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Įvadas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.
V-414 patvirtino „2017–2023 metų gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, apšvitos stebėsenos programą“ (toliau – Programa). Šios programos
paskirtis – atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus ir nacionalinius poreikius vertinti šalies
gyventojų iš įvairių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltiniai) patiriamą apšvitą,
stebėti jos kaitos tendencijas bei teikti išvadas apšvitai mažinti, siekiant tinkamai užtikrinti
visuomenės sveikatos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, tuo pačiu
sumažinti vėžinių susirgimų bei genetinių pakitimų išsivystymo tikimybę.
2021 m. įvertinta gyventojų ir apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojų) apšvita
dėl:
2.1. veiklos su šaltiniais, kurios metu galima gyventojų ar darbuotojų apšvita;
2.2 maiste, geriamajame vandenyje, statybinėse medžiagose, dirvožemyje, upių, ežerų,
Baltijos jūros, Kuršių marių vandenyje ir dugno nuosėdose, ore esančių radionuklidų;
2.3. medicininės radiologijos procedūrų metu pacientų patiriamos apšvitos;
2.4. bet kurių radiologinių ar branduolinių incidentų ar avarijų metu patiriamos apšvitos.
Programa vykdyta įgyvendinant Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6
straipsnio 2 punkto nuostatą, kuri nustato, kad Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) atlieka
žmonių apšvitos kaip visuomenės sveikatos rizikos veiksnio stebėseną planuojamose, esamose ir
avarinėse apšvitos situacijose.
Gyventojų ir darbuotojų bei aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio yra sudedamoji gyventojų ligų profilaktikos ir kontrolės užtikrinimo bei
sergamumo ir mirtingumo nuo neinfekcinių ligų mažinimo veiklų dalis. Viena svarbių visuomenės
sveikatos sričių yra nuolatinis gyventojų ir darbuotojų apšvitos vertinimas siekiant kontroliuoti
patiriamą apšvitą ir mažinti jos keliamą pavojų.
Toliau aptariami atskiri gyventojų ir darbuotojų apšvitą lemiantys veiksniai bei apšvitos
sudedamosios dalys, įvertinti pagal 2021 m. atliktų radiologinių tyrimų rezultatus.

1. Atlikti radiologiniai tyrimai, sukaupti, surinkti, susisteminti ir išanalizuoti
duomenys, naudojami gyventojų apšvitai vertinti
2021 m. išanalizuota apie 20 tūkst. radiologinių tyrimų rezultatų, gautų RSC ir
radiologinius tyrimus atliekančiose institucijose (Valstybiniame maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo institute (toliau – NMVRVI), VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – Ignalinos AE)
ir kt.
RSC analizavo atliktų radiologinių tyrimų duomenis:

medicininės apšvitos metu patiriamų dozių;

individualiųjų išorinės ir vidinės apšvitos dozių;

aplinkos dozės ekvivalento;

vandens ir dirvožemio užterštumo radionuklidais uždarytosios Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkoje;

medienos ir durpių kuro bei susidariusių pelenų;

maisto produktų, jų žaliavų, miško grybų ir uogų, geriamojo vandens, atmosferos
kritulių;
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upių, ežerų, Baltijos jūros ir Kuršių nerijos vandens, dugno nuosėdų, biotos ir žuvų
tyrimų duomenys;

radono ir jo skilimo produktų (toliau – radonas) patalpose, vandenyje ir grunte.
Taip pat išanalizuoti kitose Lietuvos institucijose gauti duomenys:

asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pateikti duomenys ir
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos
duomenys, gauti registruojant apšvitos dozes rentgeno diagnostikos bei aktyvumus branduolinės
medicinos procedūrų metu;

civilinės aviacijos orlaivių naudotojų pateikti orlaivių įgulų narių apšvitos
duomenys;

Ignalinos AE (kaip ūkio subjekto) atliktų radionuklidų aktyvumo koncentracijos
aplinkos komponentuose ir maisto produktų, jų žaliavų bei geriamojo vandens ėminiuose tyrimų
duomenys;

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui
(toliau – registras) pateikti ūkio subjektų, vykdančių veiklą su šaltiniais, individualiųjų išorinės
apšvitos dozių duomenys;

ūkio subjektų pateikti radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų
išmetimų į aplinką duomenys;

NMVRVI atliktų gyvūninės kilmės produktų, jų žaliavų ir pašarų užterštumo
radionuklidais tyrimų duomenys;

ūkio subjektų pateikti biokuro ir pelenų tyrimų duomenys.


