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– Aplinkos apsaugos agentūra
– atominė elektrinė
– sprendimų paramos sistemos
– asmens sveikatos priežiūros įstaiga
– branduolinės energetikos objektas
– Europos Sąjunga
– profesinės apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote Europos platforma
– Europos jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrijos grupė
– Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų asociacija
– radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistema
– kokybės vadybos sistema
– Lietuvos radiacinės saugos draugija
– Lietuvos Respublikos Vyriausybė
– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
– pozitrono emisijos tomografija / kompiuterinė tomografija
– Pasaulio sveikatos organizacija
– Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistema
– Parengties ir reagavimo į didelio masto ekstremalias situacijas Europos regione biologinės dozimetrijos tinklas
– Sveikatos apsaugos ministerija
– Tarptautinė atominės energijos agentūra
– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
– Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
– Valstybės sienos apsaugos tarnyba
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1. APIE RADIACINĖS SAUGOS CENTRĄ
Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) yra reguliuojančioji institucija radiacinės saugos klausimais, kurios paskirtis – vykdyti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės
energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniais), reguliuojamąją kontrolę.

MISIJA

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

VIZIJA

Aukščiausio lygio radiacinė sauga šalyje, Lietuvos žmonės ir aplinka apsaugoti nuo nepagrįstos
apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, saugus šaltinių naudojimas.

PAGRINDINĖS RSC FUNKCIJOS:
radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės
saugos reglamentavimas;

pagrįstų veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais įteisinimas;

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registro tvarkymas;

valstybinė radiacinės saugos priežiūra;

radiologinių avarijų valdymas;

jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios monitoringo vykdymas ir radionuklidų pernašos prognozė, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai;

žmonių apšvitos stebėsena planuojamose, esamose ir avarinėse apšvitos situacijose, radiacinės
saugos mokymas.

pasirengimas reaguoti įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai ir reagavimas joms įvykus;

Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai
Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. 2020 m. tai sudarė 1 689,3 tūkst. Eur, iš kurių
836,8 tūkst. Eur skirti darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 57,1 tūkst. Eur – įstaigai išlaikyti, 788 tūkst. Eur – investicijų projektui „Pasirengimo gyventojų apsaugai branduolinės ar radiologinės avarijos atveju stiprinimas (Radiacinės
saugos centras)“ įgyvendinti bei 1,4 tūkst. Eur skirti dalyvavimo mokesčiui EURADOS profesinės apšvitos palyginamuosiuose radiologiniuose tyrimuose sumokėti.
Atskiriems pavedimams bei projektams vykdyti gaunama lėšų ir iš kitų šaltinių (Europos Sąjungos (toliau – ES) bei
tarptautinių organizacijų). 2020 m. iš tarptautinių organizacijų gauta 62,8 tūkst. Eur, taip pat, įgyvendinant Tarptautinės
atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) nacionalinį projektą, gauta turto už 58,8 tūkst. Eur (žr. 1 pav.).
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2020 m. pabaigoje RSC dirbo 52 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau –
specialistai), kurių 71 proc. sudarė moterys, amžiaus vidurkis buvo 44 metai. 90 proc. specialistų yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų 5 – mokslų daktarai (žr. 2 pav.).
1 pav. RSC finansavimo šaltiniai

2 pav. RSC darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Tarptautinių
organizacijų lėšos
62,8 tūkst. Eur 3,6 %

Valstybės biudžeto lėšos
1 683,3 tūkst. Eur 96,4 %

Aukštasis išsilavinimas 4
Vidurinis išsilavinimas 1

Aukštasis universitetinis
išsilavinimas 47

Už nuopelnus sveikatos apsaugai 1 RSC specialistui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo
vardas ir įteiktas garbės ženklas ir 1 specialistas apdovanotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro padėkos
raštu už ilgametį ir atsakingą darbą, profesionalumą ir svarų indėlį į Lietuvos sveikatos sistemos plėtrą.
RSC struktūra 2020 m. išliko nepakitusi.

1.1. Kokybės vadybos sistema
Siekdamas veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo bei kokybiškai atlikti funkcijas RSC dar 2009 m. įdiegė kokybės vadybos
sistemą (toliau – KVS), atitinkančią standarto LST EN ISO 9001 reikalavimus. KVS turi užtikrinti sistemingą ir kryptingą veiklos
tikslų bei jų įgyvendinimo uždavinių vykdymą, o tokios sistemos sukūrimas – kiekvienos valstybinį reguliavimą ir tyrimus ar
bandymus atliekančios institucijos uždavinys.
RSC KVS taip pat atitinka TATENA‘os saugos standarto GSR 2 dalies „Lyderystė ir vadyba saugos srityje“ reikalavimus ir apima visą RSC veiklą – Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro tvarkymą, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimą, valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, pasirengimą
radiologinėms avarijoms ir reagavimą joms įvykus, gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apšvitos stebėseną ir ekspertizę
bei radiacinės saugos ugdymą.
Vienas pagrindinių RSC uždavinių, įtvirtintų RSC kokybės politikoje, – veikloje vadovautis radiacinės saugos prioritetu,
stiprinti saugos kultūrą ir užtikrinti, kad saugai būtų teikiama viršenybė, sprendžiant visus radiacinės saugos klausimus.
Siekiant nustatyti, kaip RSC darbuotojai vertina saugos kultūrą, 2020 m. anoniminės apklausos būdu atliktas saugos kultūros vertinimas. Šis vertinimas parodė, kad darbuotojai saugos kultūrą RSC vertina teigiamai: pateiktų teigiamų
atsakymų į visus klausimus vidurkis (96,4 proc.) buvo gerokai didesnis nei nustatytas vertinimo rodiklis (80 proc.). Atlikus saugos kultūros vertinimą RSC parengta saugos kultūros vertinimo ataskaita, kurioje pateiktos rekomendacijos bei
numatyti saugos kultūros RSC gerinimo veiksmai.
RSC taip pat svarbu užtikrinti radiologinių tyrimų ir bandymų kokybę, dėl to daugelis RSC atliekamų radiologinių
tyrimų ir bandymų nuo 2005 m. akredituoti pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
KVS padeda gerinti darbo efektyvumą, veiklos ir viešųjų paslaugų atlikimo kokybę bei prisideda prie teigiamo
visuomenės požiūrio į RSC veiklą formavimo. RSC įdiegta KVS nuolat tobulinama atsižvelgiant į teisės aktų ir organizacinius pokyčius, išorės ir vidaus auditų rezultatus, neatitiktis, grįžtamąją klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių informaciją.
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2. SVARBIAUSI ĮVYKIAI
SAUSIO MĖN.
Pasitarimas su VMVT atstovais dėl institucijų funkcijų branduolinės ar radiologinės avarijos atveju.
KOVO MĖN.
Kartu su TATENA‘a organizuoti nacionaliniai kursai. Daugiau informacijos čia.
BALANDŽIO MĖN.
LRV nusprendė optimizuoti AAA ir RSC atliekamas funkcijas radiologinio aplinkos monitoringo srityje.
BIRŽELIO MĖN.
UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai atliko RSC KVS pakartotinio sertifikavimo auditą.
Organizuoti Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-iosios komandos pareigūnų mokymai. Daugiau informacijos čia.
Kaune organizuotas seminaras asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą prekiaujančiose, montuojančiose ir
techninę priežiūrą atliekančiose įstaigose. Daugiau informacijos čia.
RUGSĖJO MĖN.
Seminaras Ukmergės r. savivaldybės darbuotojams ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams apie pasirengimą branduolinei avarijai. Daugiau informacijos čia.
Vesti radiacinės saugos mokymai Lietuvos kariuomenės Juozo
Vitkaus inžinerijos bataliono kariams.
Dalyvauta VSAT organizuotose civilinės saugos pratybose „Aviacijos valdybos veiksmai vykdant radiacinę žvalgybą iš oro įvykus
branduolinei ar radiologinei avarijai Baltarusijos Respublikoje,
Astravo branduolinėje elektrinėje“.

Radiacinės žvalgybos iš oro žemėlapis

SPALIO MĖN.
Dalyvauta praktiniuose ir teoriniuose mokymuose, skirtuose pareigūnų veiksmams, vykdant žmonių dezaktyvavimą įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, tobulinti.
Organizuotas nuotolinis seminaras studentams, kurio metu jo dalyviai buvo supažindinti su RSC veikla.
LAPKRIČIO MĖN.
Organizuotas nuotolinis seminaras ASPĮ darbuotojams, atsakingiems už radiacinę saugą. Daugiau informacijos čia.
Vyko TATENA‘os IRRS pakartotinė misija. Daugiau informacijos čia.
GRUODŽIO MĖN.
Organizuotas nuotolinis seminaras ASPĮ darbuotojams, atsakingiems už pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Daugiau informacijos čia.
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3. RADIACINĖS SAUGOS BŪKLĖS APŽVALGA
RSC vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos su šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su
šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę, kuri apima radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reglamentavimą, Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro (toliau – Registras) tvarkymą,
veiklos su šaltiniais įteisinimą, radiacinės saugos priežiūrą, pasirengimą reaguoti įvykus branduolinei ar radiologinei
avarijai ir reagavimą joms įvykus, kt.
Registre 2020 m. buvo saugomi 14 127 šaltinių duomenys, o duomenys apie darbuotojų apšvitos dozes papildyti
5 894 naujais įrašais. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičius Lietuvoje nuolat didėja. Tai lėmė įrangos
modernizavimas – sena, susidėvėjusi įranga buvo keičiama nauja, ligoninės įsigijo nemažai naujų mobilių rentgeno
aparatų. Radioaktyviųjų šaltinių kiekis pasikeitė nežymiai, daugiausia jų naudojama įvairiuose matuokliuose (tankio,
storio, drėgmės ir kt.), spektrometrų, krovinių ir bagažo kontrolės kalibravimo įrangoje.
Metų pabaigoje Lietuvoje veikla su šaltiniais buvo vykdoma pagal 638 RSC išduotas licencijas vykdyti veiklą su
šaltiniais (toliau – licencija), 1 126 veiklos vykdytojai vykdė registruotą veiklą su šaltiniais.
Radiacinės saugos požiūriu prižiūrimų ūkio subjektų Lietuvoje yra 1 830, įskaitant ir tuos ūkio subjektus, kurių
veiklos nereikia įteisinti, tačiau jų 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 rodo, kad vidutinė darbuotojo gauta metinė efektinė dozė buvo
0,32 mSv, atlikta 5 894 darbuotojų apšvitos stebėsena.
Apžvelgus pacientų apšvitos stebėsenos rezultatus galima teigti, kad vidutinė pacientų apšvita skirtingų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu beveik nekinta. Vis dėlto, daugėjant atliekamų procedūrų, šiek tiek didėja ir gyventojų patiriama apšvita. Kolektyvinė efektinė dozė, tenkanti vienam gyventojui, kaip ir
ankstesniais metais neviršijo 1 mSv.
Vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas patyrė iš įvairių šaltinių, išskyrus profesinę apšvitą, yra apie 3,2 mSv.
Didžiausią Lietuvos gyventojo gaunamos apšvitos dalį sudaro radono patalpose lemiama (1,1 mSv per metus) bei
medicininių rentgeno diagnostikos procedūrų metu pacientų gaunama apšvita (0,77 mSv per metus). Iš kitų apšvitą
lemiančių šaltinių gyventojas vidutiniškai per metus patyrė mažesnę apšvitą, pvz., dėl radionuklidų maisto produktuose – 0,41 mSv per metus, išorinės apšvitos lauke ir pastatuose – 0,55 mSv per metus, kosminės spinduliuotės – apie
0,4 mSv per metus. Branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO) veikla nulėmė mažesnę nei 10 µSv apšvitą.
Vidutinė Lietuvos gyventojo apšvita, lyginant su 2019 m., sumažėjo apie 24 proc. Tai lėmė apšvitos, patiriamos
rentgeno diagnostinių procedūrų metu, sumažėjimas nuo 0,98 mSv iki 0,77 mSv, nes dėl COVID-19 pandemijos asmens
sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) buvo atlikta mažiau tokių procedūrų.
Tęstas pasirengimas vykdyti Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos atveju
(toliau – Valstybinis planas) RSC numatytas funkcijas bei pagal kompetenciją koordinuotas kitų institucijų pasirengimas, stiprinta teisinė bazė ir materialiniai RSC pajėgumai.
Radiologinių avarijų, keliančių riziką gyventojų ir darbuotojų radiacinei saugai ir sveikatai dėl jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio, nenustatyta. Lietuvoje išlieka panaši registruojamų radiologinių incidentų tendencija. RSC tyrė
ir vertino 33 Lietuvoje kilusius radiologinius incidentus. Didelę jų dalį sudaro pasienio kontrolės postuose sulaikyti padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę kroviniai.
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4. RADIACINĖS SAUGOS REGULIUOJAMOJI KONTROLĖ
Jonizuojančioji spinduliuotė dėl savo naudingų savybių efektyviai taikoma įvairiose ūkinės veiklos srityse. Vis dėlto, be teikiamos naudos, jonizuojančioji spinduliuotė gali kelti pavojų žmogaus sveikatai, todėl siekiama, kad bet kokia
veikla su šaltiniais visuomenei teiktų didesnę naudą nei žalą, o apšvita būtų kiek galima mažesnė, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius. Pagrindiniai RSC vykdomos radiacinės saugos reguliuojamosios kontrolės rodikliai
2020 m. pavaizduoti 3 pav.
3 pav. Radiacinės saugos reguliuojamosios kontrolės rodikliai

