure to ionizing radiation, administrative enforcements were applied
to 15 operators: 15 operators were imposed with fines and for 3 of them other
enforcement measures were additionally applied – sources were sealed up and
work with them was suspended.
During planned inspections, RSC officials evaluated the procedures applied by
ASPĮ for registration and assessment of patient doses from different X-ray diagnostic
procedures using various X-ray diagnostic equipment. It has been established that
medical physicists are actively involved in the assessment of patient exposure, and
all ASPĮ were properly implementing methodological recommendations on the
evaluation of patient exposure during medical X-ray diagnostic procedures.
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Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus, skirtus įvertinti,
kaip laikomasi radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje. Šių patikrinimų tikslas buvo atlikti pakartotinių rentgeno diagnostinių procedūrų ASPĮ priežasčių analizę, įvertinti radiacinės saugos užtikrinimą atliekant
intervencines procedūras, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė.
Patikrinimų metu nustatyta, kad pakartotinės rentgeno diagnostikos procedūros
neturi reikšmingos įtakos pacientų patiriamai apšvitai, nes atliekamos labai retai
(0,004–0,21 proc. visų ASPĮ atliekamų procedūrų), dažniausiai dėl paciento sujudėjimo tyrimo metu (98 proc. atvejų) arba dėl techninių veiksnių (2 proc. atvejų)
(pvz., elektros tiekimo trukdžių), tačiau visi atvejai ASPĮ yra ištiriami numatant
prevencines priemones jų pasikartojimo tikimybei mažinti.
Taip pat nustatyta, kad ASPĮ, tikrintose dėl radiacinės saugos užtikrinimo intervencinių procedūrų metu, tinkamai užtikrinama darbuotojų ir pacientų radiacinė sauga.
Ūkio subjektai, planuojantys įsigyti radioaktyviųjų medžiagų ar grąžinantys
gamintojui panaudotus uždaruosius šaltinius bei perduodantys galutinai sutvarkyti jų veikloje susidariusias radioaktyviąsias atliekas, turi gauti RSC išduotą
leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas (toliau –
leidimas). Vežti radioaktyviąsias medžiagas (atviruosius ir uždaruosius šaltinius)
gali tik ūkio subjektai, turintys RSC šiai veiklai išduotą licenciją bei besilaikantys
griežtų radiacinės ir fizinės saugos reikalavimų. Išduoti 36 leidimai radioaktyviosioms medžiagoms ir 11 – radioaktyviosioms atliekoms vežti (9 pav.).

Medicina / Medicine
Veterinarija / Veterinary
Mokslas ir mokymas /
Science and Education
Pramonė / Industry
Kita veikla / Other
activities
Mišri veikla / Complex
activities

5
508

As every year, the RSC officials carried out target inspections aimed to
evaluate compliance with the radiation protection requirements within
specific area of the activities with sources. The aim of these inspections
was to analyze the causes of repeated X-ray diagnostic procedures in ASPĮ,
to assess radiation protection assurance during interventional procedures
involving the use of ionizing radiation. It was found, that repeated X-ray
procedures do not significantly affect the patient's exposure, as they are
rare (0.004-0.21 % of all procedures carried out in the ASPĮ) mostly caused
by patient's movement (98 %) or technical factors like power outage
(2 %) and always analyzed within ASPĮ by providing preventive measures to
reduce likelihood of their repeats.
Radiation protection of workers and patients during interventional procedures was found to be adequate in inspected ASPĮ.
Operators planning to purchase radioactive materials, return disused sealed
sources to the manufacturer or transfer radioactive waste produced during their
activity for the final disposal must obtain permit for transportation of radioactive
materials or radioactive waste issued by the RSC (hereinafter – permit). Only
operators licensed by the RSC and complying with strict radiation protection and
security requirements can transport radioactive materials (unsealed and sealed
sources). There were 36 permits issued for transportation of radioactive materials
and 11 – for radioactive waste.

9 pav. Išduotų leidimų pasiskirstymas pagal rūšis bei jų skaičiaus dinamika 2013–2017 m.
Figure 9. The dynamics of issued permits for transportation of radioactive materials and radioactive waste in 2013–2017
24 %
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Vertinant leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pokyčius 2013–2017 m. matyti, kad pastaraisiais metais leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas daugėja.
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8 pav. Valstybinės radiacinės saugos priežiūros pasiskirstymas pagal rūšis ir veiklos sritis
Figure 8. The distribution of state radiation protection supervision by the type and fields of activity

Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ES šalies / To import radioactive materials from EU
country
Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ne ES šalies / To import radioactive materials from non
EU country
Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ne ES šalį / To export radioactive materials to non EU
country
Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ES šalį / To export radioactive materials to EU country
Vežti radioaktyviąsias medžiagas šalies viduje / To transport radioactive materials inside
the country
Vežti radioaktyviąsias atliekas šalies viduje / To transport radioactive waste inside the
country

34
34

42
38

47

Išduotų leidimų skaičius /
Number of issued permits

The review of changes in number of issued permits for transportation of
radioactive materials and radioactive waste in 2013–2017 (Figure 9) shows
that amount of issued permits slightly increased in 2017.
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RSC pareigūnai vykdė ūkio subjektų, savo veikloje naudojančių atviruosius
šaltinius, patikrinimus dėl jų veiklos sąlygojamų radionuklidų išmetimų į aplinką
(nutekamuosius vandenis arba orą), kurie gali lemti papildomą žmonių apšvitą
ir aplinkos užterštumą. Šie ūkio subjektai kartą per metus apie išmestus radio
nuklidus RSC pateikia ataskaitą, kuri vertinama ir tvirtinama. Ūkio subjektai, kurių
veikla susijusi su viršijančiu nereguliuojamojo veikmens kriterijų radionuklidų išmetimu į aplinką (0,01 mSv per metus), privalo gauti tam atskirą leidimą ir teikti
RSC ataskaitas apie išmestus radionuklidus kartą per ketvirtį. Tokių ūkio subjektų
Lietuvoje yra tik vienas. RSC vertino 15 ūkio subjektų pateiktas ketvirčių ir metų
ataskaitas apie išmestus į aplinką radionuklidus bei jų aktyvumus.
RSC pareigūnai, siekdami užtikrinti apsaugą nuo neteisėto šaltinių užvaldymo ar pagrobimo bei veiksmų, kurie dėl jonizuojančiosios spinduliuotės tiesiogiai
arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai ir saugumui, atliko ūkio subjektų, savo veikloje naudojančių šaltinius, fizinės saugos patikrinimus. Daugiausia
dėmesio skirta tiems ūkio subjektams, kurie verčiasi veikla su I–III pavojingumo
kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais. Apibendrinus patikrinimų rezultatus nustatyta, kad šaltinių fizinė sauga užtikrinama tinkamai.
RSC nuolat prižiūri, kad į Lietuvos rinką nepatektų radioaktyviomis medžiagomis užteršto biokuro ir vartojimo gaminių, kuriuose yra radionuklidų, arba kurie generuoja jonizuojančiąją spinduliuotę ir kurie gali būti parduoti gyventojams.
RSC prižiūri, kaip medienos ir kitų biokuro rūšių bei jų produktų tiekėjai ir vartotojai laikosi nustatytų radiacinės saugos reikalavimų. Tirtas ir vertintas medienos kuro,
įvairių rūšių biokuro produktų, importuotų iš avarijos Černobylio atominėje elektrinėje
(toliau – Černobylio AE) užterštų teritorijų (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos
Federacijos Kalugos, Tulos, Briansko ir Oriolo sričių), bei šalies katilinėse ir šiluminėse
elektrinėse susidariusių medienos kuro pelenų užterštumas 137Cs radionuklidu.
62 proc. patikrintų importuojamo medienos kuro siuntų atitiko Lietuvoje
galiojančius radiacinės saugos reikalavimus ir buvo įleistos į šalį. Beveik visose
patikrintose medienos kurą naudojančiose įmonėse susidarę pelenai taip pat atitiko teisės aktų reikalavimus ir buvo tinkami naudoti įvairiems tikslams, taip pat
ir dirvoms tręšti (92 proc.). Įgyvendindamas Medienos ir kitų biokuro rūšių bei jų
produktų užterštumo 137Cs radionuklidu stebėsenos 2017–2023 metų programą,
RSC taip pat vertina ir Lietuvos miškų medienos užterštumą 137Cs radionuklidais.
Lietuviškoje medienoje, atrinktoje iš labiausiai radionuklidais užteršto po Černobylio AE avarijos regiono (Alytaus, Druskininkų ir Prienų urėdijų), nustatyta 137Cs
aktyvumo koncentracija neviršijo 9 Bq/kg.

RSC officials regularly inspect operators dealing with unsealed sources and
which activity relates to the radioactive discharges into the environment (wastewater or air) and so can cause additional unintended public exposure and radioactive contamination of the environment. These operators annually provide
reports on discharged radionuclides to be evaluated and approved by RSC.
If radioactive discharges exceeds exemption criteria (annual effective dose of
0,01 mSv), licensees are required to obtain a particular permit and provide RSC
with reports on the discharged radionuclides quarterly. Currently, there is only
one operator in Lithuania, to whom a permit for the discharges of radionuclide
to the environment has been issued. RSC assessed quarterly and annual reports
on the discharged radionuclides and their activities submitted by 15 operators.
In order to prevent the illegal use or possession of sources as well as other
actions, that, due to ionizing radiation, directly or indirectly pose a risk to human
health and safety, RSC officials inspected operators on security of sources.
Particular attention was paid to operators dealing with sources of I–III risk
categories. In summary, security of sources was found to be provided properly.
RSC regularly supervises that radioactively contaminated biofuel, consumer
products containing radionuclides or generating ionizing radiation and can be sold
to public would not be supplied to the Lithuanian market.
Therefore, RSC supervises how suppliers and consumers of wood and other
biofuel as well as its products follow the established regulatory requirements. The
investigation and evaluation of contamination with 137Cs radionuclide has been done
for various types of biofuels imported from regions radioactively contaminated after
accident at Chernobyl Nuclear Power Plant (hereinafter – Chernobyl NPP) (Belarus,
Ukraine and Kaluga, Tula, Bryansk and Oriol regions of the Russian Federation) as well
as wood fuel ash produced in Lithuanian boiler stations and thermal power plants.
62 % of checked imported wood fuel shipments complied with the radiation
protection requirements in force in Lithuania and were admitted to the country.
Ash from almost all inspected enterprises using biofuel also met the requirements of the legislation and was suitable for various purposes, including soil fertilization (92 %). While implementing Programme on monitoring of wood and
other biofuel contamination with 137Cs radionuclide in 2017–2023, the RSC also
evaluated the pollution of Lithuanian forests wood with 137Cs radionuclide. The
activity concentration of 137Cs in Lithuanian wood samples, selected from the regions most contaminated due to accident at Chernobyl NPP (Alytus, Druskininkai
and Prienai) did not exceed 9 Bq/kg.