2. Lietuvos gyventojo apšvitos ir rizikos sveikatai rodiklių palyginimas su kitų
šalių atitinkamais rodikliais
2021 m. vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas patyrė iš įvairių šaltinių, išskyrus
profesinę apšvitą, yra apie 3,2 mSv. Žemiau 2.1. paveiksle pateiktos gyventojo patiriamos apšvitos
sudedamosios dalys ir parodomas atskirų apšvitą sudarančių komponenčių indėlis į bendrą apšvitą,
procentais.
Didžiausią Lietuvos gyventojo patiriamos apšvitos dalį sudaro radono patalpose lemiama
(1,1 mSv per metus) bei medicininių rentgeno diagnostikos procedūrų metu pacientų patiriama
apšvita (0,64 mSv per metus). Iš kitų apšvitą lemiančių šaltinių gyventojas vidutiniškai per metus
patiria mažesnę apšvitą, pvz., dėl radionuklidų maisto produktuose ir geriamajame vandenyje 0,51
mSv, išorinės apšvitos lauke ir pastatuose – 0,55 mSv, kosminės spinduliuotės – apie 0,4 mSv per
metus.

4

Radonas patalpose

0.2%

Kosminė spinduliuotė
12.7%
34.0%

Išorinė apšvita lauke ir
patalpose
Medicininė apšvita

23.8%

BEO nulemta apšvita
12.4%
17.0%

Radionuklidai maiste ir
geriamajame vandenyje

2.1. pav. Gyventojo apšvitą lemiančių pagrindinių veiksnių procentinė išraiška.
Palyginti su 2019 m., kai apšvita siekė 3,36 mSv, vidutinė Lietuvos gyventojo apšvita
sumažėjo. 2021 m. gyventojų apšvita sumažėjo dėl apšvitos, patiriamos rentgeno diagnostinių
procedūrų metu nuo 0,98 mSv (2019 m.) iki 0,64 mSv dėl COVID-19 pandemijos, nes ASPĮ atliko
mažiau tokių procedūrų.
Nustatyta, kad efektinė dozė, tenkanti vienam Lietuvos gyventojui rentgeno diagnostinių
procedūrų metu buvo apie 0,64 mSv ir tai sudarė apie 20 proc. gyventojų patiriamos apšvitos iš
visų šaltinių. 2021 m. daugiausia Lietuvoje atlikta rentgenografijos procedūrų, jos sudarė 62 proc.
visų procedūrų. Didžiausią įtaką kolektyvinei efektinei dozei turi atliekamos kompiuterinės
tomografijos procedūros. Gyventojų patiriama apšvita dėl šių procedūrų sudaro apie 55 proc. visos
pacientų patiriamos apšvitos, nors jų atliekama tik 8 proc. iš visų atliekamų spindulinės
diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų. Dantų rentgeno diagnostikos procedūros
sudaro tik 0,7 proc. gyventojo patiriamos apšvitos.
Nustatyta, kad darbuotojai negauna didesnių efektinių dozių, nei jiems nustatyta metinė
ribinė efektinė dozė (20 mSv). Atlikus atskirų profesijų grupių apšvitą patiriančių darbuotojų gautų
individualiųjų metinių dozių analizę nustatyta, kad didžiausios išorinės apšvitos dozės buvo
užregistruotos branduolinės energetikos objektų ir intervencinės radiologijos bei kardiologijos
darbuotojams. Odontologijos, pramoninės radiografijos, branduolinės medicinos, veterinarijos ir
spindulinės terapijos darbuotojai negavo išorinės apšvitos dozių, didesnių nei 2 mSv per metus.
Kitų grupių darbuotojų (rentgeno diagnostikos, KT bei mokslo ir mokymo) gautos išorinės
apšvitos dozės nesiekė gyventojams nustatytos 1 mSv metinės ribinės dozės.
Lietuvos gyventojų patiriamą apšvitą lyginant su gyventojų, gyvenančių panašios
geografinės platumos bei panašaus ekonominio išsivystymo šalimis, Lietuvos gyventojo patiriama
apšvita savo skaitine verte nesiskiria nuo apšvitos, patiriamos kitose šalyse.

3. Apšvitą lemiančių veiksnių nustatymas ir jų įtakos gyventojų sveikatai
vertinimas, apšvitos galimo poveikio gyventojų sveikatai prognozė
Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną (monitoringą), įvertintas 20 veiksnių, lemiančių
Lietuvos gyventojo patiriamą apšvitą:
branduolinės energetikos objektų galimo poveikio gyventojų apšvitai veiksniai:
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vidinė apšvita, nulemta radionuklidų neapdorotuose maisto produktuose, jų žaliavose ir
paruoštame maiste;
 vidinė apšvita, nulemta radionuklidų geriamajame vandenyje;
 apšvita dėl radionuklidų atmosferos iškritose;
 gyventojų iš aplinkos patiriama išorinė apšvita;
 apšvita dėl gyvūninės kilmės maisto produktuose esančių radionuklidų;
 apšvita dėl radionuklidų, išmestų į aplinką iš Ignalinos AE;
 apšvita dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galimos įtakos.
gamtinės kilmės šaltinių nulemta apšvita:
 radono patalpose nulemta apšvita;
 statybos produktų nulemta apšvita;
 orlaivių įgulos narių patiriama apšvita;
 apšvita dėl gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų, esančių žaliavose ir perdirbimo
atliekose.
medicininių procedūrų metu gyventojų patiriama apšvita:
 pacientų patiriama apšvita rentgenografijos procedūrų metu;
 pacientų patiriama apšvita KT procedūrų metu;
 pacientų patiriama apšvita mamografijos procedūrų metu;
 pacientų patiriama apšvita intervencinės radiologijos procedūrų metu;
profesinė apšvita:
 individualioji išorinė apšvita (pagal lytį ir amžiaus grupes);
 individualioji vidinė apšvita;
 intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojų akių ir galūnių apšvita.