14 127

8 167

638

1 126

1 830

Šaltinių
skaičius

Apšvitą patiriančių
darbuotojų skaičius

Išduotų licencijų
skaičius

Registruotų veiklų
skaičius

Prižiūrimų
ūkio subjektų
skaičius

4.1. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
ir darbuotojų apšvitos registras

Šaltinių skaičius

Registre saugomi ir tvarkomi duomenys apie įvežtus, išvežtus, naudojamus ir saugomus šaltinius, t. y. apie uždaruosius ir atviruosius radioaktyviuosius šaltinius, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, taip pat registruojamos
darbuotojų profesinės apšvitos dozės.
2020 m. užregistruotos 5 894 darbuotojų metinės apšvitos dozės, išduoti 53 Komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių
pasai. Duomenys apie darbuotojų patiriamą profesinę apšvitą pateikiami šio leidinio 5.2 skiltyje„Profesinės apšvitos vertinimas“.
Registre buvo saugomi 14 127 šaltinių duomenys. Pažymėtina, kad pastaruosius 5 metus uždarų4 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas 2015–2020 m.
jų radioaktyviųjų šaltinių, esančių dūmų jutikliuose,
6 000
skaičius (8 800) nekinta, o jonizuojančiosios spindu5 000
1 508
liuotės generatorių skaičius nuolat didėja. Šaltinių
1 466
1 877
1 953
2 087
1 277
4 000
skaičiaus kitimas 2015–2020 m. pavaizduotas 4 pav.
3 000
2020 m. uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių kiekis
2 000
3 819
3 611
3 447
pasikeitė nežymiai, daugiausia jų naudojama įvai3 291
3 162
3 046
1 000
riuose matuokliuose (tankio, storio, drėgmės ir kt.),
0
spektrometrų, krovinių ir bagažo kontrolės kalibravi2015
2016
2017
2018
2019
2020
Metai
mo įrangoje. Medicinoje uždarieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami spindulinėje terapijoje, kraujui švitinti,
Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
Uždarieji
radioaktyvieji šaltiniai
kaip etaloniniai uždarieji radioaktyvieji šaltiniai – įrenginiams, skirtiems dozės galiai matuoti, kalibruoti.
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Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių
Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių
skaičiaus didėjimą lėmė įrangos modernizavimas –
skaičiaus didėjimą lėmė įrangos modernizavimas –
sena, susidėvėjusi įranga buvo keičiama nauja, ASPĮ
sena, susidėvėjusi įranga buvo keičiama nauja, ASPĮ
įsigijo nemažai naujų mobilių rentgeno aparatų. Diįsigijo nemažai naujų mobilių rentgeno aparatų. Didžiąją jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių
džiąją jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių
dalį (~87 proc.) sudarė medicininė įranga. Jonizuodalį (~87 proc.) sudarė medicininė įranga. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių, naudojamų mejančiosios spinduliuotės generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus pasiskirstymas pagal veiklos sritis
dicinoje, skaičiaus pasiskirstymas pagal veiklos sritis
2020 m. pavaizduotas 5 pav.
2020 m. pavaizduotas 5 pav.
Odontologijoje naudojamų jonizuojančiosios
Odontologijoje naudojamų jonizuojančiosios
spinduliuotės generatorių skaičius kiekvienais metais
spinduliuotės generatorių skaičius kiekvienais metais
šiek tiek didėja, nes vis daugiau privačių odontološiek tiek didėja, nes vis daugiau privačių odontologijos klinikų įsigyja modernios intraoralinės, panoragijos klinikų įsigyja modernios intraoralinės, panoraminės ar tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos
minės ar tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos
arba keičia ją naujesne. Jonizuojančiosios spinduliuoarba keičia ją naujesne. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus
tės generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus
kitimas 2015–2020 m. pavaizduotas 6 pav.
kitimas 2015–2020 m. pavaizduotas 6 pav.
Kitose srityse (pramonėje, moksliniuose tyriKitose srityse (pramonėje, moksliniuose tyrimuose ir kt.) jonizuojančiosios spinduliuotės genemuose ir kt.) jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai naudojami rentgeno radiografijoje, įvairiuose
ratoriai naudojami rentgeno radiografijoje, įvairiuose
rentgeno kontrolės įrenginiuose žaliavų, gaminamos
rentgeno kontrolės įrenginiuose žaliavų, gaminamos
produkcijos kokybei bei sudėčiai įvertinti, svetimkūprodukcijos kokybei bei sudėčiai įvertinti, svetimkūniams aptikti, atliekant mokslinius tyrimus (rentgeno
niams aptikti, atliekant mokslinius tyrimus (rentgeno
spektrometrai, difraktometrai ir kt.), krovinių ir bagažo
spektrometrai, difraktometrai ir kt.), krovinių ir bagažo
kontrolės įrangoje ir kt.
kontrolės įrangoje ir kt.
Atvirieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami branAtvirieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami branduolinėje medicinoje ligų diagnostikai ir gydymui bei
duolinėje medicinoje ligų diagnostikai ir gydymui bei
įvairiuose moksliniuose tyrimuose. Bendras 2020 m.
įvairiuose moksliniuose tyrimuose. Bendras 2020 m.
gautų atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas negautų atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas neviršijo 8 TBq.
viršijo 8 TBq.

5 pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių,
5 pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių,
naudojamų medicinoje, pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2020 m.
naudojamų medicinoje, pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2020 m.
Terapija 1 %
Terapija 1 %
Intervencinė radiologija 1 %
Intervencinė radiologija 1 %
Mamografija 2 %
Mamografija 2 %
Kompiuterinė tomografija 2 %
Kompiuterinė tomografija 2 %
Diagnostika 20 %
Diagnostika 20 %
Odontologija 74 %
Odontologija 74 %

6
6 pav.
pav. Jonizuojančiosios
Jonizuojančiosios spinduliuotės
spinduliuotės generatorių,
generatorių,
naudojamų
odontologijoje,
skaičiaus
kitimas
naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas 2015–2020
2015–2020 m.
m.
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Dantų kompiuterinės tomografijos įranga
Panoraminiai rentgeno aparatai
Intraoraliniai rentgeno aparatai
Bendras skaičius

4.2.
4.2. Veiklos
Veiklos su
su jonizuojančiosios
jonizuojančiosios spinduliuotės
spinduliuotės
šaltiniais
šaltiniais įteisinimas
įteisinimas
2020 m. įregistruotos 46 naujos veiklos, išduotos 36 licencijos vykdyti veiklą su įvairios paskirties šaltiniais ir 1 lai2020 m. įregistruotos 46 naujos veiklos, išduotos 36 licencijos vykdyti veiklą su įvairios paskirties šaltiniais ir 1 laikinasis leidimas. Registruotų veiklų ir išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas 7 ir 8 pav.
kinasis leidimas. Registruotų veiklų ir išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas 7 ir 8 pav.
Veiklų įteisinimas jas registruojant vyksta nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., kai įsigaliojo nauja Radiacinės saugos įstatymo
Veiklų įteisinimas jas registruojant vyksta nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., kai įsigaliojo nauja Radiacinės saugos įstatymo
redakcija. Įstatyme buvo nustatyta, kad veiklos, kurių pobūdis yra mažiau pavojingas ir su tokiomis veiklomis susijusi
redakcija. Įstatyme buvo nustatyta, kad veiklos, kurių pobūdis yra mažiau pavojingas ir su tokiomis veiklomis susijusi
rizika kelia mažesnį pavojų žmonių sveikatai dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, gali būti įteisintos jas rerizika kelia mažesnį pavojų žmonių sveikatai dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, gali būti įteisintos jas registruojant. Todėl 2020 m. buvo panaikintos 689 anksčiau išduotos licencijos ir veiklos registruotos. Daugiausia tokių
gistruojant. Todėl 2020 m. buvo panaikintos 689 anksčiau išduotos licencijos ir veiklos registruotos. Daugiausia tokių
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veiklų vykdoma odontologinėje praktikoje naudojant intraoralinius dantų rentgeno aparatus.
Kaip ir kiekvienais metais, kai kurie licencijų
turėtojai kreipėsi į RSC, prašydami dėl tam tikrų
priežasčių laikinai sustabdyti veiklą (pateikti 6 prašymai), panaikinti licencijos galiojimą (pateikta
10 prašymų), panaikinti veiklos registravimą (pateikta 14 prašymų). Dar 3 licencijos turėtojams, atnaujinusiems savo veiklą ir pateikusiems prašymą,
panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas.
2020 m. atlikta 16 registruotų veiklų ir 17 licencijų
patikslinimų, RSC gavus informacijos iš veiklos vykdytojų ar Juridinių asmenų registro ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie pasikeitusius registruotos
veiklos vykdytojo ar licencijos turėtojo duomenis.
Veiklos vykdytojo prievolė yra pranešti RSC
apie pasikeitusias licencijuojamos veiklos su šaltiniais sąlygas ar pasikeitusį registruotos veiklos
pobūdį ir pateikti teisės aktuose nurodytą informaciją bei dokumentus, susijusius su šiais pakeitimais.
Tik tuomet, kai RSC specialistai radiacinės saugos
požiūriu įvertina veiklos vykdytojo pasirengimą
vykdyti veiklą naujomis aplinkybėmis ir apie savo
teigiamą sprendimą praneša registruotos veiklos
vykdytojui ar licencijos turėtojui, pastarieji turi
teisę vykdyti veiklą su šaltiniais pasikeitusiomis
veiklos sąlygomis ar pasikeitus veiklos pobūdžiui.
Registruotų veiklų, išduotų licencijų ir laikinųjų leidimų bei pakeistų licencijų priedų skaičiaus kitimas
2015–2020 m. pavaizduotas 9 pav.
Per pastaruosius porą metų stebimas ženklus
pakeistų licencijos priedų skaičiaus sumažėjimas.
Tai sąlygojo, kad veiklos registravimas sumažino
veiklos vykdytojo prievoles ir, pasikeitus darbuotojų ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašui,
pakanka nustatytos formos pranešimais informuoti
Registrą apie šiuos pasikeitimus. Tačiau pasikeitus
tam tikriems registruotos veiklos duomenims: telefono numeriui, elektroniniam paštui, asmeniui,
atsakingam už radiacinę saugą, registruojamos veiklos adresui, registruotos veiklos vykdytojas privalo
RSC pateikti prašymą pakeisti šiuos duomenis (pateikti 55 prašymai).
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7 pav. 2015–2020 m. išduotų licencijų pasiskirstymas pagal
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4.3. Valstybinė radiacinės saugos priežiūra
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
radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų,
administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones.
2020 m. patikrinti 649 ūkio subjektai, iš kurių 164 nustatyta radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, įskaitant ir mažareikšmius pažeidimus (žr. 10 pav.).
10 pav. Valstybinės radiacinės saugos priežiūros rodikliai

649

Patikrinta
ūkio subjektų

771

236

164

6

43

Patikrinimai

Patikrinimai
su radiologiniais
tyrimais

Ūkio subjektai,
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(trūkumų)

Surašyta
administracinių
teisės pažeidimų
protokolų

Išduoti leidimai
radioaktyviosioms
medžiagoms ir
atliekoms vežti

Dažniausi radiacinės saugos pažeidimai
Apšvitą patiriantys
darbuotojai laiku nemokomi
radiacinės saugos.