Patikrinimo metu atrenkami medienos kuro bandiniai / Sampling of wood biofuel
Bendradarbiaujant su vartojimo gaminių importuotojais, nuolat kaupiama
statistinė informacija 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.
Vis dar pasitaiko atvejų, kai žmonės įsigyja sendaikčių (senovinių laikrodžių,
barometrų, laivų, lėktuvų ir kitų prietaisų skalių, stiklo, keramikos gaminių ir papuošalų, pagamintų XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje), kurių gamybai
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RSC in collaboration with suppliers of consumer products continuously
collects statistical data on amounts and types of products, which 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.
Sometimes it still happens that in flea markets, antique shops and similar
outlets people purchase antiques (antique watches, barometers, scales of ships,
aircraft and other devices, glass, ceramics and jewelry) produced at the end of XIX

MEDIENOS KURO
BANDINIŲ / WOOD
SAMPLES

MEDIENOS KURO
PELENŲ BANDINIŲ /
WOOD ASH SAMPLES

1 600

600

MEDIENOS KURO
VARTOTOJŲ PATIKRINI
MAI / INSPECTED WOOD
FUEL CONSUMERS

23

and the beginning of XX centuries using radioactive materials to preserve certain
colors or glowing. RSC specialists carried out searches of consumer products containing radioactive materials in flea markets and antique shops within Vilnius,
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Pakruojis and Biržai city. The items with radioactive
contamination were not identified.

buvo naudojamos radioaktyviosios medžiagos siekiant išgauti tam tikras spalvas ar švytėjimą. RSC specialistai vartojamųjų gaminių paieškas atliko Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono Šiaulių, Pakruojo ir Biržų sendaikčių
turguose, antikvariatuose bei panašiose prekybos vietose ir radioaktyviosiomis
medžiagomis užterštų gaminių neaptiko.

Apšvietimo lempa ir laikrodis, kurių sudėtyje yra radioaktyviųjų medžiagų / Lighting lamp and watch containing radioactive materials
RSC, siekdamas kelti radiacinės saugos kultūrą, padėti ūkio subjektams leng
viau suprasti teisės aktų reikalavimus, teikė konsultacijas, metodinę pagalbą, parengė ir išleido informacinius leidinius, atnaujino viešųjų konsultacijų skiltį, vedė
mokomuosius seminarus. RSC interneto svetainėje yra skelbiami ūkio subjektų
dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos, šiems atsakymams suteiktas
viešai paskelbtos konsultacijos statusas.

In order to improve the radiation protection culture and help operators better
understand the requirements of the regulations, RSC officials provided consultations and methodological assistants, prepared and published newsletters, updated website section for the public consultations, organized workshops. The RSC
website also provides the most frequently asked questions from operators with
answers considered as public consultation.

1.4. Patalpų projektų ekspertizė

1.4. The expertise of premises designs

Siekiant tinkamai apsaugoti žmones nuo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio, jau projektuojant patalpas, kuriose bus naudojami šaltiniai, būtina
nurodyti, kokiomis priemonėmis bus užtikrinama radiacinė sauga. Projekto dalyje, susijusioje su radiacine sauga (toliau – projektas), pateikiama informacija
apie šaltinį, planuojamą veiklą ir aprašomi sprendiniai, kuriais bus užtikrinama
darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga. Atliktų patalpų projektų ekspertizių pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateiktas 10 pav.
Tikrinant projektus įvertinami visi radiacinės saugos aspektai, įskaitant galimą
darbuotojų ir gyventojų apšvitą. Didžioji projektų dalis 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.

In order to protect people against the effects of ionizing radiation adequately,
design of the premises where the sources will be used should include specified
measures on radiation protection assurance. The part of the design related to
the radiation protection (hereinafter – design) provides information about the
source, planned activities and describes the solutions that will ensure the radiation protection of workers and public. The distribution of carried out expertises of
premises design by fields of activity is presented in Figure 10.
The design expertise serves to evaluate all radiation protection aspects including
potential occupational and public exposure. Most of the submitted designs meet
the regulation requirements and recommendations of good practice, therefore they
are approved at once. However, secondary expertise sometimes is required, when
designers provide incomplete information for the expertise, use wrong coefficients
for calculations or premises are not appropriate for planned activity.
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10 pav. Atliktų patalpų projektų ekspertizių pasiskirstymas pagal veiklos sritis
Figure 10. The distribution of carried out expertises of premises designs by the type of planned activity
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1.5. Radiologiniai incidentai ir jų prevencija

1.5. Radiological incidents and their prevention

Didžiąją Lietuvoje registruojamų incidentų dalį sudaro pasienio kontrolės
postuose sulaikyti ir padidėjusią gamtinės kilmės jonizuojančiąją spinduliuotę
skleidę kroviniai (skalda, kalio trąšos, spalvotieji metalai, ugniai atsparios statybinės medžiagos ir pan.) bei 137Cs užterštas biokuras. Dėl sugriežtintų radiologinės kontrolės reikalavimų sumažėjo įvežamo radioaktyviosiomis medžiagomis
užteršto biokuro atvejų.

Most of the radiological incidents registered in Lithuania comprises of
cargoes emitting increased natural ionizing radiation (rubble, potassium
fertilizers and others) and biofuel contaminated with 137Cs detained at the
border checkpoints. The number of cases related to the radioactively
contaminated biofuel detained at border checkpoints decreased due to
tightened radiological control requirements.

11 pav. Užregistruoti radiologiniai incidentai / Figure 11. Number of radiological incidents
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Tirti šeši radiologiniai incidentai ASPĮ dėl nepagrįstai pacientų patirtos apšvitos (neatidžiai perskaitytas gydytojo siuntimas, nepagrįstai nuskenuota pilvo
sritis, krūtinės ląsta ir pan.) ir šeši paliktųjų šaltinių aptikimo atvejai (nustatyta radionuklidais užterštų objektų, rasta radioaktyviųjų šaltinių). Taip pat tirtas dviejų
asmenų, patekusių į vykdomų radiografijos darbų kontroliuojamąją zoną, galimai
patirtos nepagrįstos apšvitos atvejis. Atlikus konservatyvų vertinimą nustatyta,
kad apšvita, kurią galėjo patirti asmenys, (0,04–0,05 µSv) neviršijo nustatytos
1 mSv metinės ribinės dozės gyventojams. Registruoti radiologiniai incidentai
pateikti 11 pav.
Aptikti paliktieji šaltiniai ir radionuklidais užteršti objektai teisės aktų nustatyta tvarka perduoti VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai (toliau – RATA)
sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas, o siekiant sumažinti tokių incidentų tikimybę bei jų padarinius nuolat vykdomos paliktųjų šaltinių paieškos

Nepagrįsta nemedicininė apšvita / Unjustified non–medical exposure
RADIS stoties užfiksuotas padidėjęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygis / Increase in radiation
background detected by automatic radiation monitoring station RADIS
Radionuklidais užteršti objektai / Radioactively contaminated objects
Aptikti paliktieji šaltiniai / Detected orphan sources
Dirbtinės kilmės radionuklidais užteršti kroviniai / Cargo contaminated with artificial radionuclides
Gamtinės kilmės radionuklidais užteršti kroviniai / Cargo contaminated with naturally
occurring radionuclides
Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę asmenys / Individuals emitting increased
ionizing radiation
Pavogti jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai / Stolen X-ray generators
Nepagrįsta medicininė apšvita / Unjustified medical exposure

The six radiological incidents in ASPĮ related to the unintended medical exposure (inaccurately read of doctor prescription, unnecessary scan of abdominal
area, chest, etc.) and four cases of orphan sources (found radioactively contaminated objects or radioactive sources) has been investigated. The case of possible
unjustified exposure of two persons, who accidentally entered the controlled
area of carried out radiographic work, has also been analyzed. A conservative
assessment revealed that the exposure that persons could have experienced
(0.04-0.05 μSv) did not exceed the annual dose limit of 1 mSv established
for public. Registered radiological incidents are presented in Figure 11.
In accordance with legislation, found orphan sources and radioactively
contaminated objects were transferred to the Radioactive Waste Management
Agency (hereinafter – RATA) to be handled as radioactive waste. In order to
prevent such incidents and mitigate their consequences, programs on search for

Aptikti paliktieji šaltiniai / Found orphan sources
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Atliekama paliktųjų šaltinių paieška naudojant mobilią sistemą / Search for orphan sources using mobile system
RSC representatives attended the NATO Crisis Management Exercise CMX
2017. RSC was also involved in activities of Realizing the European Network of
Biodosimetry (RENEB) project for preparedness and response to mass casualty
events through participation in intercomparisons and checking the preparedness
of network members during IAEA's organized Convex-3 exercise.

RSC atstovai dalyvavo NATO Krizių valdymo pratybose CMX 2017. Taip pat
dalyvauta parengties ir reagavimo į didelio masto ekstremalias situacijas Europos
regione biologinės dozimetrijos tinklo RENEB veikloje atliekant palyginamuosius
tyrimus bei tikrinant tinklo narių parengtį TATENA’os organizuotų Convex-3 pratybų metu.
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orphan sources are implemented constantly. The Kariotiškės landfill of Lentvaris and the former Fuel Equipment Factory in Vilnius have been checked using a
modern mobile system intended for sources detection while the car is moving.
Seeking to detect illegal sources, this system will also be used to scan traffic or
during mass events.
Apart from this, a lot has been done in training of exposed workers, first respon
ders involved in elimination of consequences of radiological or nuclear incidents
and accidents, organizing and participating in emergency preparedness exercises of
different levels and in activity of international networks on emergency preparedness.

programos. Patikrinti Vilniaus mieste buvusios Kuro aparatūros gamyklos ir
Lentvario seniūnijos teritorijoje esantis Kariotiškių sąvartynas, o paieškos darbams pradėta naudoti modernią mobilią sistemą, skirtą šaltiniams aptikti judant
automobiliu. Ši sistema taip pat bus naudojama ir masinių renginių metu ar automobilių srautui skenuoti siekiant aptikti nelegalius šaltinius.
Taip pat daug dėmesio skirta apšvitą patiriančių darbuotojų, specialistų, likviduojančių radiologinių ar branduolinių incidentų ir avarijų padarinius, mokymui,
organizuota ir dalyvauta skirtingo lygio avarinės parengties pratybose bei tarptautinių avarinės parengties tinklų veikloje.

Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų ir policijos pareigūnų mokymų akimirkos / Moments of training of ambulance workers and police officers
More than 400 ambulance workers, 50 firefighters and 30 police officers
were trained on issues within their competence. RSC also actively participated
in the activities of municipal emergency committees (attended their meetings
and exercises).