kiti gyventojų apšvitai galintys turėti įtakos veiksniai:
paliktieji radioaktyvieji šaltiniai ir radioaktyviosios medžiagos, galintys būti papildoma
gyventojų apšvitos priežastimi;
137
 medienos ir durpių kuro bei susidariusių tokio kuro pelenų užterštumas
Cs
radionuklidu.
Veiksnių įtaka bendrai gyventojų apšvitai pateikiama žemiau išdėstytame šios ataskaitos
tekste apie atskirų veiksnių vertinimą.


4. Bendros išvados apie Lietuvos gyventojų apšvitą ir jos kaitos tendencijas
Vykdant profesinės apšvitos stebėseną nustatyta, kad:
1.
darbuotojai negauna didesnių efektinių dozių, nei jiems nustatyta metinė ribinė
efektinė dozė (20 mSv);
2.
didžiausios išorinės apšvitos dozės buvo užregistruotos branduolinės energetikos
objektų ir intervencinės radiologijos bei kardiologijos darbuotojams. Odontologijos, pramoninės
radiografijos, branduolinės medicinos, veterinarijos ir spindulinės terapijos darbuotojai negavo
išorinės apšvitos dozių, didesnių nei 2 mSv per metus. Kitų profesinių grupių darbuotojų (rentgeno
diagnostikos, KT bei mokslo ir mokymo) patirtos išorinės apšvitos dozės nesiekė gyventojams
nustatytos 1 mSv metinės ribinės dozės;
3.
įvertinus 2 915 vyrų ir 3 091 moterų išorinės apšvitos dozes, didžiausias skaičius
patiriančių apšvitą vyrų buvo 30–39 m. amžiaus grupėje, moterų – 50–59 m. amžiaus grupėje;
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4.
didžiausios vidutinės metinės efektinės dozės registruotos vyrų 30–39 m. amžiaus
grupėje ir moterų 50–59 m. amžiaus grupėje. Vyrai vidutiniškai gavo apie du kartus didesnes
apšvitos dozes nei moterys;
5.
didžiausia vyrų gauta metinė efektinė dozė buvo 14,1 mSv, vidutinė – 0,45 mSv.
Didžiausia moterų gauta metinė efektinė dozė buvo – 6,9 mSv, vidutinė – 0,23 mSv;
6.
vidutinė akies lęšiuko lygiavertė dozė buvo 2,2 mSv. Didžiausios metinės akies
lęšiuko lygiavertės dozės buvo 6,8 mSv (moterų) ir 21,7 mSv (vyrų);
7.
vidutinė rankų lygiavertė dozė buvo apie 11 mSv. Didžiausios metinės rankų
lygiavertės dozės buvo 64 mSv (moterų) ir 113 mSv (vyrų). Gauta didžiausia rankų lygiavertė
dozė sudarė apie 23 proc. nustatytos galūnių metinės ribinės dozės (500 mSv);
8.
atlikus branduolinės medicinos ir branduolinės energetikos darbuotojų vidinio
užterštumo tyrimus nustatyta, kad darbuotojų kaupiamoji efektinė dozė neviršijo 1 mSv.
Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną nustatyta, kad
1.
2021 m. vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas patyrė iš įvairių šaltinių,
išskyrus profesinę apšvitą, yra apie 3,2 mSv, kai 2019 m. ši apšvita buvo 3,36 mSv. Didžiausią jo
dalį sudaro radono patalpose lemiama (1,1 mSv per metus) bei medicininių rentgeno diagnostikos
procedūrų metu pacientų patiriama apšvita (0,64 mSv);
2.
maisto ir geriamojo vandens foninis užterštumo radionuklidais lygis ir aplinkos
jonizuojančiosios spinduliuotės foninis lygis Baltarusijos AE galimame įtakos regione Vilniaus
apskrityje nesiskyrė nuo tokių lygių kituose Lietuvos regionuose;
3.
atlikus radono aktyvumo koncentracijos tyrimus darbo vietose, įrengtose statinių
rūsiuose ar statiniuose po žeme, nustatyti keli atvejai, kai radono aktyvumo koncentracija viršijo
Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“
(toliau – higienos norma HN 73:2018) nustatytą atskaitos lygį. Tokius tyrimų rezultatus lėmė tai,
kad patalpos nebuvo naudojamos kaip įprasta dėl COVID-19 pandemijos;
4.
Lietuvoje veikiančių branduolinės energetikos objektų indėlis į bendrą Lietuvos