Laiku nepranešta apie
pasikeitusius licencijos ar jos
priedo duomenis.

Laiku nepateikti
duomenys
Registrui.

Laiku neatlikti darbo
vietų apšvitos stebėsenos
matavimai.

Laiku neatlikta šaltinių techninė
priežiūra, neatnaujinta techninės
priežiūros sutartis.

Nepaženklinta arba netinkamai paženklinta
kontroliuojamoji ir (ar) stebimoji zonos, nenustatyta jų
valdymo tvarka.

Neatnaujintas
radiologinių avarijų
valdymo planas.

Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, 6 ūkio subjektams buvo taikyta administracinė atsakomybė – 5 ūkio subjektams paskirtos baudos, 1 – bauda ir
darbo su šaltiniu sustabdymas (plombavimas).
Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus siekdami įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos
reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje. Tęsiant ankstesniais metais pradėtas vykdyti priemones, atlikti patikrinimai, kurių metu vertinta, kaip ASPĮ vykdoma pakartotinių rentgeno diagnostinių procedūrų priežasčių analizė
bei ASPĮ ir odontologijos įmonėse, kurios turi panoraminius ir skaitmeninius dantų rentgeno diagnostikos aparatus,
atliekamų rentgenodiagnostinių procedūrų pagrįstumo vertinimas. Taip pat atlikti patikrinimai ASPĮ, naudojančiose
mamografinę įrangą. Jų metu vertinta, kaip užtikrinama įrangos ir vaizdų gavimo priemonių kokybės kontrolė.
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Vertinant, kaip ASPĮ vykdoma pakartotinių rentgeno diagnostinių procedūrų priežasčių analizė, atlikti planiniai patikrinimai, kurių metu nustatyta, kad tikrintose ASPĮ pakartotinių procedūrų užregistruojama nedaug (šimtosios procento dalys
nuo visų atliktų procedūrų skaičiaus), todėl jų įtaka darbuotojų ir gyventojų apšvitai nereikšminga. Pagrindinė pakartotinių
radiologinių tyrimų priežastis yra žmogiškasis faktorius – paciento judesys procedūros metu, retesniais atvejais – įrangos
gedimas. Visi registruoti atvejai ASPĮ yra ištiriami, numatant prevencines priemones jų pasikartojimo tikimybei mažinti.
Atliekant patikrinimus, kurių metu vertintas rentgenodiagnostinių procedūrų pagrįstumas, nustatyta, kad visos tik
rintos ASPĮ yra aprašiusios tyrimo pagrįstumo nustatymo procesus. Medicininės apšvitos pagrįstumo principas įdiegtas
visų lygių ASPĮ dokumentuose – kokybės laidavimo programose, darbuotojų pareiginėse instrukcijose ir spindulinės diag
nostikos darbo procedūrų aprašuose. Kokybės laidavimo programos ir kiti dokumentai peržiūrimi kartą per metus ir esant
poreikiui keičiami. Visose ASPĮ spindulinės diagnostikos procedūros atliekamos tik su siuntimu, o vertinant pačių siuntimų
kokybę nustatyta, kad juose pateikta informacija daugeliu atvejų yra išsami ir pakankama tyrimui atlikti. Retais atvejais
esant nekokybiškiems siuntimams, gydytojai radiologai susisiekia su paskyrėju dėl papildomos informacijos gavimo. ASPĮ
sprendimai, susiję su medicinine apšvita, priimami užtikrinant, kad šios apšvitos teikiama nauda žmogaus sveikatai ir visuomenei bus didesnė už jos sukeliamą individualiąją žalą sveikatai. Odontologijos įmonės, kurios naudoja panoraminius
ir skaitmeninius dantų rentgeno diagnostikos aparatus, yra parengusios medicininių procedūrų registravimo ir apskaitos
tvarkos aprašus ir nustatyta tvarka registruoja atliekamas dantų rentgeno diagnostikos procedūras. Tais atvejais, kai pacientas atvyksta iš kitos odontologijos įmonės, tyrimai atliekami tik turint siuntimą.
Tikrintose ASPĮ ir odontologijos įmonėse nenustatyta nepagrįstų rentgenodiagnostinių procedūrų.
Atliekant ASPĮ, naudojančių mamografinę įrangą, patikrinimus, kurių metu vertintas įrangos ir vaizdų gavimo priemonių kokybės kontrolės užtikrinimas, nustatyta, kad tikrintos įstaigos yra parengusios kokybės laidavimo programas,
kuriose aprašyti visi kokybės kontrolės bandymai. Visose tikrintose įstaigose tiek mamografų, tiek jų priedų, vaizdo
gavimo, rodymo, spausdinimo ir filmų ryškinimo priemonių bei fotolaboratorijų kokybės kontrolės bandymai buvo
atliekami vadovaujantis teisės aktuose nustatytu periodiškumu bei laikantis keliamų reikalavimų.

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo
radiacinės saugos priežiūra
Vidutiniškai per metus į Lietuvą įvežama apie
1 500 vnt. atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių pakuočių ir
apie 17 vnt. uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių bei grąžinama gamintojui apie 12 vnt. panaudotų uždarųjų
radioaktyviųjų šaltinių. Didžiąją dalį įvežamų radioaktyviųjų šaltinių sudaro radiofarmaciniai vaistiniai
preparatai, naudojami ligoms diagnozuoti ir gydyti.
Radioaktyviųjų medžiagų ir (ar) radioaktyviųjų atliekų vežimas – sudėtingas ir atitinkamo
pasirengimo reikalaujantis procesas, todėl vežti
radioaktyviąsias medžiagas (atviruosius ir uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius) ir (ar) radioaktyviąsias atliekas gali tik ūkio subjektai, registravę
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11 pav. Išduotų leidimų pasiskirstymas pagal rūšis
20
16

17

12

4

10

9

8
3

2

2

0
Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ES šalies
Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ES šalį
Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ne ES šalies
Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ne ES šalį
Vežti radioaktyviąsias medžiagas šalies viduje
Vežti radioaktyviąsias atliekas šalies viduje

Atgal į turinį

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO METINĖ ATASKAITA 2020

tokią veiklą ar turintys šiai veiklai išduotą licenciją
12 pav. Leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir
(atsižvelgiant į radioaktyviųjų šaltinių pavojinguradioaktyviąsias atliekas kitimas 2015–2020 m.
mo kategoriją) bei besilaikantys griežtų radiacinės
60
ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimų.
47
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36
34
32
33
kontroliuojamose pakuotėse, nurodytose Lietuvos
31
29
29
30 28
Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuo20
jančiose pavojingų krovinių vežimą.
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vežti (žr. 11 pav.).
Radioaktyviosios medžiagos
Radioaktyviosios atliekos
Iš viso
Vertindami leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pokyčius 2015–
2020 m. (žr. 12 pav.) matome, jog išduotų leidimų
vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas bendra pastarųjų kelerių metų tendencija nesikeičia. Tai
rodo, kad licencijos turėtojų, savo veikloje naudojančių radioaktyviąsias medžiagas, poreikiai pastaruosius kelerius metus nesikeičia, tik atnaujinamos veiklai reikalingos radioaktyviosios medžiagos ar veikloje susidariusios radioaktyviosios atliekos perduodamos galutinai sutvarkyti.

Radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos užtikrinimas
Branduolinis saugumas – vienas svarbiausių saugumo politikos aspektų visame pasaulyje. Branduolinio saugumo
grėsmė, tokia kaip branduolinių ginklų platinimas į jų neturinčias šalis bei branduolinis terorizmas, ilgainiui nė kiek nemažėja, priešingai – tobulėjant technologijoms, kyla vis daugiau naujų iššūkių, kuriuos būtina spręsti. Radioaktyviųjų
šaltinių fizinė sauga yra sudedamoji branduolinio saugumo dalis, nustatanti pagrindinius fizinės saugos reikalavimus,
taikomus siekiant užtikrinti apsaugą nuo neteisėto radioaktyviųjų šaltinių užvaldymo ar pagrobimo bei veiksmų, kurie
dėl jonizuojančiosios spinduliuotės tiesiogiai arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai ir saugumui.
RSC, siekdamas stiprinti radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą (toliau – fizinė sauga), daug dėmesio skyrė teisiniam
reglamentavimui tobulinti. 2020 m. rengti net 3 teisės aktų, susijusių su fizine sauga, pakeitimo projektai:
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių pakeitimo projekte detalizuotas su fizine sauga susijusių dokumentų, kuriuos būtina pateikti norint įteisinti veiklą su I, II, III pavojingumo kategorijų
radioaktyviaisiais šaltiniais, sąrašas;
Dokumentų, būtinų tinkamumo eiti asmens, atsakingo už I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviųjų šaltinių
radiacinę ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, pareigas ar dirbti su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais tikrinimui organizuoti, pateikimo ir tinkamumo dirbti šį darbą tikrinimo organizavimo tvarkos
aprašo pakeitimo projekte atnaujintas dokumentų, kuriuos turi pateikti veiklos vykdytojas kreipdamasis į RSC dėl
darbuotojų, dirbančių su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, ir (ar) asmenų, atsakingų už I,
II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviųjų šaltinių radiacinę ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, tinkamumo dirbti tikrinimo organizavimo (toliau – tinkamumo dirbti tikrinimo organizavimas), sąrašas;
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Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais naudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, fizinės saugos taisyklės išdėstytos nauja redakcija, kuria į Lietuvos Respublikos teisę perkeltos naujausios TATENA‘os rekomendacijos fizinės saugos srityje:
įtrauktos naujos sąvokos, nustatyti fizinės saugos užtikrinimo principai, apibrėžti fizinės saugos sistemos fizinės saugos
lygiai, atnaujinti fizinės saugos sistemos projektavimo, diegimo ir valdymo bei fizinės saugos užtikrinimo priemonių
kokybės pakankamumo įvertinimo reikalavimai, taikomi radioaktyviųjų šaltinių naudojimo, saugojimo ir vežimo metu.
Vykdydami Radiacinės saugos įstatymo 25 straips
13 pav. Darbuotojų, kuriems 2018–2020 m. buvo organizuotas
nio nuostatas, 2020 m. veiklos vykdytojai kreipėsi į RSC
tinkamumo dirbti tikrinimas, skaičius
dėl 43 darbuotojų tinkamumo dirbti tikrinimo orga70
nizavimo. Darbuotojų, kuriems 2018–2020 m. buvo
59
60
organizuotas tinkamumo dirbti tikrinimas, skaičius
pateiktas 13 pav.
50
43
2020 m. atlikti 7 planiniai radiacinės saugos rei40
kalavimų vykdymo patikrinimai, kurių metu vertinta
30
fizinės saugos užtikrinimo priemonių atitiktis reikala20
vimams, nustatytiems teisės aktuose, reglamentuo10
3
jančiuose fizinę saugą. Patikrinimų metu buvo
0
2018
2019
2020
vertinamos veiklos vykdytojų įdiegtos fizinės saugos
užtikrinimo priemonės, atsižvelgiant į veiklos vykdytojų turimų radioaktyviųjų šaltinių pavojingumo kategorijas. Apibendrinus patikrinimų rezultatus nustatyta, kad visi patikrinti veikos vykdytojai yra įdiegę fizinės saugos sistemas,
tačiau patikrinimų metu vertinant kai kuriuos veiklos vykdytojus nustatyta pažeidimų, susijusių su fizinės saugos užtikrinimu.
Fizinės saugos pažeidimai išdėstyti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo aktuose, jiems įvykdyti nustatyti protingi terminai.