Apmokyta daugiau nei 400 greitosios medicinos pagalbos darbuotojų,
50 ugniagesių gelbėtojų ir 30 policijos pareigūnų, su kuriais aptarti jų kompetencijai priskiriami klausimai. Aktyviai dalyvauta savivaldybių Ekstremaliųjų situacijų
komisijų veikloje (jų posėdžiuose ir pratybose).
2017
TIRTI RADIOLO
GINIAI INCIDENTAI /
INVESTIGATED RADIO
LOGICAL INCIDENTS

26

APMOKYTA
PIRMŲJŲ REAGUO
TOJŲ / TRAINED FIRST
RESPONDERS

PRATYBOS / EXERCISES

8

> 500

1.6. Radiacinės saugos mokymas

1.6. Training in radiation protection

Vadovaudamasis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimais, veiklos vykdytojas, prieš pradėdamas veiklą su šaltiniais, o vėliau ne rečiau kaip kas penkerius

In compliance with the requirements of the Lithuanian legislation, the operator
must ensure that radiation protection officers and exposed workers would be
15
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metus, privalo užtikrinti, kad asmenys, atsakingi už radiacinę saugą, ir dartrained in radiation protection before starting to work with sources and perio
buotojai būtų mokomi radiacinės saugos. Lietuvos radiacinės saugos mokymo
dically retrained every five years. The Lithuanian system on radiation protecsistema tenkina šalies poreikius, o sukurta infrastruktūra atitinka tarptautinius
tion training meets the needs of the country, and the developed infrastructure
reikalavimus.
complies with the international requirements.
RSC, vykdydamas radiacinės saugos mokymo priežiūrą, deWhile supervising radiation protection training, RSC reconciled
rino ūkio subjektų, vykdančių radiacinės saugos mokymą, naujai
new training programs drafted by institutions implementing radiation
parengtas mokymo programas, vadovavo radiacinės saugos žinių
protection training, chaired the commissions in assessing knowledge
ATESTUOTI LEKTORIAI /
vertinimo komisijoms, administravo radiacinės saugos pažymėjiin radiation protection, administered the database of radiation pro
CERTIFIED LECTURERS
mų duomenų bazę, organizavo naujų lektorių, siekiančių įgyti teisę
tection certificates, organized a certification of new lecturers seeking
mokyti radiacinės saugos, atestavimą bei esamų lektorių kvalifikato gain the right to train on radiation protection and carried out vali41
cijos tobulinimo įvertinimą.
dation of qualification improvement for existing lecturers.

MOKYMO ĮSTAIGOS /
TRAINING INSTITUTIONS

10

LIETUVOS
PRIVALOMOJO RADIA
CINĖS SAUGOS MOKYMO
SISTEMA 2017 M. / LITHUANIAN
SYSTEM ON RADIATION
PROTECTION TRAINING
IN 2017

Siekdamas aktyviai skleisti radiacinės saugos žinias, RSC organizavo konferencijas ir seminarus, bendradarbiavo su tarptautinėmis organizacijomis,
skatino įvairių specialistų dalyvavimą mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, bendradarbiaudamas su Visuomenės sveikatos biurais (toliau – VSB)
rengė susitikimus su gyventojais.

GALIOJANČIOS
MOKYMO
PROGRAMOS / VALID
TRAINING PROGRAMS

79

In order to actively promote knowledge in radiation protection, RSC held
workshops and conferences, collaborated with international organizations,
encouraged the participation of various specialists in different training and
qualification improvement events, in cooperation with public health bureaus
(hereinafter – VSB) organized meetings with public.
2017

SUDERINTŲ MOKYMO
PROGRAMŲ / RECONCILED
TRAINING PROGRAMS

ATESTUOTŲ LEKTORIŲ /
CERTIFIED LECTURERS

60

10

RADIACINĖS
SAUGOS MOKYMĄ BAI
GUSIŲ ASMENŲ / PERSONS
COMPLETED TRAINING ON
RADIATION PROTECTION

940

RSC specialistai skaitė parnešimus Tauragės ir Elektrėnų bendruomenių gyventojams, vedė pažintines ekskursijas mokymo įstaigų studentams bei moksleiviams, vedė seminarus ir mokymus pedagogams, rentgeno diagnostikos
skyrių technologams, intervencinės radiologijos darbuotojams, ASPĮ asmenims,
atsakingiems už radiacinę saugą, odontologams, visuomenės sveikatos specialistams, skaitė pranešimus kitų institucijų organizuotuose renginiuose (Lietuvos
radiologų asociacijos Tarybos posėdyje, Lazdijų VSB organizuotoje konferencijoje
„Kovoje prieš vėžį kiekvienas gali daug“, Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos seminare). Utenos kolegijos studentė RSC atliko praktiką
radono aktyvumo koncentracijos vandenyje klausimais.

RSC specialists met with the residents of Tauragė and Elektrėnai communities, organized technical tours for students and pupils from educational institutions, held workshops and trainings for teachers, X-ray diagnostic technicians,
interventional radiology staff, ASPĮ radiation protection officers, dentists, public
health specialists. RSC has been also represented by its speakers in the events
organized by the other institutions (meeting of the Lithuanian Radiologists
Association Council, Lazdijai VSB conference “Everyone can do a lot in the fight
against cancer”, workshop on civil protection of the Kaunas City Municipality
Administration). RSC provided hands-on-training for student from Utena
College in measuring radon activity concentration in water.

TATENA’os seminaro dalyvių vizitas RSC / IAEA workshop participants visit RSC

Vilniaus universiteto studentų vizitas RSC / Vilnius University students visit RSC

EKSKURSIJŲ
STUDENTŲ IR MOKS
LEIVIŲ GRUPĖMS /
TECHNICAL TOURS FOR
STUDENTS AND PUPILS

ĮVAIRAUS POBŪDŽIO
RENGINIŲ / ORGANIZED
EVENTS

50

15

DALYVIŲ / PARTICIPANTS

1 370

A workshop on radiation protection supervision and control organized by RSC
in cooperation with the IAEA brought together radiation protection professionals
from various foreign countries. RSC hosted IAEA fellowships and scientific visits of
six radiation protection specialists from Belarus, Armenia, Romania, Georgia. The
RSC also coordinated the IAEA technical cooperation projects: submitted to the
IAEA nominations of wide range of Lithuanian specialists for participating at the
IAEA events, which in most cases had been approved giving the opportunity for
nominated persons to improve their qualifications in the international trainings.
The system of radiation protection training in Lithuania is constantly being
improved in accordance with the requirements of the EU directive and international recommendations. It is foreseen, that electronic system of radiation protection training developed under the RSC national technical cooperation project
“Establishing an E-learning System for Training in Radiation Protection” will be
launched in Lithuania in 2018. This system will optimize and enhance implementation of national strategy on radiation protection training.

Bendradarbiaujant su TATENA organizuotas seminaras radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės tema, kuriame dalyvavo radiacinės saugos specialistai iš
įvairių užsienio šalių. RSC stažavosi šeši TATENA’os siųsti radiacinės saugos specialistai iš Baltarusijos, Armėnijos, Rumunijos, Gruzijos. RSC taip pat koordinavo
techninės paramos TATENA’os projektus, teikė TATENA’os ekspertams svarstyti Lietuvos įvairių sričių specialistų nominacijas dėl dalyvavimo TATENA’os renginiuose
ir dauguma specialistų turėjo galimybę tobulinti kvalifikaciją tarptautiniuose
mokymuose.
Radiacinės saugos mokymo sistema Lietuvoje nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES direktyvos reikalavimus bei tarptautines rekomendacijas.
Pagal RSC įgyvendinamą TATENA’os nacionalinį techninio bendradarbiavimo
projektą „Radiacinės saugos mokymo elektroninės sistemos sukūrimas“ planuojama, kad jau 2018 m. Lietuvoje startuos elektroninė radiacinės saugos
mokymo sistema, kuri leis optimaliau ir efektyviau įgyvendinti Radiacinės
saugos mokymo strategiją.
2017

TATENA PROJEKTŲ /
IAEA PROJECTS

30

TATENA STAŽUOTOJAI /
IAEA FELLOWS

6

PATEIKTOS
NOMINACIJOS Į
TATENA RENGINIUS / SUB
MITTED NOMINATIONS FOR
IAEA TRAINING EVENTS

134

1.7. Radiacinės saugos reglamentavimas

1.7. Regulation of radiation protection

Siekdamas perkelti 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą
nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, nuostatas į Lietuvos
nacionalinę teisę, 2017 m. RSC dalyvavo rengiant atitinkamų teisės aktų naują
redakciją. Daug dėmesio skirta šaltinių fizinės saugos teisiniam reglamentavimui
tobulinti. Rengiamame Radiacinės saugos įstatymo projekte šaltinių fizinės saugos reglamentavimas gerokai išplėstas, įtraukta naujų reikalavimų, nustatančių
šaltinių fizinės saugos mokymo bei grėsmių šaltiniams analizės atlikimo pagrindus, taip pat papildyta asmenų tinkamumo dirbti su didelio aktyvumo šaltiniais
tikrinimo tvarka. Atsižvelgdami į kibernetinio saugumo iššūkius, RSC specialistai
2017 m. pradėjo rengti Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos
taisyklių pakeitimo projektą, kuriame siūloma išdėstyti papildomus reikalavimus
dokumentų ir duomenų, susijusių su šaltinių fizinės saugos užtikrinimu, saugai.

In order to transpose the provisions of Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection
against the dangers arising from exposure to ionizing radiation, into the
Lithuanian legislation, in 2017, RSC participated in drafting the new edition of particular legal acts. A lot has been done to improve the regulation
on security of sources. The regulation on security of sources was significantly
expanded while drafting new edition of law on radiation protection: new
requirements on training in security of sources and analysis of threats for
sources, as well as procedure on examination of person’s reliability to handle
high activity sources, were established. Taking into account cybersecurity
challenges, RSC specialists in 2017 started drafting the amendments to the
Rules on security of ionizing radiation sources, which proposes to lay down
additional requirements for the protection of documents and data related to
the security of sources.

2017 m. priimti šie radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:
l Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 12 d.
įsakymas Nr. V-414 „Dėl 2017–2023 metų gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos stebėsenos
programos patvirtinimo“.
l Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 21 d.
įsakymas Nr. V-785 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
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Legal acts regulating radiation protection enacted in 2017:
l Order No. V-414 of 12 April 2017 of the Minister of Health of the Republic
of Lithuania “On the approval of the programme on monitoring of exposed
workers and public exposure in 2017–2023”.
l Order No. V-785 of 21 June 2017 of the Minister of Health of the Republic of
Lithuania “On amendment to the Order No. V-250 of 12 March 2013 of the
17
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2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Medienos ir durpių, įvežamų iš
trečiųjų valstybių ir (ar) tiekiamų į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo
137
Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radio
nuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
l Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 16 d.
įsakymas Nr. V-1178 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2009 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 78:2009„Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
l Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymas
Nr. V-84 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo
tvarkos aprašo ir Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

Minister of Health of the Republic of Lithuania „On approval of description
of procedure or use and handling of firewood ash contaminated with 137Cs
radionuclide””;
l Order No. V-1178 of 16 October 2017 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania “On amendment to the Order No. V-922 of
12 November 2009 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania
„On the approval of the Lithuanian Hygiene Standard HN 78:2009 “Quality
Control Requirements and Assessment Criteria in Medical X-ray Diagnostics””.
l Order No. V-84 of 28 September 2017 of the Director of Radiation
Protection Centre “On approval of the procedure for recognition of
the competence of experts in medical physics and the approval of the
statute of the commission for recognition of competences of experts in
medical physics”.

2. RADIOLOGINĖS BŪKLĖS STEBĖSENA

2. RADIOLOGICAL MONITORING

Kiekviena valstybė ES narė, įgyvendindama Euratomo sutarties reikalavimus
ir siekdama užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, privalo vykdyti radiologinės būklės stebėseną,
leidžiančią įvertinti gyventojų iš įvairių šaltinių gaunamą apšvitą ir teikti kitoms
valstybėms stebėsenos duomenis. Ši stebėsena apima gyventojų, medicininės ir
profesinės apšvitos vertinimą. 2017 m. tirti ir analizuoti daugiau nei 25 veiksniai,
lemiantys Lietuvos žmonių apšvitą.

Every member state of the EU implementing provisions of the Euratom
treaty and ensuring public health protection against harmful effects of ionizing
radiation have to execute radiological monitoring which allows to assess human
exposure from different sources and submit monitoring data to other countries.
This monitoring covers the assessment of public, medical and occupational
exposure. In 2017, more than 25 factors affecting the exposure of Lithuania
population have been investigated and analyzed.

12 pav. Svarbiausi Lietuvos žmonių apšvitą lėmę veiksniai (išskyrus profesinę apšvitą) ir gautos vidutinės apšvitos dozės
Figure 12. Key factors involved in exposure of Lithuania people (except occupational exposure) and the average exposure doses
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2.1. Gyventojų apšvitos vertinimas

2.1. Assessment of public exposure

Vykdant gyventojų iš aplinkos patiriamos apšvitos stebėseną, vertinama
apšvita dėl maiste, geriamajame vandenyje, ore, statybinėse medžiagose,
dirvožemyje, krituliuose, vartojimo gaminiuose esančių gamtinių ir dirbtinių radionuklidų, įvertinamas branduolinės energetikos objektų galimas
poveikis gyventojų apšvitai, matuojamas iš aplinkos gautos apšvitos dozės
ekvivalentas.
2017 m. ištyrus pagrindinių maisto produktų (pieno, mėsos, žuvies, bulvių,
kopūstų, grūdų) ir grybų iš įvairių Lietuvos miškų bei geriamojo vandens mėginius nustatyta, kad ilgaamžių dirbtinės kilmės 137Cs ir 90Sr radionuklidų aktyvumo
koncentracija maisto produktuose ir jų žaliavose, atrinktose skirtinguose Lietuvos
regionuose, taip pat ir Ignalinos AE poveikio teritorijose, yra daug mažesnė už šių

While implementing the monitoring of public exposure, exposure due
to naturally occurring and artificial radionuclides present in foodstuff,
drinking water, air, building materials, soil, precipitation, consumer pro
ducts is assessed, ambient dose equivalent is measured, potential impact
of NEF is evaluated.
The samples of the main foodstuff (milk, meat, fish, potatoes, cabbage,
and cereals), drinking water and mushrooms collected from different Lithua
nian forests were investigated. It was found that the activity concentration of
long-lived artificial 137Cs and 90Sr radionuclides in tested foodstuff and their
raw materials, selected from different Lithuanian regions including Ignalina NPP surroundings was much lower than the limits established for these

radionuclides. Higher activity concentration of 137Cs radionuclide was detected
only in fish from natural water reservoirs and in mushrooms (see Fig. 13 and
Fig. 14), however it was insignificant for public exposure due to low consumption
of these products. Moreover, the activity concertation of 137Cs in edible mushrooms decreases due to the radionuclide decay (see Fig. 14). Drinking water did
not contain artificial radionuclides and the naturally occurring radionuclides contained in it determined the annual effective dose significantly less than 0.1 mSv.

13 pav. Vidutinės metinės 137Cs ir 90Sr aktyvumo koncentracijos vertės pagrindinių maisto produktų (pieno, žuvies, mėsos ir daržovių) mėginiuose Lietuvoje
1965–2017 m., Bq/kg.*1965 – 137Cs ir 90Sr aktyvumo koncentracijos vertės išmatuotos po branduolinių ginklų bandymų, **1987 – 137Cs ir 90Sr aktyvumo kon
centracijos vertės, išmatuotos po avarijos Černobylio AE / Figure 13. The average annual activity concentration of 137Cs and 90Sr in the samples of the main foodstuff
(milk, fish, meat and vegetable) in Lithuania in 1965–2017, Bq/kg. *1965 – 137Cs and 90Sr activity concentrations measured after nuclear weapons testing,
**1987 – 137Cs and 90Sr activity concentrations measured after accident at Chernobyl NPP.
12
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Vertinant BEO įtaką gyventojų apšvitai radiologinė stebėsena vykdoma uždaromos Ignalinos AE bei uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos
poveikio teritorijose.
Analizuojant uždaromos Ignalinos AE įtaką gyventojų apšvitai, jos poveikio
teritorijose atliekami aplinkos dozės ekvivalento bei į atmosferos orą ir vandenį
išmetamų radionuklidų aktyvumo matavimai.
Aplinkos dozės ekvivalento tyrimai atliekami 32 stebėsenos taškuose, išdėstytuose 50 km spinduliu aplink Ignalinos AE ir palyginimui Kupiškio rajone.
Vertinant Lietuvos gyventojų gaunamą išorinę apšvitą iš aplinkos, dozės ekvivalento tyrimai taip pat atliekami ir didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, kuriuose pasirinkta po 10 stebėsenos taškų.
Apskaičiuotas Ignalinos AE regiono vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas
(0,66 ± 0,04 mSv) statistiškai patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio rajono vidutinio
metinio aplinkos dozės ekvivalento (0,65 ± 0,06 mSv). Vidutinė metinė aplinkos dozė buvo 0,67±0,02 mSv, didžiausias metinis aplinkos dozės ekvivalentas

While assessing the possible contribution of NEF to the public exposure,
radiological monitoring was carried out in threatened zones around closed Ignalina NPP and closed Maišiagala radioactive waste repository.
When analyzing the impact of the closed Ignalina NPP to public exposures,
the measurements of ambient dose equivalent and radioactive discharges
into the atmosphere and water are carried out in threatened zones around
Ignalina NPP.
Ambient dose equivalents were measured in 32 monitoring points within a
radius of 50 km around Ignalina NPP and in selected reference unaffected area –
Kupiškis region. In order to assess external public exposure, ambient dose
equivalents were also measured in 10 monitoring points selected in each of
major cities – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai and Panevėžys.
There was no statistically significant difference between assessed average
annual ambient dose equivalents in Ignalina NPP region (0,66 ± 0,04 mSv) and
Kupiškis region (0,65 ± 0,06 mSv).
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radionuklidų leidžiamuosius lygius. Tik natūralių vandens telkinių žuvyse ir miško
grybuose nustatoma didesnė 137Cs radionuklido aktyvumo koncentracija (13 ir
14 pav.), kuri dėl šių produktų mažo suvartojimo yra nereikšminga gyventojų
apšvitai. Be to, 137Cs aktyvumo koncentracija valgomuosiuose grybuose mažėja
dėl paties radionuklido pusėjimo (14 pav.). Geriamajame vandenyje dirbtinės
kilmės radionuklidų nenustatyta, o metinė efektinė apšvitos dozė, gaunama iš
jame esančių radionuklidų, gerokai mažesnė nei 0,1 mSv.

14 pav. Vidutinės metinės 137Cs aktyvumo koncentracijos vertės grybų mėginiuose 1998–2017 m.
Figure 14. The average value of annual activity concentration of 137Cs in mushrooms in 1998–2017
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(0,89 mSv) nustatytas viename iš Panevėžio stebėsenos taškų, o mažiausias
(0,53 mSv) – viename iš Kupiškio rajono stebėsenos taškų (15 pav.). Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad dozės galia aplinkoje 2017 m. svyravo nuo
38 nSv/h iki 104 nSv/h. Žinant, kad žmogus lauke praleidžia apie penktadalį viso
laiko, nustatyta, kad Lietuvos gyventojai iš aplinkos 2017 m. gavo apie 0,13 mSv
vidutinę efektinę dozę. Išanalizavus iš Ignalinos AE į atmosferos orą ir vandenį
patekusių radionuklidų aktyvumo matavimų rezultatus nustatyta, kad šių radio
nuklidų nulemta metinė efektinė dozė reprezentantui 2017 m. buvo 0,08 µSv
(16 pav.) ir sudarė tik 0,04 proc. apribotosios dozės gyventojui.

The average annual ambient dose was 0,67±0,02 mSv, meanwhile the
highest annual ambient dose equivalent (0,89 mSv) was found in one of moni
toring points in Panevežys region and the lowest one (0,53 mSv) measured in one
of the monitoring points in Kupiškis district (see Fig. 15). According to these re
sults, it was estimated that the dose rate in the environment ranged from 38 nSv/h
to 104 nSv/h in 2017. So, Lithuania residents experienced an average effecti
ve dose from the environment of about 0,13 mSv, assuming that people spend
about one-fifth of the time in the field. The annual effective dose to a member of critical group derived from radionuclide discharged in air and water from

15 pav. Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas didžiausiuose Lietuvos miestuose ir nauji stebėsenos taškai Vilniaus apskrityje
Figure 15. The average annual ambient dose equivalent in the largest Lithuanian cities and new monitoring points in Vilnius district

Siekiant įvertinti, ar Lietuvos gyventojai negali patirti papildomos apšvitos
dėl statybinių medžiagų ir griovimo atliekų, susidarančių vykdant Ignalinos AE
išmontavimo darbus, jeigu jos būtų panaudotos kaip statybinės medžiagos, prieš
išvežant šias atliekas iš Ignalinos AE teritorijos įvertinama, ar nėra viršijami nustatyti nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai. 2017 m. RSC specialistai Utenos
rajono savivaldybės teritorijoje esančioje Utenos regiono atliekų tvarkymo centro
atliekų aikštelėje atrinko mišrių statybinių ir griovimo atliekų mėginių. Atlikus
medienos, betono ir kitų rūšių statybinių atliekų mėginių gama spektrometrijos
tyrimus, visuose mėginiuose nustatyta 137Cs radionuklido aktyvumo koncentracija sudarė apie 1 proc. nebekontroliuojamojo radioaktyvumo lygio.