Vartojimo gaminiai
RSC renka ir analizuoja duomenis apie į Lietuvą įvežamus vartojimo gaminius, į kuriuos gamybos metu sąmoningai
įdėta radioaktyviųjų medžiagų, bei konsultuoja gyventojus apie galimą tokių gaminių įsigijimą Lietuvoje. 2020 m. į Lietuvą tradiciškai importuotos įvairios paskirties apšvietimo lempos ir jų komponentai, kurių gamyboje naudojamos kriptono
(85Kr), torio (232Th) ir tričio (3H) radioaktyviųjų izotopų turinčios dujos. Šių vartojimo gaminių rūšiavimas, surinkimas ir perdirbimas yra vykdomas kartu su kitomis dujošvytėmis lempomis. Tokių vartojimo gaminių naudojimas, importas ir prekyba yra priskiriami pagrįstai veiklai, o tai reiškia, kad, neviršijant nereguliavimo lygių, nustatytų Lietuvos higienos normos
HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 4 priede, tokia veikla yra laikoma saugia radiacinės saugos požiūriu.
Pasitaiko atvejų, kai sendaikčių prekybos vietose žmonės įsigyja nesaugių vartojimo gaminių, pagamintų XIX a.
pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. Tuo metu visuomenė dar neturėjo žinių apie galimą jonizuojančiosios spinduliuotės žalą žmogaus organizmui. Radioaktyviosios medžiagos tuomet naudotos siekiant išgauti tam tikras spalvas ar švytėjimą (senovinių laikrodžių, barometrų, laivų, lėktuvų ir kitų prietaisų skalių, stiklo, keramikos gaminių ir papuošalų).
Kaip ir kasmet, RSC pareigūnai tokių vartojamųjų gaminių paieškas atliko Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių
regionų sendaikčių turguose, antikvariatuose ir panašiose prekybos vietose. Paieškų metu tarptautiniame sendaikčių
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14 pav. Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančios laikrodžio ir aviacinio
jutiklio skalės

turguje „Laiko ratu“ vienoje prekybos vietoje aptikti 2 daiktai su
skalėmis, padengtomis 226Ra radionuklidu – tanko laikrodis ir aviacinis jutiklis (žr. 14 pav.). Dozės galia
šalia parduodamų sendaikčių viršijo
gamtinį foną bei nereguliuojamo
veikmens kriterijus (dozės galia
10 cm atstumu nuo abiejų prietaisų
viršijo 1 µSv/h). Prekeivis, vykdydamas RSC reikalavimus, abu prietaisus perdavė radioaktyviųjų atliekų
tvarkytojui.

Radiacinės saugos vertinimas įmonėse, vykdančiose veiklą su
žaliavomis ar produktais, turinčiais gamtinių radioaktyviųjų medžiagų
Įmonės, vykdančios veiklą su žaliavomis ir produktais (juos krauna ar sandėliuoja), kurių sudėtyje yra gamtinių radioaktyviųjų medžiagų, turi taikyti radiacinės saugos priemones, užtikrinančias, kad darbuotojų apšvita neviršys teisės aktais nustatytos
apšvitos ir gyventojai nepatirs papildomos apšvitos dėl į aplinką su dulkėmis ar nuotekomis galinčių pasklisti gamtinių radioaktyviųjų medžiagų. RSC specialistai įvertino taikomas radiacinės saugos priemones 2 Klaipėdos jūrų krovinių bendrovėse, iš kurių
vienoje vykdoma žaliavų (apatito iš Afrikos žemyno), kitoje – kalio turinčių trąšų krova ir sandėliavimas (žr. 15 pav.).
Vertinimo metu nustatyta, kad jūrų krovinių bendrovių veikla yra saugi radiacinės saugos požiūriu ir nekelia pavojaus
žmonių sveikatai, papildomų radiacinės saugos priemonių taikyti nereikia, nes žaliavos ir produktai, kurių sudėtyje yra gamtinių radioaktyviųjų medžiagų, sandė15 pav. Atliekamas vertinimas įmonėse, vykdančiose veiklą su žaliavomis ar
liuose tvarkomi tik naudojant krautuvus
produktais, turinčiais gamtinių radioaktyviųjų medžiagų
su sandaria kabina. Darbuotojo darbo
vieta krautuve yra kelių metrų atstumu
nuo sandėliuojamų žaliavų ir produktų
sankaupos, todėl darbuotojas negali
patirti vidinės ir išorinės apšvitos. Taip
pat ir aplinkui tokias įmones gyvenantys
gyventojai negali įkvėpti radioaktyviųjų
medžiagų dulkių, nes įmonės teritorijoje
žaliavos ir produktai kraunami uždarais
transporteriais, todėl išvengiama dulkėjimo bei galimos gyventojų apšvitos. Vykdant minėtas veiklas, nuotekų
nesusidaro.
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Medienos ir durpių kuro užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolė

Pelenų bandinių skaičius, %

Kaip ir kasmet, kontroliuotas iš teritorijų, užterštų radioaktyviosiomis medžiagomis po avarijos Černobylio AE,
įvežamo medienos ir durpių kuro ir iš tokio kuro gautų pelenų užterštumas radioaktyviuoju ceziu 137Cs. Šia kontrole
siekiama užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų radioaktyviuoju ceziu 137Cs užteršto medienos ir durpių kuro, o tokį kurą
naudojančiose įmonėse nesusidarytų radioaktyviųjų pelenų.
Radiacinės saugos priežiūros metu vertinta, kaip medienos kurą naudojančios įmonės vykdo pelenų užterštumo
radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolės reikalavimus. Ištyrus iš katilinių ir šiluminių elektrinių paimtus medienos kuro pelenų mėginius nustatyta, kad 93 proc. visų tirtų pelenų buvo tinkami naudoti dirvoms tręšti.
Stebimas nedidelis medienos kuro pelenų mėginių, kuriuose radioaktyviojo cezio 137Cs aktyvumo koncentracija viršija 1 Bq/g (pelenai nebetinka dirvoms tręšti),
skaičiaus didėjimas (žr. 16 pav.). Tai galima paaiškin16 pav. Medienos kuro pelenų mėginių skaičiaus
ti tuo, kad pastaraisiais metais pelenų užterštumo
pasiskirstymas pagal 137Cs aktyvumo koncentracijos (Bq/g)
radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolė privaloma tik
intervalus 2017–2020 m.
įmonėms, turinčioms didelius šilumos gamybos pa80
jėgumus, o būtent tokios įmonės kūrena ir iš trečiųjų
57 60
valstybių importuotą medienos kurą.
60
54
50
Siekiant įvertinti lietuviškos medienos užterštu43
42 34
40
137
40
mą radioaktyviuoju ceziu Cs, atlikti VĮ Valstybinių
miškų urėdijos Ignalinos, Šalčininkų ir Trakų regio20
ninių padalinių girininkijų miškuose paimtų įvairių
6 7
2 5
rūšių medienos mėginių tyrimai. Nustatyta, kad tirtų
0
<0,1
0,1–1
>1
>10
miškų mediena yra labai mažai užteršta radioakty137
Cs aktyvumo koncentracijos intervalai, Bq/g
137
viuoju ceziu Cs ir jo aktyvumo koncentracija kito
2017 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.
nuo 0,2 Bq/kg iki 7,8 Bq/kg, aktyvumo koncentracijos vidurkis 1,8 Bq/kg.

4.4. Patalpų projektų ekspertizė
Siekiant užtikrinti gyventojų apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, jau projektuojant patalpas, kuriose planuojama naudoti šaltinius,
privaloma nurodyti priemones, numatomas taikyti
darbuotojų ir gyventojų radiacinei saugai užtikrinti.
Todėl atliekant radiacinės saugos (specialiąją) projektų ekspertizę įvertinami visi radiacinės saugos aspektai, susiję su galima darbuotojų ir gyventojų apšvita.
2020 m. atliktos 378 patalpų projektų radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės. Atliktų patalpų projektų
radiacinės saugos (specialiųjų) ekspertizių pasiskirstymas pagal šaltinių panaudojimo sritis pateiktas 17 pav.

16

17 pav. 2020 m. atliktų patalpų projektų radiacinės saugos
(specialiųjų) ekspertizių skaičius pagal šaltinių panaudojimo sritį
300
250

257

200
150

107

100
50

4

0
Odontologija
Veterinarija
Pramonė

1

2

7

Rentgeno diagnostika
Spindulinė terapija
Branduolinė medicina

Atgal į turinį

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO METINĖ ATASKAITA 2020

Taip pat RSC pagal kompetenciją dalyvavo teritorijų planavimo ir statinių statybos procese ir tikrino pateiktas paraiškas dėl
statybos leidimo išdavimo (patikrinta 14 paraiškų). Šio statybos leidimo reikia naujai statomiems ar rekonstruojamiems
objektams, kuriuose bus naudojami šaltiniai. Įvertinus su paraiškomis gautus dokumentus, pateiktus informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pritarta 4 paraiškoms dėl statybos leidimo išdavimo, 3 paraiškos atmestos, nes nebuvo atliktos radiacinės
saugos (specialiosios) projektų ekspertizės, ir 7 paraiškos nenagrinėtos, nes jos ne pagal kompetenciją paskirtos RSC.