Ignalina NPP was estimated of about 0,08 μSv (see Figure 16) and amounted only
0,04 % of dose limit for public.
In order to assess the possible additional public exposure from construction
and demolition waste produced while decommissioning of Ignalina NPP that
can serve as building material, waste conformity to clearance levels is being
evaluated before taking them out of Ignalina NPP site. In 2017, RSC specialists
carried out gamma spectroscopy investigations of mixed construction and
demolition waste sampled from waste management site settled down in Utena district. The activity concentration of 137Cs radionuclide in all investigated
samples amounted about 1 % of the clearance level for radioactive waste.
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16 pav. Metinė reprezentanto apšvita dėl į aplinką iš Ignalinos AE išmestų radionuklidų 2005–2017 m., μSv: *- visiškas elektros energijos gamybos sustabdymas Ignalinos AE / Figure 16.
Annual exposure of the representative person to the radionuclides released from the Ignalina NPP in 2005–2017, μSv: * - complete cessation of electricity production at Ignalina NPP
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2017 m. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijoje matuota
gama dozės galia, paimti ir radiologiškai ištirti kontrolinių gręžinių vandens,
grunto ir grybų mėginiai. Tričio aktyvumo koncentracija viename iš gręžinių viršijo 6 tūkst. Bq/l, kituose gręžiniuose tričio aktyvumo koncentracija buvo artima
foniniam lygiui. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink
saugyklą radiologinės būklės stebėsenos rezultatai parodė, kad radionuklidai į
20

Within the territory of Maišiagala Radioactive Waste Repository, gamma dose
rate was measured, sampling of water from control wells, soil and mushrooms
was carried out and the samples were radiologically investigated. The highest activity concentration of tritium exceeded 6 thousands Bq/l, while in the remaining
boreholes it was close to the background level. The results of radiological moni
toring in closed Maišiagala Radioactive Waste Repository and the surrounding

aplinką iš saugyklos teritorijos nepatenka ir negali nulemti papildomos gyventojų apšvitos.
2017 m. taip pat buvo atliktas Maišiagalos uždarytosios radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
vertinimas ir suderintas Galutinis Maišiagalos uždarytosios radioaktyviųjų atliekų
saugyklos eksploatavimo nutraukimo planas.
Vienu svarbiausių gyventojų apšvitos iš aplinkos šaltinių pastaraisiais metais
išlieka gamtinės radioaktyviosios radono dujos. 2017 m. buvo atlikti radono
(222Rn) matavimai patalpose ir geriamajame vandenyje. Radono patalpose tyrimai atlikti Šilalės ir Klaipėdos teritorijose esančiuose gyvenamuosiuose pastatuose (17 pav.) parodė, kad šių teritorijų gyventojai patiria atitinkamai 2,5±0,2 ir
1,7±0,1 mSv/metai apšvitą. Ištyrus geriamojo vandens mėginius nustatyta, kad
222
Rn aktyvumo koncentracija neviršijo leistino 100 Bq/l lygio.
Pagal 2017 m. atliktų tyrimų rezultatus buvo atnaujintas Lietuvos radono žemėlapis, kuriame pavaizduotos vidutinės radono patalpose aktyvumo koncentracijos vertės atskirų savivaldybių teritorijose ir kuris gali būti naudojamas radono
patalpose rizikai vertinti planuojant naujų gyvenamųjų namų statybas (17 pav.).

territories showed that there are no radioactive discharges to the environment
from the repository so it could not contribute to the additional public exposure.
Apart from this, the report on the assessment of environmental impact of Maišiagala Radioactive Waste Repository decommissioning has been evaluated and the
final plan on Maišiagala Radioactive Waste Repository decommissioning has
been reconciled.
Naturally occurring radioactive radon gas remains one of the most important
sources of public exposures from the environment in recent years. In 2017, radon
(222Rn) measurements were carried out in dwellings and drinking water. Indoor
radon measurements carried out in the territories belonged to the Šakiai and Klai
pėda city, revealed that residents of this territories experienced annual exposure
due to radon of 2,5±0,2 and 1,7±0,1 mSv respectively. After analyzing drinking
water samples, the activity concentration of 222Rn was found to be below 100 Bq/l.
Radon survey data has been used to update the Lithuanian radon map
depicting the average activity concentration of radon within each municipality
(see Fig. 17). This map can be used for indoor radon risk assessment as well as
planning the construction of new dwellings.

17 pav. Lietuvos radono žemėlapis / Figure 17. Lithuanian radon map

Apibendrinus radiologinės būklės stebėsenos rezultatus nustatyta, kad
2017 m. Lietuvos gyventojo metinė efektinė dozė, nulemta maiste, geriamajame vandenyje, ore, statybinėse medžiagose esančių gamtinių ir dirbtinių radio
nuklidų (2,37 mSv), yra tokia pat kaip ir kitose Europos šalyse nustatoma metinė
efektinė gyventojo apšvitos dozė (~2,5 mSv).
Atsižvelgiant į tai, kad Baltarusijoje Astrave planuoja pradėti veiklą Baltarusijos AE, nuo 2017 m. išplėsta stebėsena 10 naujų aplinkos dozės ekvivalento
matavimo taškų Vilniaus apskrityje palei Baltarusijos sieną 50 km atstumu nuo
Baltarusijos AE (15 pav.). Taip pat numatyta maisto ir geriamojo vandens tyrimų
plėtra galimoje Baltarusijos AE įtakos teritorijoje Vilniaus apskrityje.
Kiekvienais metais išsamūs aplinkos radiologinės būklės stebėsenos rezultatai pateikiami ataskaitose, su kuriomis susipažinti galima www.rsc.lt → RSC ataskaitos,
kas pusmetį atnaujinamus aplinkos dozės ekvivalento tyrimų rezultatus galima peržiūrėti www.rsc.lt → Atviri duomenys → Vidutinė aplinkos dozės galia Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei Ignalinos ir Kupiškio rajonuose.
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Imami vandens mėginiai iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos kontrolinių šulinių / Water sampling from the wells of the Maišiagala radioactive waste repository

Summarizing the radiological monitoring results, the annual effective dose
per capita due to naturally occurring and artificial radionuclides present in food,
drinking water, air, and building materials in Lithuania in 2017 (2.37 mSv)
was found to be comparable to the annual public exposure estimated in other
European countries (~ 2.5 mSv). Whereas Belarus is going to start operation
of Belarus NPP, 10 additional monitoring points 50 km along the Belarusian
border extended the monitoring of the Vilnius region since 2017 (see Fig. 15).
It is also foreseen to expand radiological investigations of food and drinking water in the Vilnius district territory that might be affected by the Belarus NPP.
Comprehensive results of radiological monitoring is presented in the annual
reports, which can be found at www.rsc.lt → RSC reports. The biannually
updated results on ambient dose equivalent measurements 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.
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2017

IŠTIRTI MĖGINIAI /
INVESTIGATED SAMPLES

1 351

APLINKOS
DOZĖS EKVIVALENTO
TYRIMAI / MEASU
REMENTS OF AMBIENT
DOSE EQUIVALENT

RADIOLOGINIAI
TYRIMAI / RADIOLOGICAL
INVESTIGATIONS

2 610

RADONO PATALPOSE
TYRIMAI / INDOOR
RADON MEASUREMENTS

652

74

2.2. Profesinės apšvitos vertinimas

2.2. Assessment of occupational exposure

Pagrindiniai 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.

The main objectives of the monitoring of occupational exposure is to evaluate
whether investigation levels and dose limits are not exceeded taking into account
the results on measurements of external and internal exposure doses, dose rate at
workplaces and other investigations. It is also aimed to determine the efficiency
of applied radiation protection measures and ensure a safe working environ
ment from the radiation protection point of view.
2017

STEBĖTI
DARBUOTOJAI /
WORKERS UNDER
SURVEILLANCE

2 394

IŠORINĖS
APŠVITOS TYRIMAI /
EXTERNAL EXPOSURE
MEASUREMENTS

8 989

VIDINĖS
APŠVITOS TYRIMAI /
INTERNAL EXPOSURE
MEASUREMENTS

RSC ne tik atlieka darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozių tyrimus ir apšvitos dozių įvertinimą, bet ir analizuoja bei vertina visų Registre esančių darbuotojų gautas apšvitos dozes. Didžiausia ASPĮ darbuotojų gauta metinė dozė,
užregistruota intervencinės kardiologijos gydytojui, siekė 14,7 mSv. Vienos ASPĮ
radiologijos technologės individualusis dozimetras sukaupė 50,9 mSv dozę. Pagal darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių reikalavimus,
jeigu viso kūno apšvitos dozė viršija 50 mSv, siekiant patikslinti šiuos duomenis,
privaloma patirtą apšvitą įvertinti biologinės dozimetrijos metodais. Atlikus darbuotojos dicentrinių chromosomų periferinio kraujo limfocituose analizę nustatyta, kad radiologijos technologė šios apšvitos nepatyrė.
Didžiausios branduolinės energetikos objektų, mokslo ir mokymo bei veterinarijos darbuotojų metinės apšvitos dozės siekė atitinkamai 17,7, 0,35 ir 1,45 mSv.
156 darbuotojų akių apšvita vertinta pagal akių dozimetrais išmatuotus
individualiosios dozės ekvivalentus arba matuojant individualiosios dozės ekvivalentą dozimetru, nešiojamu kaklo srityje virš individualiųjų saugos priemonių.
Didžiausia intervencinės radiologijos gydytojo gauta akies lęšiuko lygiavertė dozė
buvo 14,56 mSv per metus.
Žiedo formos dozimetrais atlikus daugiau nei 87 rankų apšvitos individualiųjų dozės ekvivalentų matavimus nustatyta, kad 2017 m. kardiologijos, branduolinės medicinos ir spindulinės terapijos darbuotojų rankų apšvita neviršijo
nustatytos metinės ribinės galūnių lygiavertės dozės (500 mSv), o didžiausia
metinė rankų apšvitos lygiavertė dozė, nustatyta gydytojui radiologui, atliekančiam intervencinės radiologijos procedūras, buvo 89,96 mSv.
Be išorinės apšvitos, papildomai įvertinama branduolinės medicinos darbuotojų, dirbančių su atviraisiais šaltiniais, vidinė apšvita. 2017 m. vidinės apšvitos
tyrimai viso kūno ir skydliaukės aktyvumo matuokliais atlikti 12-ai darbuotojų.
Skydliaukėje nustačius nedidelį 131I aktyvumą ar 99mTc aktyvumą visame kūne,
buvo apskaičiuotos kaupiamosios efektinės dozės, kurios kito nuo 0,01 iki
0,08 mSv. Detalesnio ištyrimo nereikėjo, nes šios dozės neviršijo 1 mSv, o meti
nės efektinės dozės neviršijo ribinių dozių.