4.5. Pasirengimas galimoms branduolinėms avarijoms
Siekiant tinkamai pasirengti vykdyti Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos atveju (toliau – Valstybinis planas) numatytas funkcijas bei pagal kompetenciją koordinuoti kitų institucijų pasirengimą, stiprinta teisinė bazė: patvirtintos 2 RSC direktoriaus rekomendacijos, skirtos pirmiesiems reaguotojams.
Pakartotinai atliktas galimai blogiausio Baltarusijos AE avarijos scenarijaus vertinimas pagal sprendimų paramos sistemos (toliau – ARGOS) prognozės rezultatus ir valstybės institucijoms pateikti siūlymai dėl avarijos atveju taikytinų apsaugomųjų veiksmų. Įgyvendintas investicijų projektas „Pasirengimo gyventojų apsaugai branduolinės ar radiologinės
avarijos atveju stiprinimas“, plačiau skaitykite skyriuje apie vykdomus projektus ir bendradarbiavimą.
Norint įvertinti pasirengimą užtikrinti radiacinę saugą, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas branduolinės ar
radiologinės avarijos atveju, ASPĮ bei greitosios medicinos pagalbos stotims pateiktas klausimynas dėl pasirengimo
priimti ir teikti medicinos pagalbą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju nukentėjusiems asmenims bei atliktas
užpildytų klausimynų vertinimas. Įvertinus klausimynus organizuotas nuotolinis seminaras ASPĮ atstovams ir savivaldybių gydytojams, kurio metu aptarti pasirengimo priimti ir teikti medicinos pagalbą radioaktyviosiomis medžiagomis
užterštiems nukentėjusiems asmenims tobulinimo aspektai.
Įvairaus lygio pratybų organizavimas ir dalyvavimas jose yra svarbi pasirengimo galimoms branduolinėms avarijoms dalis. Dalyvauta TATENA‘os CONVEX-2B pratybose ir teikta informacija apie RSC galimą pagalbą kitoms valstybėms branduolinės
ar radiologinės avarijos atveju. Šiaulių m. savivaldybės organizuotose stalo pratybose pristatytos RSC funkcijos branduolinės
avarijos atveju ir pasirengimas jas įgyvendinti bei vertintos Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) organizuotos
stalo pratybos „Pasirengimas galimai branduolinei
18 pav. Ukmergės r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos
ar radiologinei avarijai Baltarusijos atominėje elekposėdžio akimirkos
trinėje“. Ukmergės r. savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos posėdyje ir Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) organizuotame seminare buvo pristatyti galimi pavojai
pradėjus eksploatuoti Baltarusijos AE bei aptartas
šių institucijų pasirengimas vykdyti funkcijas branduolinės ar radiologinės avarijos atveju (žr. 18 pav.).
RSC dalyvavo rengiant ir organizuojant
tarptautinio lygio pratybas MODEX 2020 („Tarptautinio lygio pratybos naudojant cheminių,
biologinių, radiologinių ir branduolinių (ChBRB)
medžiagų aptikimo ir mėginių ėmimo modulį“),
taip pat dalyvavo organizuojant valstybinio lygio civilinės saugos funkcines pratybas „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, įvykus
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branduolinei ar radiologinei avarijai Baltarusijos Respublikoje, Astravo branduolinėje elektrinėje“, kurių tikslas – įvertinti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą vykdyti Valstybiniame plane nustatytas civilinės saugos sistemos
subjektų funkcijas. Dėl COVID-19 pandemijos ir Lietuvoje paskelbto karantino minėtos pratybos buvo atšauktos.
Taip pat RSC dalyvavo VSAT organizuotose civilinės saugos pratybose „Aviacijos valdybos veiksmai įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai Baltarusijos Respublikoje, Astravo branduolinėje elektrinėje“, skirtose patikrinti abiejų
institucijų pasirengimą vykdyti radiacinę žvalgybą iš oro. Pratybų metu vertintas laikas, per kurį institucijos būtų pasiruošusios pradėti žvalgyti teritoriją iš oro, VSAT pasirengimas aprūpinti įgulą būtinomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir dozimetrais. Taip pat pratybų metų imituotas teritorijos radioaktyvusis užterštumas ir gaunami matavimo
duomenys transliuoti 4G ryšiu (žr. 19 pav.).
Kartu su VSAT ir Lietuvos kariuomene, rengiantis branduolinės ar radiologinės avarijos atveju vykdyti radiacinę
žvalgybą iš oro, atlikti bandomieji skrydžiai. Šių skrydžių metu vertinta gama dozės galios vertės priklausomybė nuo
įrangos montavimo orlaivyje vietos, išbandytas radiacinės žvalgybos iš oro duomenų teikimas realiu laiku RSC Ekstremalių situacijų operacijų centrui.
Atnaujintos antžeminės radiacinės žvalgybos aplinkos gama dozės galios matavimų ir kitų radiologinių tyrimų bei
ėminių ėmimo protokolų formos, kurios patvirtintos RSC direktoriaus įsakymu. RSC specialistai, naudodami naujas protokolų formas, kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau – PAGD) žvalgybos grupėmis atliko
antžeminę žvalgybą 4 sektoriuose, kuriuose tokia žvalgyba būtų vykdoma įvykus avarijai Baltarusijos AE.
Stiprindamas parengtį nustatyti avarinę apšvitą biologinės dozimetrijos metodais, RSC aktyviai dalyvavo tarptautinių biologinės dozimetrijos tinklų veikloje.
Parengties ir reagavimo į didelio masto ekstremalias situacijas Europos regione biologinės dozimetrijos tinklo
(toliau – RENEB) generalinėje asamblėjoje su tinklo nariais aptarti šio tinklo aktyvavimo ir veikimo ekstremalios situacijos atveju klausimai.
RSC informavo Pasaulio sveikatos organizacijos biologinės dozimetrijos tinklą WHO BioDoseNet, kad, esant būtinybei, teiks tarptautinę pagalbą biologinės dozimetrijos srityje. Taip pat šiam tinklui pateikta informacija apie RSC
pajėgumus vykdyti biologinę dozimetriją.
RSC specialistai dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) kanceliarijos sudarytų darbo grupių, susijusių su nacionaliniam saugumui kylančiomis grėsmėmis, sąlygotomis nesaugios branduolinės energetikos plėtojimo
šalia Lietuvos valstybės sienos, veikloje.
19 pav. Radiacinės žvalgybos iš oro imituojant radioaktyvųjį užterštumą pratybos
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4.6. Radiologiniai incidentai ir avarijos bei jų prevencija
2020 m. užregistruoti, tirti ir vertinti 33 Lie20 pav. Užregistruotų radiologinių incidentų pasiskirstymas
tuvoje kilę radiologiniai incidentai (žr. 20 pav.).
Radiologinių avarijų mūsų šalyje neregistruota.
Nepagrįsta
Nepagrįsta
Didelę registruotų incidentų dalį sudarė
medicininė apšvita
nemedicininė apšvita
8
1
pasienio kontrolės postuose sulaikyti padiRadionuklidais
Padidėjusią
dėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę
užteršti objektai
jonizuojančiąją
137
kroviniai ( Cs užterštas biokuras, statybinės
3
spinduliuotę
skleidę asmenys
medžiagos ir pan.). Dviem atvejais sulaikytos
Paliktieji šaltiniai
2
3
pašto siuntos su antikvariniais matavimo prieGamtinės kilmės
Dirbtinės kilmės
taisais, kurių skalės buvo padengtos dažais su
radionuklidais
radionuklidais
užteršti kroviniai
226
užteršti kroviniai
Ra radionuklidu. Radioaktyviąsias medžiagas
7
9
siųsti paštu draudžiama ir už šio pobūdžio nusižengimą gresia administracinė bauda, todėl
minėti antikvariniai matavimo prietaisai teisės aktų nustatyta tvarka perduoti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui
sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.
ASPĮ tirti 8 radiologiniai incidentai dėl nepagrįstai patirtos medicininės apšvitos: kompiuterinės tomografijos ir
rentgenodiagnostikos procedūros atliktos ne tiems pacientams, rentgenodiagnostikos procedūros metu padedančiam
21 pav. Aptikti paliktieji šaltiniai ir radionuklidais užteršti objektai
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22 pav. Mokymų radiacinės saugos klausimais akimirkos

asmeniui apšvitinta plaštaka, dėl trumpo elektros dingimo prarasti tyrimo duomenys, sugedus PET / KT įrangai 5 asmenims ir 2 pacientams dėl pablogėjusios sveikatos būklės nebuvo atliktos diagnostinės procedūros.
Pasienio kontrolės poste rentgeno kontrolės sistema atliekant transporto priemonės puspriekabės tikrinimą, nesuveikus lazeriniam jutikliui, transporto priemonėje buvęs vairuotojas patyrė apšvitą. Siekiant, kad tokie atvejai nesikartotų, patikslintos darbo instrukcijos, darbuotojai papildomai instruktuoti radiacinės saugos klausimais.
Aptikti 3 paliktieji radioaktyvieji šaltiniai ir 3 radionuklidais užteršti objektai (priešgaisriniai dūmų jutikliai su 241Am
radionuklidu, lėktuvuose naudoti matavimo prietaisas ir laikrodis, kurių skalės dengtos dažais su 226Ra radionuklidu,
taip pat 235U, 238U, 226Ra radionuklidais užterštas metalų laužas ir kt.). Paliktieji radioaktyvieji šaltiniai ir radionuklidais
užteršti objektai (žr. 21 pav.) teisės aktų nustatyta tvarka perduoti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui sutvarkyti kaip
radioaktyviąsias atliekas.
Vykdydamas radiologinių incidentų ir avarijų prevenciją, RSC daug dėmesio skyrė pirmųjų reaguotojų mokymams
(žr. 22 pav.), kurių metu radiacinės saugos klausimais apmokyta apie 630 asmenų – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Skubiosios medicinos klinikos, LR Seimo kanceliarijos, Valstybės saugumo departamento
darbuotojų Klaipėdoje ir Vilniuje, Lietuvos kariuomenės atstovų ir PAGD (Vilniaus, Kauno ir Panevėžio priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų) pareigūnų. Įvertinus COVID-19 pandemijos keliamus pavojus bei prisitaikant prie kylančių iššūkių,
dalis mokymų vesti nuotoliniu būdu.
2020 m. radiologinių incidentų ir jų prevencijos duomenys

33
Radiologiniai
incidentai

20

630
Apmokyta pirmųjų
reaguotojų
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4.7. Radiacinės ir fizinės saugos mokymas
Veiklos vykdytojai, prieš pradėdami veiklą su šaltiniais, o vėliau ne rečiau kaip kas penkerius metus, privalo užtik
rinti, kad asmenys, atsakingi už radiacinę saugą, ir apšvitą patiriantys darbuotojai būtų mokomi radiacinės saugos, o
darbuotojai, dirbantys su I–III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, ir asmenys, atsakingi už I–IV kategorijų radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, būtų mokomi radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinė sauga).
RSC, vykdydamas radiacinės ir fizinės saugos mokymo priežiūrą, derino įstaigų, rengiančių radiacinės ir (ar) fizinės
saugos mokymus, sudarytas mokymo programas, vadovavo radiacinės ir (ar) fizinės saugos žinių vertinimo komisijoms,
vykdė pradinio radiacinės saugos mokymo pripažinimą ir administravo radiacinės ir fizinės saugos pažymėjimų duomenų bazę (žr. 23 pav.).
23 pav. Radiacinės ir fizinės saugos mokymo rodikliai

12

136

2

4

Mokymo įstaigos,
vykdančios radiacinės
saugos mokymus

Galiojančios radiacinės
saugos mokymo
programos

Mokymo įstaigos,
vykdančios fizinės saugos
mokymus

Galiojančios
fizinės saugos mokymo
programos

Siekdami aktyviai skleisti radiacinės saugos žinias, RSC specialistai organizavo seminarus ir mokymus darbuotojams ir asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, vedė pažintines ekskursijas moksleiviams ir studentams, dalyvavo
kitų įstaigų ir institucijų organizuotuose renginiuose (žr. 24 pav.).
24 pav. Radiacinės ir fizinės saugos mokymai bei pripažinimas

1 072

139

10

Radiacinės saugos mokymus
baigę asmenys

Asmenys, gavę pradinio radiacinės
saugos mokymo pripažinimą

Fizinės saugos mokymus baigę
asmenys

4.8. Radiacinės saugos reglamentavimas
LRV nusprendė optimizuoti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) ir RSC atliekamas funkcijas radiologinio
aplinkos monitoringo srityje, t. y. AAA vykdomas radiologinio aplinkos monitoringo (valstybinio, savivaldybių ir ūkio
subjektų) organizavimo, atlikimo, priežiūros ir Aplinkos gama dozės galios monitoringo ir ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistema (toliau – RADIS) bei ARGOS prognozavimo sistemos administravimo funkcijas nuo 2021 m.
sausio 1 d. perduoti RSC. Siekiant padaryti su tuo susijusius pakeitimus teisės aktuose, parengti atitinkamų 6 įstatymų,
5 LRV nutarimų ir 6 sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimai.
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Atsižvelgdamas į TATENA‘os rekomendacijas ir siekdamas tobulinti radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reglamentavimą, RSC 2020 m. taip pat rengė ir derino kitus teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę
saugą, projektus.
2020 m. priimti šie svarbiausi radiacinę ir fizinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:

LR ĮSTATYMAI:
Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 5, 6, 12, 23, 28 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas;
Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas.