32

RADIOAKTYVIOJO
UŽTERŠTUMO DARBO
VIETOSE TYRIMAS / INVES
TIGATIONS OF RADIOACTIVE
CONTAMINATION AT
WORKPLACES

101

LYGIAVERTĖS
DOZĖS GALIOS TYRIMAI
DARBO VIETOSE / EQUIVA
LENT DOSE RATE MEASURE
MENTS AT WORKPLACES

2 832

The RSC not only carries out measurements and assessment of external and
internal exposure doses, but also analyzes and evaluates all occupational doses
kept in the Registry.
The highest annual occupational effective dose for ASPĮ staff was recorded for
interventional radiologist and amounted to 14,7 mSv. An individual dosimeter of radiology technician of single ASPĮ has accumulated a dose of 50.9 mSv. In accordance
with the requirements of the Rules on performance of monitoring of occupational
exposure and workplaces, if estimated whole-body dose exceeds 50 mSv, in order to
refine this data, the exposure have to be reassessed using biological dosimetry
methods. An analysis of the dicentric chromosomes in the peripheral blood
lymphocytes showed that radiology technician did not experience this exposure.
The highest annual external whole-body exposure dose for workers in nuclear
energy, science and veterinary was 17,7 mSv, 0,35 mSv and 1,45 mSv respectively.
The eyes exposure of 156 workers has been evaluated using data of indivi
dual dose equivalent measured with eyes dosimeters or dosimeters worn at neck
level over the protective apron. The highest annual equivalent dose to eye lens for
interventional radiologist was 14,56 mSv.
After measuring more than 87 individual dose equivalents of hands exposure
using ring dosimeters, it was found that the evaluated hands exposure doses
for workers of interventional radiology and cardiology, nuclear medicine and
radiotherapy in 2017 did not exceed the annual equivalent dose limit to the
extremities (500 mSv). The highest annual equivalent exposure dose to the
hands of 89,96 mSv was estimated for the interventional radiologist.
Personnel of nuclear medicine working with unsealed sources, besides external
exposure may experience internal exposure. In 2017, investigations of internal exposure using whole body and thyroid counters were carried out for 12 workers. 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 0,01 to 0,08 mSv.
Investigation that is more detailed was not required since these doses did not exceed
1 mSv, as well as annual effective doses did not exceed the dose limits.
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Intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai / Interventional radiology and
cardiology, doctors
Orlaivių įgulų nariai / Aircraft crew
Intervencinės radiologijos ir kardiologijos vidurinysis personalas / Interventional
radiology and cardiology, middle personnel
Intervencinės radiologijos ir kardiologijos techninis ir pagalbinis personalas /
Interventional radiology and cardiology, technical and supporting personnel
Branduolinės medicinos vidurinysis personalas / Nuclear medicine, middle personnel
Branduolinės energetikos darbuotojai / Nuclear workers
Pramonės radiografuotojai / Industrial radiographers
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THE DOSE
INTERVALS

27

16

< 1 mSv
1–6 mSv
6–10 mSv
10–20 mSv

5 228

Branduolinės medicinos techninis ir pagalbinis personalas / Nuclear medicine,
technical and supporting personnel
Rentgeno diagnostikos darbuotojai* / X-ray diagnostic radiology, all workers*
Spindulinės terapijos darbuotojai* / Radiotherapy workers*
Branduolinės medicinos gydytojai / Nuclear medicine, doctors
Veterinarijos darbuotojai / Veterinary workers
Kompiuterinės tomografijos darbuotojai* / Computed tomography workers*
Odontologijos darbuotojai* / Dentistry workers*
Mokslo ir mokymo darbuotojai / Science and Education workers

Remiantis radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais,
tam tikrais atvejais turi būti atliekamas apšvitos vertinimas dar vienai profesinei grupei – civilinės aviacijos orlaivių įgulų nariams. RSC prižiūri, kaip orlaivių
bendrovės įgyvendino radiacinės saugos priemonių taikymo civilinėje aviacijoje
ir orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo reikalavimus: ar bendrovėje yra vykdoma
orlaivių įgulų narių radiacinės saugos programa, ar vertinama orlaivių įgulų narių
apšvita, ar registruojami, saugomi ir teikiami RSC apšvitos vertinimo duomenys.
Orlaivių įgulų narių (skraidančių didesniame nei 8 000 m aukštyje) apšvitą privaloma vertinti ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, taikyti tam tikras radiacinės
saugos priemones. Išanalizavus orlaivių bendrovių pateiktus duomenis nustatyta,
kad didžiausia 2017 m. įvertinta orlaivio įgulos nario metinė apšvitos dozė buvo
2,14 mSv, vidutinė – 1,5 mSv.
2017 m. profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai rodo, kad intervencinės
radiologijos ir kardiologijos, branduolinės medicinos darbuotojai bei orlaivių
įgulų nariai patiria didesnes apšvitos dozes palyginti su kitų sričių darbuotojais
(18 pav.), tačiau jų, kaip ir visų kitų darbuotojų, apšvita neviršija nustatytų metinių ribinių dozių. Tai rodo, kad Lietuvoje tinkamai užtikrinama darbuotojų radiacinė sauga, o Lietuvos orlaivių bendrovių 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.

According to the requirements of the legislation on radiation protection, in
some cases an exposure have to be assessed for one more occupational group –
civil aviation aircraft crew members. The RSC supervises how the aircraft companies
have followed the requirements for assessing exposure of aircraft crewmembers and
application of radiation protection measures in civil aviation. The implementation of
radiation protection programs for aircraft crew members, assessment of the exposure
of aircrew as well as management of data on exposure assessment (recording, sto
ring and submitting to the RSC) is verified. The exposure of aircrew members (flying
at altitudes above 8 000 m) must be assessed and, depending on the results, certain
radiation protection measures have to be applied. The analysis of the data submitted
by aircraft companies showed that, in 2017, that the largest and average estimated
annual exposure doses for aircrew members were 2,14 mSv and 1,5 mSv respectively.
The results of occupational exposure monitoring in 2017 showed that
personnel of interventional radiology and cardiology, nuclear medicine as well
as members of aircraft crew experienced higher exposure doses compared to
other occupations (see Fig. 18), nevertheless exposure of any occupational group
did not exceed the established annual dose limits. This shows that radiation
protection of workers is adequately ensured in Lithuania and the exposure
of Lithuanian aircrew remained lower than in many other EU member states
considerably due to lower workload of aircrew and differences in flight routes.

2.3. Medicininės apšvitos vertinimas

2.3. Assessment of medical exposure

Medicininių procedūrų metu, kurias atliekant naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, patiriama apšvita pastaraisiais metais tampa vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių gyventojų apšvitą iš dirbtinių šaltinių. Skirtingai nuo profesinės apšvitos, medicininė apšvita nėra ribojama, o pacientų radiacinė sauga užtikrinama
taikant pagrįstumo ir optimizavimo principus, vertinant paskirtos procedūros būtinumą bei taikant rekomenduojamus medicininės apšvitos lygius – diagnostinius
atskaitos lygius (toliau – DAL). Tinkamų rentgeno diagnostikos įrangos techninių
parametrų parinkimas, priklausomai nuo atliekamos procedūros ir paciento individualių savybių, yra vienas svarbiausių aspektų užtikrinant pacientų patiriamos
apšvitos optimizavimą. Rentgeno diagnostikos įrangos techniniai parametrai turi
atitikti gamintojo nustatytas vertes, todėl ASPĮ privalo periodiškai vykdyti visos
naudojamos rentgeno diagnostikos įrangos kokybės kontrolės bandymus, kurių

The public exposure due to medical procedures employing ionizing radiation recently overwhelms the exposure from any other artificial sources.
Unlike occupational exposure, medical exposure can not be limited, and
the radiation protection of patients is ensured by applying the principles of
justification and optimization by verifying the necessity of the prescribed
procedure and applying diagnostic reference levels (hereinafter – DRL).
The selection of appropriate technical parameters of X-ray diagnostic equipment taking into account the type of examination and the patient’s individual characteristics is crucial for the optimization of patient exposure. The
technical parameters of X-ray diagnostic equipment must comply with the
values set by manufacturer. Therefore, the ASPĮ have to carry out quality control
testing of all used X-ray equipment periodically in accordance with the
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18 pav. Darbuotojų metinių apšvitos dozių pasiskirstymas pagal intervalus ir pagal atskiras profesijų grupes: *– gydytojai, vidurinysis, techninis ir pagalbinis personalas
Figure 18. The distribution of annual doses of exposed workesr by the occupation and dose ranges:*– doctors, middle,technical and supporting personnel
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rements of HN 78:2009
Neatitiko HN 78:2009 reika
lavimų / Did not meet the
requirements of HN 78:2009

atlikimo tvarką, pobūdį ir periodiškumą reglamentuoja Lietuvos higienos normos
HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje
rentgeno diagnostikoje“ (toliau – HN 78:2009) reikalavimai. Kokybės kontrolės
bandymus gali atlikti ASPĮ dirbantys medicinos fizikai arba kitų įstaigų, teikiančių
tokias paslaugas, specialistai, taip pat ir RSC. Didžioji dalis 2017 m. RSC specialistų
patikrintų aparatų (19 pav.) atitiko HN 78:2009 reikalavimus, kai kurie reikalavimų
neatitikę rentgeno aparatai yra nebenaudojami, o kiti, atlikus remonto darbus ir
pakartotinius kokybės kontrolės bandymus, yra toliau eksploatuojami.

requirements on procedures and frequency established in the Lithuanian Hygiene
Standard HN 78:2009 “Quality Control Requirements and Assessment Criteria in
Medical X-ray Diagnostics“ (hereinafter – HN 78:2009). Medical physicists
working in ASPĮ or specialists from other institutions providing such services
including RSC can carry out quality control tests. Most of equipment tested by
RSC specialists in 2017 met the requirements of HN 78:2009 (see Fig. 19), a few
X-ray equipment non-compliant with HN 78:2009 and are no longer in use,
while other are repaired and after repeated quality control tests are in use.

20 pav. Vidutinės pacientų patiriamos apšvitos (išreikštos dozės ir ploto sandaugos vertėmis, angl. DAP – Dose Area Product) skirtingų rentgenografijos
procedūrų metu palyginimas su joms nustatytais diagnostiniais atskaitos lygiais (DAL) Lietuvoje / Figure 20. The comparison of mean DAP (Dose Area Product) values
for different radiographic examinations with established DRLs
6
5
Gy×cm2
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19 pav. RSC specialistų atliktų kokybės kontrolės bandymų skirtingiems rentgeno diagnostikos aparatams skaičius ir jų rezultatai
Figure 19. Number and results of quality control tests carried out by RSC specialists for different X-ray equipment
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The 2017–2023 programme on monitoring of exposure experienced during
medical radiological procedures has been launched. The programme is intended to
assess the patient’s exposure during radiodiagnostic and interventional radiology
procedures as well as the dynamics of the number of performed procedures. The
recommendations for patient’s exposure optimization has been provided based
on the results of programme implementation.

Pradėta vykdyti 2017–2023 m. medicininės radiologijos procedūrų metu
gaunamos apšvitos stebėsenos programa. Programos tikslas – įvertinti pa
cientų patiriamą apšvitą spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos
procedūrų metu ir šių procedūrų skaičiaus kitimą. Remiantis programos metu
gautais rezultatais, teikiami siūlymai dėl pacientų patiriamos medicininės apšvitos optimizavimo.

21 pav. Vidutinės pacientų patiriamos apšvitos skirtingose Lietuvos ASPĮ, atliekant krūtinės ląstos PA procedūras, palyginimas su šiai procedūrai nustatytu DAL
Figure 21. The comparison of mean DAP value for chest PA radiography in different Lithuanian ASPĮ with the established DRL
DAL / DRL
0,30

Gy×cm2

0,25

0,20

0,20
0,15
0,10

0,10

0,12

0,09

0,05
0,00

24

ASPĮ Nr. 1

ASPĮ Nr. 2

ASPĮ Nr. 3

0,20

0,20

ASPĮ Nr. 4

0,12
0,06

0,06

ASPĮ Nr. 5

ASPĮ Nr. 6

ASPĮ Nr. 7

0,11

ASPĮ Nr. 9

ASPĮ Nr. 10

0,13
0,09

ASPĮ Nr. 12

ASPĮ Nr. 13

ASPĮ Nr. 14

2017
PACIENTAMS
ĮVERTINTA PATIRTA
APŠVITA / PATIENT TO
WHOM EXPOSURE WAS
ASSESSED

KOKYBĖS KONTROLĖS
BANDYMAI / QUALITY
CONTROL TESTS

87

2 355

3. VYKDOMI PROJEKTAI

3. ONGOING PROJECTS

TATENA KOORDINUOTŲ TYRIMŲ PROJEKTAS

THE IAEA COORDINATED RESEARCH PROJECT

2017 m. RSC įsitraukė į TATENA koordinuotų tyrimų 2017–2021 m. projektą
„MEDBIODOSE: Biologinės dozimetrijos metodų taikymas spindulinėje terapijoje,
branduolinėje medicinoje, diagnostikoje ir intervencinėje radiologijoje“. Įgyvendinant šį projektą kartu su Klaipėdos universitetine ligonine (KUL) ir Nacionaliniu vėžio institutu citogenetiniais metodais tiriamas galimas sąryšis tarp vėžiu sergančiojo
radiojautrumo ir spindulinės terapijos gydymo sukeltų šalutinių reakcijų vystymosi.

The RSC is involved in the IAEA Coordinated Research Project “MEDBIODOSE:
Applications of biological dosimetry methods in radiation oncology, nuclear
medicine, diagnostic and interventional radiology” that was launched in 2017
and end in early 2021. Under this project, the RSC together with Klaipėda University Hospital (KUL) and National Cancer Institute cytogenetically investigates the
association between individual radiosensitivity and development of radiotherapy
induced adverse effects among cancer patients.
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Under the programme, while assessing the patient’s exposure from radiodiagnostic
procedures, it was observed that the attitude of the Lithuanian ASPĮ on the assessment
of patient’s exposure is changing and they start to evaluate the patient's exposure
themselves. In 2017, only one ASPĮ of those that provided data has exceeded the DRL
(see Fig. 20). The medical exposure of children aged 10 and 15 has been assessed
in one ASPĮ. It was found that the DRLs was not exceeded for pediatric procedures.
The comparison of the average exposure of patients in different ASPĮ revealed
that the average exposure is significantly lower than the DRL during some procedures (see Fig. 21).
In 2017, RSC has discussed with radiologists the necessity to evaluate the
justification of procedures using ionizing radiation before they are carried out
(number of unjustified radiological procedure carried out in different countries
varies from 20 % to 70 % meanwhile in Lithuania it is an average of 30 %). The
optimization of patient’s exposure during computed tomography procedures issues has
been reviewed together with medical physicists. RSC also organized two seminars for
radiology technicians on the quality control testing of X-ray diagnostic equipment and
the optimization of patient exposure.

Programos įgyvendinimo metu įvertinus pacientų patiriamą apšvitą per spindulinės diagnostikos procedūras (20 pav.) pastebėta, kad Lietuvos ASPĮ požiūris
į pacientų apšvitos vertinimą keičiasi ir jos pačios pradeda savarankiškai vertinti pacientų patiriamą apšvitą. 2017 m. tik vienoje iš duomenis pateikusių ASPĮ
viršyti DAL. Vienoje ASPĮ buvo įvertinta 10 ir 15 metų amžiaus vaikų patiriama
apšvita. Vertinimo metu nustatyta, kad DAL nustatyti vaikams atliekamoms procedūroms neviršyti.
Palyginus vidutinę pacientų patiriamą apšvitą skirtingose ASPĮ nustatyta, kad atliekant kai kurias procedūras vidutinė apšvita yra gerokai mažesnė už DAL (21 pav.).
2017 m. su gydytojais radiologais aptarta būtinybė vertinti spindulinės diagnos
tikos procedūrų pagrįstumą prieš jas atliekant (skirtingose šalyse nuo 20 iki 70 proc.
spindulinės diagnostikos procedūrų atliekama nepagrįstai, o Lietuvoje tai sudaro
vidutiniškai 30 proc.), o su medicinos fizikais diskutuota dėl pacientų apšvitos,
patiriamos atliekant kompiuterinės tomografijos procedūras, optimizavimo, tai pat
organizuoti du seminarai radiologijos technologams apie rentgeno diagnostikos
įrangos kokybės kontrolės bandymus ir pacientų gaunamos apšvitos optimizavimą.

RSC ir KUL specialistės aptaria tyrimų rezultatus / The RSC and KUL specialists discuss research results
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DVIŠALĖ SUTARTIS SU BELGIJOS
RADIOELEMENTŲ INSTITUTU

THE BILATERAL COOPERATION AGREEMENT WITH
THE BELGIAN INSTITUTE FOR RADIOELEMENTS

2017 m. įgyvendinant RSC ir Belgijos Radioelementų instituto (IRE-Elit)
dvišalę sutartį pagal Belgijos vykdomą Rytų ir Centrinės Europos šalims branduolinės energetikos objektų saugos stiprinimo projektą, aptarti Baltarusijos AE galimos įtakos teritorijoje aplinkos radiologinės stebėsenos plėtros klausimai, IRE-Elit
specialistai dalyvavo atrenkant palyginamiesiems tyrimams Ignalinos AE regione geriamojo vandens ir Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje dirvožemio
mėginius. Belgijos IRE-Elit specialistai vedė seminarą gamtinių radioaktyviųjų
medžiagų tvarkymo klausimais.

The RSC and the Belgium institute for radioelements (IRE-Elit) implements the
bilateral cooperation agreement under the Belgium project on strengthening the
safety of NEF in Eastern and Central Europe countries. Under the implementation of
an agreement, the discussion of radiological monitoring systems of Lithuania and
Belgium as well as possibilities to extend radiological monitoring system in Lithuania
due to Belarus NPP under reconstruction has been organized. IRE-Elit experts parti
cipated in sampling of drinking water and soil within the vicinity of Ignalina NPP and
Šalčininkai district for the intercomparison exercises. Belgian specialists from IRE-Elit
held in RSC a seminar on natural occurring radioactive material management issues.

IRE-Elit specialistų vizitas RSC / Visit of IRE-Elit experts in RSC

RSC ir IRE-Elit specialistai atrenka dirvožemio mėginius
The RSC and the IRE-Elit specialists are sampling the soil

TATENA’os NACIONALINIS TECHNINIO
BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS

IAEA NATIONAL TECHNICAL
COOPERATION PROJECT

2016 m. RSC pradėjo įgyvendinti nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą „Radiacinės saugos mokymo elektroninės sistemos sukūrimas“, kurio tikslas –
sukurti patogią, lanksčią ir vartotojams priimtiną elektroninę sistemą, padėsiančią
visiems, kurių profesinė veikla susijusi su šaltiniais, patogiai ir greitai atnaujinti ar
pasitikrinti radiacinės saugos žinias. Įgyvendinant šį projektą siekiama stiprinti radiacinės saugos mokymo sistemą Lietuvoje, skatinti darbuotojų radiacinės saugos
kultūrą, tiek besimokantiems asmenims, tiek mokymo įstaigoms sudaryti lankstesnes mokymo organizavimo sąlygas. Taip pat numatyta, kad elektroninio mokymo
platforma bus pasiekiama ne tik apšvitą patiriantiems darbuotojams, bet ir visiems
Lietuvos gyventojams, norintiems daugiau sužinoti apie jonizuojančiąją spinduliuotę, jos taikymo sritis bei apie pačią radiacinę saugą.

The RSC implements a national technical cooperation project LIT9016
“Establishing an E-learning System for Training in Radiation Protection” aimed
to create a user-friendly, flexible electronic system that will help anyone dealing
with sources to upgrade their knowledge in radiation protection conveniently
and quickly. The objectives of this project is to strengthen the radiation protection training system in Lithuania, to promote the radiation protection culture
of exposed workers, to make training management conditions more flexible as
for learners as well as for educational institutions. It is also foreseen that the
e-learning platform will be accessible not only to exposed workers, but also to all
Lithuania residents interested in ionizing radiation, its application fields and the
radiation protection itself.

4. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

4. PUBLIC INFORMATION

RSC jau ne vienus metus siekia kuo plačiau informuoti gyventojus aktualiais
radiacinės saugos klausimais. 2017 m. apie radiacinės saugos būklę ir jos pokyčius, gyventojų ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio ir nepagrįstos apšvitos, naujienas, organizuojamus renginius ir kitas
aktualijas RSC interneto svetainėje paskelbta 90 informacinių pranešimų, iš jų
15 naujienų agentūros BNS spaudos centre ir kitose visuomenės informavimo
priemonėse.
Radiacinės saugos klausimais parengta įvairių leidinių: brošiūrų, lankstinukų ir plakatų. Siekiant plačiau supažindinti visuomenę su RSC vykdoma veikla
išleistas leidinys „Radiacinės saugos centro 20 veiklos metų“, kuriame
pristatomi svarbiausi RSC nuveikti darbai ir pasiekimai įvairiose veiklos srityse,
bei išleistas plakatas „Radiacinės saugos centras“, kuriame pristatytos pagrindinės veiklos sritys. Informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeriuose
apžvelgti radiacinės saugos reikalavimai ir aktualijos veterinarijoje bei galimas
Baltarusijos AE poveikis Lietuvos gyventojams ir aplinkai.

For many years, the RSC promotes public awareness of radiation protection
issues. In 2017, 90 news releases were published on the RSC website and other
media (15 of them also appeared in BNS news agency press center) that reviewed the status of radiation protection and its changes, the protection of public
and the environment from the harmful effects of ionizing radiation and unjustified exposure, news and other events.
RSC published different brochures, leaflets and posters on radiation protection issues. In order to introduce the public to the activities of the RSC more
broadly, there were published issue “The Radiation Protection Centre –
20 years activity” covering main achievements of the RSC in various fields of
activity and poster “Radiation Protection Centre” representing the main
areas of the RSC activity. The newsletter “Radiation protection” overviewed
the radiation protection requirements and current issues in the veterinary as well
as the possible impact of the Belarus NPP on the population and the environment
of Lithuania.