LRV NUTARIMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano pakeitimai;
Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju pakeitimai;
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių pakeitimai.

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
Radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės objektų, išskyrus
branduolinės energetikos objektus, ir atliekant mokslinius tyrimus leidžiamųjų lygių nustatymo, radioaktyviųjų
medžiagų išmetimo į aplinką plano rengimo ir derinimo tvarkos aprašas;
Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo tvarkos aprašas;
Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei
tvarkos aprašas;
Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti
ėminius šiems tyrimams atlikti, pripažinimo tvarkos aprašas;
Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo tvarkos aprašas.

RSC DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai
tvarkos aprašas;
Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklės;
Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašas;
Dokumentų, būtinų tinkamumo eiti asmens, atsakingo už I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviųjų šaltinių
radiacinę ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, pareigas ar dirbti su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais tikrinimui organizuoti, pateikimo ir tinkamumo dirbti šį darbą tikrinimo organizavimo tvarkos aprašas;
Avariją likviduojančių darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozimetrinės kontrolės, transporto priemonių, įrangos ir kitų daiktų radioaktyviojo užterštumo kontrolės įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai rekomendacijos.
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5. RADIOLOGINĖS BŪKLĖS STEBĖSENA
Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, vykdyta
gyventojų apšvitos stebėsena, apimanti apšvitos vertinimą esamosiose, planuotose ir avarinėse apšvitos situacijose.

5.1. Gyventojų apšvitos vertinimas

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną, vertinama, kokią apšvitą dėl maiste, geriamajame vandenyje, ore, statybinėse medžiagose, dirvožemyje, iškritose, vartojimo gaminiuose esančių gamtinių ir dirbtinių radionuklidų patiria
gyventojai.
Maisto ir geriamojo vandens mėginiai periodiškai imami didžiuosiuose miestuose, Ignalinos AE bei Baltarusijos AE
galimo poveikio teritorijose.
2020 m., ištyrus pagrindinių maisto produktų
25 pav. Radioaktyviojo cezio (137Cs) vidutinė aktyvumo
(pieno, mėsos, žuvies, bulvių, kopūstų, grūdų) ir
koncentracija Lietuvos miškų valgomųjų rūšių grybuose
grybų iš įvairių Lietuvos miškų mėginius, nustatyta,
160
kad ilgaamžių dirbtinių radioaktyviųjų cezio 137Cs ir
90
140
stroncio Sr radionuklidų aktyvumo koncentracija
120
maisto produktuose ir jų žaliavose nedidelė. Tik
100
natūralių vandens telkinių žuvyse ir miško grybuose
80
(žr. 25 pav.) nustatyta didesnė nei kituose maisto
60
produktuose radioaktyviojo cezio 137Cs aktyvumo
40
koncentracija, tačiau gyventojai šių produktų
20
vartoja mažai, todėl žuvų ir grybų užterštumas
0
radioaktyviuoju ceziu 137Cs nelemia papildomos
gyventojų apšvitos. Geriamajame vandenyje
Metai
dirbtinės kilmės radionuklidų nenustatyta, o metinė
efektinė apšvitos dozė, gaunama dėl jame esančių
gamtinių radionuklidų, gerokai mažesnė nei 0,1 mSv.

5.1.1. Branduolinės energetikos objektų įtakos
gyventojų apšvitai vertinimas
Vertinant BEO įtaką gyventojų apšvitai pagal iš Ignalinos AE į atmosferos orą ir vandenį patekusių radionuklidų
aktyvumo koncentracijos tyrimų rezultatus, nustatyta, kad 2020 m. į aplinkos orą ir vandenį patekusių radionuklidų
aktyvumas sudarė labai mažą dalį nuo ribinio aktyvumo (žr. 26 pav.).
Taip pat vykdyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būklės
stebėsena. Šiai būklei vertinti matuota aplinkos gama dozės galia, paimti ir atlikti radiologiniai kontrolinių gręžinių
vandens ir grunto mėginių tyrimai. Didžiausia išmatuota tričio aktyvumo koncentracija siekė 300 Bq/l gręžinyje Nr. 4.2.
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Toliau nuo kaupo esančiuose gręžiniuose tričio aktyvumo koncentracija buvo artima foniniam lygiui. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijos radiologinės būklės stebėsenos rezultatai rodo, kad radionuklidų į aplinką iš
saugyklos teritorijos nepatenka ir jie negali lemti papildomos gyventojų apšvitos.

Į aplinką išmesto
radionuklidų aktyvumas,
Bq/metus

26 pav. Iš Ignalinos AE į aplinką išmestų radioaktyviųjų medžiagų aktyvumas, Bq/metai
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5.1.2. Radono patalpų ore darbo vietose tyrimai
2020 m. atlikus tyrimus Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos savivaldybių teritorijose esančiose 192-ose darbo vietose, įrengtose statinių rūsiuose ar statiniuose po žeme, nustatyta, kad vidutinė radono aktyvumo koncentracija
patalpų ore buvo 82 ± 6 Bq/m3. Net pusėje (50 proc.) visų ištirtų darbo vietų radono aktyvumo koncentracija neviršijo
50 Bq/m3 (žr. 27 pav.). Tik vienoje įmonėje radono aktyvumo koncentracija patalpų ore darbo vietose viršijo Lietuvos
higienos normoje HN 73:2018 nustatytą atskaitos lygį (300 Bq/m3). Šios įmonės savininkui pateiktos rekomendacijos
dėl radono kiekio mažinimo.

27 pav. Radono patalpų ore darbo vietose 2019–2020 m. tyrimų rezultatai,
pateikiami aktyvumo koncentracijos intervalais
Darbo vietų skaičius
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5.1.3. Aplinkos dozės ekvivalento tyrimai
Vertinant gyventojų patiriamą išorinę apšvitą iš aplinkoje esančių gamtinės ir dirbtinės kilmės šaltinių, atliekami
aplinkos dozės ekvivalento tyrimai 92 stebėsenos taškuose. Šie stebėsenos taškai išdėstyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniaus apskrityje apie 50 km atstumu nuo Baltarusijos AE, Ignalinos rajone apie 50 km atstumu
nuo Ignalinos AE ir tyrimų rezultatų statistiniam palyginimui Kupiškio rajone.
2020 m. didžiuosiuose Lietuvos miestuose vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas buvo 0,68 ± 0,05 mSv,
didžiausias metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,87 mSv) nustatytas viename iš Panevėžio stebėsenos taškų, o mažiausias (0,54 mSv) – viename iš Kupiškio rajono stebėsenos taškų. Vilniaus apskrityje ir Ignalinos rajone nustatytas
vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,67 ± 0,05 mSv) statistiškai patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio rajone
nustatyto vidutinio metinio aplinkos dozės ekvivalento (0,65 ± 0,06 mSv). Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, Vilniaus apskrityje, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose pateiktas 28 pav.
28 pav. Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas (mSv) didžiuosiuose
Lietuvos miestuose, Vilniaus apskrityje, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose

Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad 2020 m. dozės galia aplinkoje kito nuo 58 nSv/h iki 105 nSv/h.
Žinant, kad žmogus lauke praleidžia apie penktadalį viso laiko, nustatyta, jog Lietuvos gyventojai iš aplinkos gavo apie
0,14 mSv vidutinę efektinę dozę.
Kas pusmetį atnaujinamus aplinkos dozės ekvivalento tyrimų rezultatus galima peržiūrėti RSC interneto svetainėje (www.rsc.lt → Atviri duomenys → Vidutinė aplinkos dozės galia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
miestuose bei Ignalinos ir Kupiškio rajonuose).

5.2. Profesinės apšvitos vertinimas
Pagrindinis profesinės apšvitos stebėsenos tikslas – remiantis išorinės ir vidinės apšvitos dozių, dozės galios darbo
vietose ar kitų matavimų rezultatais, nustatyti darbuotojų patiriamą apšvitą ir įrodyti, kad neviršijami tirtinieji lygiai ir
ribinės dozės, bei įvertinti šių darbuotojų naudojamų radiacinės saugos priemonių efektyvumą ir radiacinės saugos
požiūriu sukurti saugias darbo sąlygas.
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RSC atlieka ne tik apšvitą patiriančių darbuoto29 pav. Darbuotojų gautos metinės efektinės dozės atskirose
jų išorinės ir vidinės apšvitos dozių matavimus ir apveiklos srityse
švitos dozių įvertinimą, bet ir analizuoja bei vertina
Kompiuterinė tomografija 0,40
visų registre esančių darbuotojų gautas apšvitos do0,18
0,45
Mokslas
ir
mokymas
zes. 2020 m. registro duomenimis, atlikta 5 894 dar0,10
0,90
Spindulinė terapija
buotojų apšvitos stebėsena. Vidutinė darbuotojo
0,18
0,97
gauta metinė efektinė dozė buvo 0,32 mSv.
Rentgeno diagnostika
0,21
1,02
Darbuotojų gaunamos išorinės apšvitos
Pramonės radiografija ir kt.
0,19
1,56
efektinės dozės vertinamos pagal individualiuoOdontologija
0,20
1,74
siuose dozimetruose, skirtuose viso kūno apšviBranduolinė medicina
0,36
tos dozėms matuoti, sukauptus ir išmatuotus
3,46
Veterinarija
0,28
individualiosios dozės ekvivalentus. Didžiausios
Intervencinė radiologija
11,06
ir kardiologija
0,97
metinės efektinės dozės, užregistruotos BEO dar14,21
Branduolinė energetika 0,40
buotojui ir intervencinės radiologijos gydytojui,
0
2
4
6
8
10
12
14
16
siekė atitinkamai 14,2 ir 11,1 mSv. Kai kurių sričių
Metinė efektinė dozė, mSv
darbuotojams (intervencinės radiologijos, branDidžiausia
Vidutinė
duolinės medicinos, mokslo ar kt.), patiriantiems
akių ir galūnių apšvitą, registruojamos ne tik efektinės, bet ir akių bei galūnių apšvitos dozės. Akių apšvitos stebėsena atlikta 202 darbuotojams matuojant individualiosios dozės ekvivalentus akių dozimetrais arba dozimetrais, nešiojamais kaklo srityje virš individualiųjų apsaugos
priemonių. Didžiausią akies lęšiuko metinę lygiavertę dozę 14,5 mSv gavo intervencinės kardiologijos gydytojas. Rankų apšvitos stebėsena atlikta žiedo formos dozimetrais 129 darbuotojams. Didžiausią rankos metinę lygiavertę dozę
93,9 mSv gavo intervencinės radiologijos gydytojas.
Be išorinės apšvitos, branduolinės medicinos darbuotojams, dirbantiems su atviraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais,
papildomai įvertintos ir vidinės apšvitos dozės. 2020 m. 16 darbuotojų, dirbančių su 131I ar 99mTc šaltiniais, viso kūno
skaitikliu ir skydliaukės aktyvumo matuokliu atlikti 23 vidinės apšvitos tyrimai. Apskaičiuotos kaupiamosios efektinės
dozės buvo mažesnės nei 0,1 mSv. Detalesnio ištyrimo nereikėjo, nes įvertintos vidinės apšvitos dozės neviršijo tirtinojo
ir registruojamojo lygių, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“.
Apibendrinant išorinės ir vidinės apšvitos stebėsenos rezultatus, galima teigti, kad branduolinės energetikos ir
intervencinės radiologijos bei kardiologijos darbuotojai patiria didesnes apšvitos dozes, palyginti su kitų veiklos sričių
apšvitą patiriančiais darbuotojais (žr. 29 pav.), tačiau jų, kaip ir visų kitų darbuotojų, apšvita neviršija nustatytų metinių
ribinių dozių. Tai rodo, kad veiklos vykdytojai tinkamai užtikrina apšvitą patiriančių darbuotojų radiacinę saugą.

Orlaivių įgulų narių profesinės apšvitos vertinimas
Vadovaujantis radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, civilinės aviacijos orlaivių, skraidančių
didesniame nei 8 000 m aukštyje, įgulų nariams turi būti atliekamas profesinės apšvitos vertinimas. RSC prižiūri, kaip civilinės aviacijos orlaivių bendrovės savo veikloje įgyvendina radiacinės saugos priemones: ar oro vežėjas vykdo orlaivių
įgulų narių radiacinės saugos programą, ar vertinama orlaivių įgulų narių profesinė apšvita, ar registruojami, saugomi
ir teikiami RSC apšvitos vertinimo duomenys.
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30 pav. 2015–2020 m. orlaivių įgulų narių apšvitos kitimas
Orlaivių įgulų narių dalis, %

Išanalizavus penkių orlaivių bendrovių pateiktus duomenis apie 601 orlaivių įgulų nario
apšvitą, nustatyta, kad tik 9 proc. atvejų metinė apšvita viršijo 1 mSv, visais kitas atvejais
apšvita nesiekė 1 mSv. Didžiausia 2020 m. metinė apšvitos dozė buvo 2,48 mSv, vidutinė –
0,47 mSv. Analizės rezultatai rodo, kad Lietuvos
civilinės aviacijos oro vežėjų įgulų narių apšvita
2020 m. buvo gerokai mažesnė nei ankstesniais metais. Šis pokytis matomas dėl daugelyje
pasaulio šalių taikytų skrydžių ribojimų koronaviruso COVID-19 plitimui užkardyti. 2015–
2020 m. orlaivių įgulų narių apšvitos kitimas
pavaizduotas 30 pav.
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5.3. Medicininės apšvitos vertinimas

Vidutinė efektinė dozė, mSv

Lietuvoje daugėja medicininėje radiologijoje naudojamos modernios įrangos, kuria atliekama vis daugiau
spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų (toliau – procedūros). Tai sąlygoja medicininės
apšvitos didėjimą, todėl svarbu, kad pacientai patirtų tik tokią apšvitą, kurios reikia procedūrai atlikti. Viena iš
pacientų radiacinės saugos užtikrinimo priemonių yra jų apšvitos, patiriamos procedūrų metu, vertinimas. Jis
atliekamas lyginant žmonių grupės patiriamą vidutinę apšvitą su teisės aktuose atitinkamai procedūrai nustatytu
diagnostiniu atskaitos lygiu (toliau – DAL), kuris negali būti viršytas.
RSC, siekdamas įsitikinti, kad ASPĮ laikosi
nustatytų DAL, vykdė 2017–2023 m. medicininės
31 pav. Pacientų patirta apšvita atliekant pilvo ir stuburo juosmens
radiologijos procedūrų metu patiriamos apšvitos
sričių kompiuterinės tomografijos ir rentgenografijos procedūras
stebėsenos programą. Pagal šią programą buvo
ASPĮ (horizontalios linijos žymi DAL)
tęsiamas duomenų apie pacientams atliktas pro25
cedūras rinkimas, analizuojama procedūrų metu
20
pacientų patiriama apšvita ir stebima, ar apskaičiuota vidutinė pacientų grupės apšvita pro15
cedūrų metu neviršijo nustatytų DAL. Įvertinus
10
apšvitas nustatyta, kad 2020 m. pacientų gautos
5
dozės daugelyje ASPĮ neviršijo DAL ir buvo panašios į ankstesniais metais gautas dozes. ASPĮ, ku0
3a 3c 3d 3e 4 5 1 2 3c 3e 1 3 4 7 8 10
riose pacientų vidutinė apšvita viršijo nustatytus
RG pilvo
KT stuburo
RG stuburo
KT pilvo
DAL, išsiaiškino jų viršijimo priežastis ir nustatė
AP
juosmens
juosmens dalies AP
Pilvas
bei pritaikė pataisomuosius veiksmus (įrangos
Stuburo juosmens dalis
parametrų koregavimas, darbuotojų veiksmų
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tobulinimas ir pan.) pacientų patiriamai apšvitai
optimizuoti. Pakartotinai atlikus pacientų apšvi32 pav. Atliktų rentgeno diagnostikos aparatų kokybės kontrolės
tos vertinimus, nustatyta, kad DAL neviršyti.
bandymų skaičius ir pasiskirstymas pagal rentgeno diagnostikos
Pacientų patiriama apšvita atliekant pilvo ir stuaparatų tipą
buro juosmens sričių kompiuterinės tomografijos ir
rentgenografijos procedūras ASPĮ pateikta 31 pav.
Stacionarus
Kompiuterinės
Dar viena iš priemonių pacientų radiacinei
rentgenografijos
tomografijos
5
6
saugai ir tinkamai diagnostinių vaizdų kokybei
Stacionarus
Intervencinės
užtikrinti yra įrangos, kurios techniniai parametrai
rentgenoskopijos
radiologijos
atitinka gamintojo nustatytas vertes, naudojimas.
1
0
Mobilus su C
Todėl nustatytu dažnumu atliekami rentgeno
Mamografijos
formos rėmu
3
diagnostikos įrangos kokybės kontrolės bandy2
Dantų
mai. Jų atlikimo tvarką, pobūdį ir periodiškumą
Mobilus
panoraminis
4
1
reglamentuoja Lietuvos higienos normoje HN
Dantų intraoralinis
78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertini16
mo kriterijai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ (toliau – HN 78:2009) nustatyti reikalavimai.
RSC specialistai atliko 38 rentgeno diagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymus (žr. 32 pav.), iš kurių tik
1 rentgeno diagnostikos aparatas neatitiko HN 78:2009 reikalavimų. Atlikus šio aparato remonto darbus ir įsitikinus,
kad jo parametrai atitinka HN 78:2009 nustatytus reikalavimus, leista jį toliau naudoti.
Ypatingas dėmesys skirtas mamografijos įrangai, naudojamai ankstyvajai krūties vėžio diagnostikai. Ankstyvoji
krūties vėžio diagnostika padeda gerokai sumažinti mirštamumą dėl šios ligos, t. y. nustačius ankstyvos stadijos vėžinį susirgimą išgyvenamumas siekia 95,3 proc., o nustačius vėlyvos stadijos vėžį išgyvenamumas – tik 30 proc. Siekiant nustatyti ankstyvos stadijos krūties vėžinius susirgimus, atliekama daug mamografijos procedūrų pacientams,
neturintiems simptomų. Kadangi krūtų audinys yra vienas jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui jautriausių audinių, o daugelis procedūrų atliekama simptomų nepatiriantiems pacientams, labai svarbu užtikrinti, kad šios procedūros radiacinės saugos požiūriu būtų atliekamos saugiai. Todėl mamografijos įrangai ir diagnostinio vaizdo kokybei
keliami itin griežti reikalavimai. Siekdamas įsitikinti, kad šių reikalavimų laikomasi, RSC, bendradarbiaudamas su
medicinos fizikais, atliko tokios įrangos matavimus 10-yje ASPĮ ir įvertino, ar gaunamų mamografijos diagnostinių
vaizdų kokybė atitinka reikalavimus. Nustatyta, jog daugelyje ASPĮ diagnostinių vaizdų kokybė buvo tinkama, keliose ASPĮ reikėjo taikyti pataisomuosius veiksmus, kad diagnostinių vaizdų kokybė atitiktų reikalavimus.
Siekiant užtikrinti pacientų radiacinę saugą spindulinės terapijos srityje, 2020 m. gauta įranga, skirta spindulinės terapijos linijinių greitintuvų įrangos parametrų matavimams atlikti. RSC atliko 1 spindulinės terapijos
linijinio greitintuvo parametrų matavimus. Nustatyta, kad išmatuoti parametrai atitinka reikalavimus. Ateityje
planuojama atlikti visų Lietuvoje naudojamų spindulinės terapijos linijinių greitintuvų parametrų matavimus ir
įvertinti jų rezultatus.
Gerinant pacientų sveikatos priežiūros kokybę, labai svarbu sistemingai tikrinti ir peržiūrėti visą medicininės radiologijos procedūrų atlikimo procesą. Tai atliekama klinikinių auditų metu, vykdant struktūrinę medicininės radiologijos veiklos, procedūrų ir rezultatų peržiūrą ir ją lyginant su pripažinta pavyzdine medicininių radiologijos procedūrų
atlikimo praktika. Siekiant užtikrinti, kad klinikiniai auditai būtų atliekami tinkamai, 2020 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas Medicininės radiologijos klinikinių auditų atlikimo tvarkos aprašas.
Taip pat 2020 m. RSC kartu su TATENA‘a organizavo nacionalinius kursus, kuriuose ASPĮ specialistai buvo mokomi
atlikti klinikinį auditą. Šiuose kursuose dalyvavo gydytojai onkologai, gydytojai radiologai, medicinos fizikai ir radiologijos technologai, dirbantys įvairiose medicininės radiologijos srityse.
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6. ASMENŲ ATESTAVIMAS IR PRIPAŽINIMAS
Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pripažinimas
Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti
visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), 2020 m. pripažintas 1 asmuo. Šiam asmeniui išduotas pripažinimo pažymėjimas patvirtina, kad jo atliekami matavimai ir įvertinimai atitinka
Radiacinės saugos įstatymo, Tvarkos aprašo ir tarptautinių organizacijų standartų reikalavimus, nustatytus matavimus
ir įvertinimus atliekantiems specialistams, kokybės vadybos sistemoms ir matavimų tikslumui.

Radiacinės saugos ekspertų pripažinimas
Vadovaujantis Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos apraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nustatyta tvarka, 2020 m. Lietuvoje pripažinti 2 nauji radiacinės saugos ekspertai. Jiems išduoti radia
cinės saugos eksperto pažymėjimai, suteikiantys teisę patarti ir teikti konsultacijas veiklos vykdytojams radiacinės
saugos klausimais rentgeno diagnostikos srityje.