Particular attention has been paid to overview the medical exposure
issues. Two brochures “Justification of medical exposure” intended for
professionals and patients separately were prepared. In addition, the publication
”Radiation protection in nuclear medicine” was published to introduce
readers to the biological effects of ionizing radiation, radiopharmaceuticals
containing radionuclides used for treatment and diagnostics, nuclear medicine
procedures, equipment, requirements for the protection of workers, patients and
their relatives, etc.
A new edition of few RSC publications has been prepared. There were
updated brochures “What do I need to know about preparedness to a
nuclear accident?”, “Occupational exposure monitoring”, “Ionizing
radiation” discussing types of ionizing radiation, the uses of ionizing radiation,
the impact on human health, the peculiarities of evaluating occupational exposure,
the protection against external and internal radiation and what to do in the case
of an accident. Tow IAEA posters “Radiation protection of workers dealing
with unsealed sources of ionizing radiation” and “Radiation protection
of workers working with gauges” have been translated into the Lithuanian,
published and distributed among ASPĮ and operators.
The RSC specialists, attending radio and television broadcasts, gave a lot of
interviews, introduced the RSC activities, informed public on medical exposure,
public exposure from environment, possible impact of the Belarus NPP on the
Lithuania public health and the environment, indoor and environmental radon
and its decay products impact on the public health. RSC together with VSB has
been organizing meetings with residents to discuss harmful effects of ionizing
radiation.
In order to maintain feedback and ensure the quality of provided services,
RSC conducted a users’ survey. The answers, comments and recommendations
received from respondents, revealed, that RSC activities and quality of provided
services mostly has been rating as good or very good.
RSC publications can be found at www.rsc.lt → Publications
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5. BENDRADARBIAVIMAS
BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS
RSC specialistai organizavo pasitarimus su savivaldybių, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovais. Su Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojais organizuotas susitikimas galimos avarijos Baltarusijos
AE klausimais. Vertinant statomos Baltarusijos AE galimą radiologinį poveikį
Lietuvos gyventojams, teikta parama Užsienio reikalų ministerijai ir Aplinkos
ministerijai dirbant su Espo konvencijos įgyvendinimo komitetu ir kitomis ES
institucijomis. Dalyvauta Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo stebėsenos darbo grupės veikloje. 2017 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su RATA.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
BJVT. Dalyvauta Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) Branduolinės ir radia
cinės saugos ekspertų grupės posėdyje Švedijoje. Aptarti visoms Baltijos jūros

INTERVIU / INTERVIEWS
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Nemažai dėmesio skirta medicininės apšvitos problemoms apžvelgti. Parengti
du lankstinukai „Apie medicininės apšvitos pagrįstumą profesionalams“
ir „Apie medicininės apšvitos pagrįstumą pacientams“. Taip pat išleistas
leidinys „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“, kuriame skaitytojai
supažindinami su biologiniu jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu, gydymui ir
diagnostikai naudojamais radiofarmaciniais vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje
yra radionuklidų, branduolinės medicinos procedūromis, įranga, darbuotojų, pa
cientų ir jų artimųjų radiacinės saugos užtikrinimo reikalavimais ir pan.
Parengta kelių RSC leidinių nauja redakcija. Atnaujinti informaciniai leidiniai
„Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai?“, „Darbuotojų apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote stebėsena“, „Jonizuojančioji
spinduliuotė“, kuriuose aptartos jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys, jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimo sritys bei poveikis žmogaus sveikatai,
profesinės apšvitos vertinimo ypatumai, apsisaugojimo nuo išorinės ir vidinės
apšvitos būdai ir ką daryti įvykus avarijai. Į lietuvių kalbą išversti, išleisti ir išdalyti
ASPĮ ir ūkio subjektams 2 TATENA’os plakatai: „Darbuotojų radiacinė sauga
naudojant atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius“ ir
„Darbuotojų radiacinė sauga dirbant su matavimo įrenginiais“.
RSC specialistai, dalyvaudami radijo ir televizijos laidose, teikė gana daug
interviu radiacinės saugos klausimais, pasakojo apie medicininę ir gyventojų iš
aplinkos patiriamą apšvitą, galimą pavojų Lietuvos gyventojų sveikatai ir aplikai
pradėjus veikti Baltarusijos AE, radono ir jo produktų būste bei aplinkoje keliamą
poveikį gyventojų sveikatai ir RSC veiklos sritis. Bendradarbiaujant su visuomenės
sveikatos biurais, RSC organizuoja susitikimus su gyventojais žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio klausimams aptarti.
Palaikydamas grįžtamąjį ryšį su gyventojais bei siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, RSC atliko paslaugų gavėjų apklausą. 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.
RSC parengtus leidinius galima rasti adresu www.rsc.lt → Leidiniai.

5. COOPERATION
COOPERATION WITH LITHUANIAN INSTITUTIONS
RSC specialists organized meetings with representatives of municipalities and
the National Public Health Surveillance Laboratory. A meeting on the possible accident at the Belarus NPP was organized with the representatives of the Vilnius district
municipality. RSC assisted to the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of the
Environment in assessing the possible radiological impact of the Belarus NPP on the
Lithuania population, when they worked with the Espoo Convention Implementation Committee and other EU institutions, RSC specialist were involved in the working
group on monitoring of spent fuel and radioactive waste management. Besides,
the agreement on cooperation between RATA and RSC has been signed in 2017.

INTERNATIONAL COOPERATION
CBSS. RSC attended meeting of Council of the Baltic Sea States (hereinafter –
CBSS) Expert Group on Nuclear and Radiation Safety held in Sweden. Meeting
27
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valstybėms aktualūs bendradarbiavimo užtikrinant radiacinę ir branduolinę saugą klausimai, bendri veiksmai rengiantis branduolinėms ir radiologinėms avarijoms ir reaguojant joms įvykus, aptarta 2019 m. Švedijoje vyksiančių pratybų,
skirtų patikrinti įvairių institucijų veiksmus įvykus avarijai BEO, organizavimo eiga.

participants discussed collaboration on ensuring radiation and nuclear safety issues
relevant for all Baltic Sea States, joint roadmap for preparedness and response to
nuclear accidents as well as arrangement issues of exercises foreseen in 2019 in
Sweden to check respond actions of different institutions in case of accident at NEF.

ESPO KONVENCIJA. Dalyvauta Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo
tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija) 7-ame šalių susitikime ir Espo
konvencijos strateginio aplinkos vertinimo protokolo 3-iame šalių susitikime,
kurie buvo surengti Minske. Šiuose susitikimuose ypatingas dėmesys buvo skiriamas Baltarusijoje statomai Baltarusijos AE, galimam jos radiologiniam poveikiui
kaimyninėms šalims.

ESPOO CONVENTION. RSC attended the 7th Meeting of the Parties to the
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
(ESPOO convention) and the 3rd Meeting of the Parties to the Protocol on Strategic Environmental Assessment of the Espoo Convention, which were held in
Minsk. During these meetings, special attention was paid to the Belarus NPP
built in Belarus and its possible radiological impact on neighboring countries.

TATENA. Bendradarbiaujant su TATENA vykdyti regioniniai ir nacionaliniai
techninio bendradarbiavimo bei koordinuotų tyrimų projektai, dalyvauta 7-ame
Branduolinio saugumo konvencijos įgyvendinimo šalių ataskaitų peržiūros susitikime. Be to, RSC specialistai kaip ekspertai dalyvavo TATENA’os organizuotose
misijose vertinant kitų šalių radiacinės saugos infrastruktūrą.
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 rinkimui 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 stebėsenos ir jos 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 adresu: www.esorex-platform.org.
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. Taip pat
dalyvauta Euratomo 31 straipsnio mokslinių ekspertų grupės organizuotame seminare„Epigenetiniai reiškiniai – galimas poveikis radiacinei saugai“.
HERCA. RSC specialistai aktyviai dalyvauja Europos šalių radiacinę saugą
reguliuojančių institucijų vadovų asociacijos (toliau – HERCA) valdybos ir įkurtų
darbo grupių veikloje, teikia siūlymų bei komentarų šių darbo grupių parengtiems dokumentams. Taip pat teiktos pastabos HERCA’os parengtai pozicijai dėl
avarinės ir nenumatytosios medicininės apšvitos bei veterinarijos specialistų
švietimo ir mokymo radiacinės saugos klausimais gairėms.

PUBLIKACIJOS
l A. Orentienė, L. Pilkytė, R. Kievinas, A. Bogdanovič. Vertical distribution
of 137Cs in soil profiles in Lithuania. Proceedings of the 4th International
Conference on Environmental Radioactivity, ENVIRA 2017, Radionuclides
as Tracers of Environmental Processes, p. 126–127.
l K. Guogytė, A. Plieskienė, R. Ladygienė, Ž. Vaisiūnas, O. Sevriukova, V. Ja
nušonis, J. Žiliukas. Assessment of correlation between chromosomal
radiosensitivity of peripheral blood lymphocytes after In vitro irradiation
and normal tissue side effects for cancer patients undergoing radiotherapy.
Genome Integr [serial online] 2017 [cited 2017 Jan 31]; 8:1.
l Konferencijos „Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 20 metų pasiekimai ir iššūkiai“ pranešimų medžiaga. Radiacinės saugos centras, Lietuvos
radiacinės saugos draugija, Vilnius, 2017, p. 44.
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IAEA. In cooperation with the IAEA, the regional and national technical coope
ration and coordinated research projects had been implementing. RSC representatives participated in the Seventh Review Meeting of the Contracting Parties to the Convention on Nuclear Safety. In addition, RSC specialists, as experts, were involved in the
IAEA's missions on assessment of radiation protection infrastructure in other countries.
ESOREX. The EC initiated in 1997 the European Study on Occupational
Radiation Exposure (hereinafter – 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 compa
rable data on individual and collective occupational exposure. In order to faci
litate 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.
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. RSC representative also atteneded the EU scientific seminar “Epigenetic effects – potential impact on radiation protection” organized by the group of
scientific experts referred to in Article 31 of the Euratom Treaty.
HERCA. RSC specialists are involved in the activities of the Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities (hereinafter – HERCA) board
and working groups, provide recommendations and remarks on the documents
developed by these working groups. RSC had been analyzing and providing comments on HERCA developed Guidelines on radiation protection education and
training of veterinary professionals as well as Position paper on accidental and
unintended medical exposures.

PUBLICATIONS
l A. Orentienė, L. Pilkytė, R. Kievinas, A. Bogdanovič. Vertical distribution
of 137Cs in soil profiles in Lithuania. Proceedings of the 4th International
Conference on Environmental Radioactivity, ENVIRA 2017, Radionuclides
as Tracers of Environmental Processes, pp. 126–127.
l K. Guogyte, A. Plieskienė, R. Ladygienė, Ž. Vaisiūnas, O. Sevriukova,
V. Janušonis, J. Žiliukas. Assessment of correlation between chromosomal
radiosensitivity of peripheral blood lymphocytes after In vitro irradiation
and normal tissue side effects for cancer patients undergoing radiotherapy.
Genome Integr [serial online] 2017 [cited 2017 Jan 31]; 8:1.
l Proceedings of the conference „Radiation protection infrastructure in
Lithuania: 20th years achievements and challenges”. Radiation protection
centre, Lithuanian radiation protection society, Vilnius, 2017, p. 44.
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