Fizinių asmenų, turinčių teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos, pažymėjimų
išdavimas ir galiojimo panaikinimas
Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymą vykdančiose įstaigose paskaitas skaito ir praktinius
užsiėmimus veda tik kompetentingi lektoriai, turintys RSC išduotą galiojantį radiacinės ir (ar) fizinės saugos atestavimo
pažymėjimą. Toks pažymėjimas išduodamas Atestavimo komisijai, vykdančiai asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos temomis, atestavimą, pateikus RSC direktoriui siūlymus dėl radiacinės ir (ar) fizinės saugos
atestavimo pažymėjimų išdavimo, neišdavimo, panaikinimo.
2020 m. Atestavimo komisijos siūlymu 2 lektoriams išduoti fizinės saugos atestavimo pažymėjimai, panaikintas
5 radiacinės saugos atestavimo pažymėjimų galiojimas (žr. 33 pav.).
33 pav. Išduoti ir panaikinti atestavimo pažymėjimai

2
Asmenims suteikta teisė mokyti fizinės
saugos temomis
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7. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
RSC nuolat teikia informaciją gyventojams aktualiais 34 pav. Laidos „Klauskite daktaro“, kurios metu aptarta
radiacinės saugos klausimais ir pateikia naujausias žinias skydliaukės blokavimo jodu tvarka, akimirka
apie RSC veiklą, radiacinės saugos būklę Lietuvoje bei jos
pokyčius, gyventojų ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, organizuojamus
renginius ir kitas aktualijas. 2020 m. interneto svetainėje
paskelbti 94 informaciniai pranešimai, dalis jų publikuoti ir
kitose visuomenės informavimo priemonėse bei didžiuosiuose naujienų portaluose.
Siekiant išsamiau supažindinti visuomenę su RSC
veikla, užtikrinant visuomenės saugą nuo galimo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, išleistas elektroninis leidinys „Radiacinės saugos centro 2019 metų
veiklos ataskaita“, kuriame pristatomi svarbiausi nuveikti darbai ir pasiekimai.
Norėdami plačiau skleisti informaciją aktualiais radiacinės saugos klausimais, RSC specialistai dalyvavo Lietuvos
nacionalinės televizijos transliuojamuose intelektiniuose žaidimuose „Kas ir kodėl?“ ir „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“
bei kalbėjo aktualiomis temomis populiariose informacinėse laidose (žr. 34 pav.).
Stiprinant komunikacinių žinučių atitinkamomis radiacinės saugos temomis sklaidą socialiniuose tinkluose, spalio mėn. sukurta RSC „Facebook“ paskyra (žr. 35 pav.). Per kelis mėnesius šiame socialiniame tinkle paskelbti 62 įrašai,
sulaukta 26 600 žmonių dėmesio. Tai rodo, kad žmonių susidomėjimas radiacine sauga ir noras dalyvauti įvairiose diskusijose nuolat auga. RSC paskyrą galite rasti paspaudę šią nuorodą.
2020 m. pabaigoje pradėjus eksploatuoti Balta35 pav. RSC „Facebook“ paskyros temos
rusijos AE, socialinėje erdvėje pagausėjo pranešimų
apie galimai įvykusias avarijas Baltarusijos AE ir būtinybę Lietuvos gyventojams saugotis nuo jonizuoRSC
jančiosios spinduliuotės poveikio. RSC specialistai,
veikla
vertindami tokius pranešimus, skubiai reagavo ir teikė informaciją gyventojams.
Rengiantis galimoms avarijoms Baltarusijos AE,
išleista įvairių lankstinukų ir informacinių pranešiDažniausiai
mų. RSC specialistai aktyviai dalyvavo LRV sudarytos
užduodami
Naujienos
klausimai ir
įvairių atsakingų institucijų komunikacijos specialisatsakymai
tų darbo grupės veikloje. Šios grupės dėka pradėta
vykdyti komunikacinė kampanija „Žinojimas saugo“,
kurios tikslas – kuo išsamiau aptarti kylančias problemas, susijusias su galimos branduolinės ar radiologinės avarijos padariniais. Svarbu, kad vienodos
komunikacijos laikytųsi ne tik institucijos, bet ir saĮdomūs
Naudingi
faktai
patarimai
vivaldybės, kurios patenka į apsaugomųjų veiksmų
zoną (žr. 36 pav.).
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36 pav. Savivaldybės, patenkančios į apsaugomųjų veiksmų zoną
Šaltinis „Rekomendacijos gyventojams: kaip elgtis, jei įvyktų branduolinė ar radiologinė avarija?“

Komunikacijos specialistų darbo grupė spalio mėn. organizavo 16-os savivaldybių, patenkančių į apsaugomųjų
veiksmų zoną, komunikacijos atstovų susitikimą (žr. 37 pav.). Susitikimo metu aptartas parengtas Komunikacijos plano
dėl nesaugios branduolinės energetikos plėtojimo šalia Lietuvos valstybės sienos projektas ir diskutuota dėl efektyviausių komunikacijos būdų ir priemonių savivaldybėse.
Per pastaruosius kelerius metus daug padaryta tobuli- 37 pav. LRV vykęs susitikimas su 16-os savivaldybių
nant asmenų aptarnavimo procesus bei gerinant RSC inter- komunikacijos atstovais
neto svetainėje viešai paskelbtų konsultacijų skiltį. Tam įtakos
turėjo 2017–2020 m. įgyvendintas iš ES struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuotas projektas „Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams
ir gyventojams gerinimas“. Įgyvendinant šį projektą, įsigyta
techninių konsultacijų teikimo priemonių ir įdiegtas bendras
RSC numeris. Šios pastangos nenuėjo veltui, nes, įvairių apklausų duomenimis, RSC teikiamos paslaugos įvertintos itin
aukštais balais.
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8. VYKDOMI PROJEKTAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Vykdomi projektai
TATENA‘os koordinuotų tyrimų projektas
RSC specialistai, dalyvaudami TATENA‘os koordinuotų tyrimų 2017–2021 m. projekte „MEDBIODOSE: biologinės
dozimetrijos metodų taikymas spindulinėje terapijoje, branduolinėje medicinoje, diagnostikoje ir intervencinėje radiologijoje“, kartu su Klaipėdos universitetinės ligoninės ir Nacionalinio vėžio instituto specialistais citogenetiniais
metodais tyrė galimą vėžiu sergančių pacientų radiojautrumo ir spindulinės terapijos gydymo sukeltų šalutinių reakcijų sąryšį.
2020 m. TATENA, atsižvelgdama į jau atliktų tyrimų rezultatus ir jų aktualumą, pratęsė MEDBIODOSE projektą iki
2023 m. ir patvirtino, kad RSC ir toliau dalyvaus šiame projekte.

Valstybės investicijų projektas
2020 m. vykdytas valstybės investicijų projektas „Pasirengimo gyventojų apsaugai branduolinės ar radiologinės
avarijos atveju stiprinimas“, kurio lėšomis atnaujinta RSC stacionari radiologinių tyrimų įranga ir įsigyta naujų šiuolaikinių nešiojamųjų prietaisų radioaktyvumui matuoti: RADIS stočių tinklas papildytas mobiliomis aplinkos gama
spinduliuotės dozės galios matavimo stotimis, įsigytas beta spektrometro komplektas, 7 nešiojami radionuklidų identifikatoriai bei dozės galios matavimo prietaisai. Tai sustiprino RSC galimybes atlikti radiologinio aplinkos monitoringo
užduotis ir radiologinius tyrimus, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, bei užtikrinti avarijos likviduotojų ir gyventojų gautos avarinės apšvitos įvertinimą.

Bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis
RSC specialistai, puoselėdami radiacinės saugos kultūrą Lietuvoje, stiprindami pasirengimą galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms, glaudžiai bendradarbiavo su valstybės institucijomis, įstaigomis ir asociacijomis: SAM, Užsienio reikalų, Aplinkos, Vidaus reikalų, Energetikos, Krašto apsaugos ministerijomis, PAGD, Valstybės
saugumo departamentu, Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), Muitinės departamentu prie
Finansų ministerijos, VSAT, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos geologijos bei Valstybine metrologijos
tarnybomis prie Aplinkos ministerijos, LRSD, Lietuvos radiologų asociacija, Medicinos fizikų draugija, taip pat mūsų
šalies universitetais ir kt.

Tarptautinis bendradarbiavimas
RSC bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis (TATENA, HERCA ir kt.), Europos Komisija ir užsienio valstybių radiacinę saugą reguliuojančiomis institucijomis, dalyvauja tarptautinių komitetų ir grupių (ESOREX, biologinės
dozimetrijos tinklų WHO BioDoseNet ir RENEB veikloje). RSC taip pat aktyviai bendradarbiauja su Švedijos, Suomijos, Danijos, JAV, Belgijos, Nyderlandų, Latvijos ir Estijos bei kitų valstybių radiacinės saugos reguliuojančiomis institucijomis.
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TATENA. RSC koordinavo 10 TATENA‘os regioninių projektų. Kartu su TATENA‘a organizuoti nacionaliniai kursai,
skirti būsimiems klinikinių auditų auditoriams pagal nacionalinį projektą „Pacientų radiacinės saugos, atliekant spindulinės terapijos ir branduolinės medicinos procedūras, užtikrinimo gerinimas tobulinant valstybinę priežiūros sistemą,
parengiant ir ligoninėse įdiegiant standartizuotas kokybės laidavimo ir kokybės kontrolės bandymų procedūras“. RSC
taip pat koordinavo TATENA‘os regioninius techninės paramos projektus.
ESOREX. RSC specialistai, naudodamiesi šia platforma, teikė 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 interneto svetainėje www.esorex-platform.org.
RENEB. RSC specialistai dalyvavo nuotoliniu būdu vykusiame RENEB generalinės asamblėjos suvažiavime, teikė siūlymus dėl tinklo veiklos administravimo ir plėtojimo, dalyvavo rengiant mokslines publikacijas, apžvelgiančias
RENEB palyginamųjų tyrimų nustatant apšvitą biologinės dozimetrijos 2017 ir 2019 m. rezultatus.
EK EURATOMO SUTARTIES 31 STRAIPSNIO EKSPERTŲ GRUPĖ. RSC specialistai, dalyvaudami ekspertų grupės
posėdžiuose, su kitų šalių atstovais diskutavo aktualiais radiacinės saugos užtikrinimo klausimais.
HERCA. RSC specialistai aktyviai dalyvauja HERCA valdybos ir įkurtų darbo grupių veikloje, teikia siūlymų bei komentarų dėl šių darbo grupių parengtų dokumentų.
WHO BioDoseNet. RSC specialistai aktyviai dalyvauja WHO BioDoseNet veikloje, teikia informaciją apie šalies pajėgumus nustatyti apšvitą biologinės dozimetrijos metodais.

9. PUBLIKACIJOS IR LEIDINIAI
RSC, siekdamas šviesti visuomenę radiacinės saugos klausimais, nuolat leidžia leidinius, kuriuose pateikiama gyventojams aktualiausia informacija. 2020 m. buvo publikuotas 1 straipsnis tarptautiniame mokslo žurnale „Sveikatos
mokslai“ ir išleisti 3 leidiniai.

Publikuotas straipsnis:

Olga Sevriukova, Aista Plieskienė, Kamilė Guogytė, Rima Ladygienė, Julius Žiliukas, Vinsas
Janušonis. Effect of radiotherapy-induced alteration of individual radiosensitivity on
development of side effect in cancer patients. Sveikatos mokslai / Health Sciences In Eastern
Europe, ISSN 1392-6373 Print / 2335-867X Online 2020, 30 tomas, Nr. 7, p. 48–52, DOI:
https://doi.org/10.35988/sm-hs.
Visus RSC publikuotus straipsnius galite rasti čia.
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Išleisti leidiniai

Informacinis biuletenis Nr. 22
„Branduolinių ir radiologinių
avarijų sukelti pakenkimai
sveikatai. Apšvitos nustatymas
biologinės dozimetrijos
metodais“, RSC, Vilnius, 2020 m.

Leidinys „Kalio jodido (KI)
tablečių vartojimas įvykus
branduolinei ar radiologinei
avarijai“, RSC, Vilnius, 2020 m.

Informacinis lapelis „Dezaktyvavimo punkto patalpų
paskirties ir išdėstymo schema“, RSC, Vilnius, 2020 m.

Visus RSC publikuotus leidinius, brošiūras ir pan. galite rasti čia arba „Ką reikia žinoti apie pasirengimą
branduolinei avarijai?“
2020 m. RSC visuomenės informavimas

94

informaciniai
pranešimai

17

3

interviu

62

leidiniai

VISUOMENĖS
INFORMAVIMAS

įrašai socialinėje
erdvėje

1

publikacija

8

integracijos
intelektiniuose
žaidimuose
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Leidinį parengė ir nuotraukomis dalijosi Radiacinės saugos centro darbuotojai.

RADIACINĖS
SAUGOS
CENTRAS

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

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO NAUDINGOS NUORODOS:
Skelbiamos naujienos
Dažniausiai užduodami klausimai
Konsultacijos verslui
Radiacinis fonas Lietuvoje
Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai?
Leidiniai ir straipsniai
RSC paskyra „Facebook“

Išleido LĮ „KRIVENTA“
V. Pietario g. 5-3, LT-03122 Vilnius
Tel. / faks. (8 5) 265 0629
El. p. kriventa@kriventa.lt
www.kriventa.lt

Vilnius, 2021

35

Atgal į turinį