gyventojo apšvitą yra labai nedidelis, sudaro gyventojų reprezentanto metinės efektinės dozės,
nustatytos teisės aktais, kelias procentines dalis;
5.
pritaikytos teisinio reglamentavimo ir radiacinės saugos priežiūros priemonės leido
apriboti užteršto 137Cs medienos ir durpių kuro tiekimą į Lietuvos rinką bei susidariusių užterštų
pelenų naudojimą trąšoms ir taip išvengti galimo žemės ūkio produkcijos, maisto produktų,
geriamojo vandens užterštumo radioaktyviomis medžiagomis bei apsaugoti Lietuvos gyventojus
nuo galimos papildomos apšvitos;
6.
daugumą statybos produktų galima naudoti be apribojimų. Šių produktų lemiama
gyventojų apšvita neviršys leistinos apšvitos dėl radionuklidų statybos produktuose (1 mSv). Kai
kuriose statybinėse medžiagose yra gamtinių radionuklidų, tačiau jos naudojamos nedideliais
kiekiais ir daugiausia išorės apdailai, pvz., granitas, todėl jų lemiama gyventojų apšvita neviršys
leistinos.
Vykdant medicininės apšvitos stebėseną nustatyta, kad:
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1.
2021 m. gyventojų apšvita, patiriama rentgeno diagnostinių procedūrų metu,
sumažėjo iki 0,64 mSv. Tai lėmė, kad 2021 m. rentgenografijos, KT, mamografijos ir intervencinės
radiologijos procedūrų atlikta mažiau dėl paskelbtos COVID-19 pandemijos, kai daugelyje ASPĮ
buvo atliekamos tik būtinos spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūros;
2.
efektinė dozė, tenkanti vienam Lietuvos gyventojui rentgeno diagnostinių
procedūrų metu, buvo apie 0,64 mSv ir tai sudarė apie 20 proc. gyventojų iš visų šaltinių
patiriamos apšvitos;
3.
2021 m. daugiausia Lietuvoje atlikta rentgenografijos procedūrų, jos sudarė 62
proc. visų procedūrų;
4.
didžiausią įtaką kolektyvinei efektinei dozei turi atliekamos KT procedūros.
Gyventojų patiriama apšvita dėl šių procedūrų sudaro apie 55 proc. visos pacientų patiriamos
apšvitos, nors jų atliekama tik 8 proc. iš visų atliekamų spindulinės diagnostikos ir intervencinės
radiologijos procedūrų;
5.
dantų rentgeno diagnostikos procedūros sudaro tik 0,7 proc. gyventojo patiriamos
apšvitos;
6.
2021 m. Lietuvoje pacientų vidutinės efektinės dozės, atliekant rentgenografijos
procedūras, yra mažesnės palyginti su 36 Europos šalių vidutinėmis efektinėmis dozėmis;
7.
Lietuvoje pacientai patiria žymiai mažesnę apšvitą atliekant galvos, krūtinės ląstos,
pilvo ir stuburo juosmens dalies KT procedūras ir didesnę apšvitą atliekant stuburo kaklo ir
krūtinės dalių KT procedūras, nei vidutinė apšvita pasaulyje atitinkamoms procedūroms, palyginti
su Jungtinių tautų mokslinio komiteto jonizuojančios spinduliuotės poveikiui tirti (toliau –
UNSCEAR) 2010 m. duomenimis.

5. Rekomendacijos dėl apšvitos ir poveikio visuomenės sveikatai optimizavimo
Rekomendacijos dėl profesinės apšvitos optimizavimo ir poveikio visuomenės
sveikatai mažinimo
1.
Stebėti nustatytų darbuotojų apšvitą lemiančių veiksnių kaitą ir įgyvendinant
gyventojų apšvitos optimizavimo priemones, atitinkančias pasaulyje pripažintą praktiką, toliau
bendradarbiauti su Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO), Tarptautinės atominės
energijos agentūros (toliau – TATENA), Europos Komisijos (toliau – EK) atstovais ir keistis
informacija apie naujausias apšvitos vertinimo tendencijas bei apšvitos mažinimo sprendimus;
2.
tęsti profesinės apšvitos stebėseną valstybės lygmeniu renkant, analizuojant ir
apibendrinant profesinės apšvitos stebėsenos duomenis bei teikti rekomendacijas dėl profesinės
apšvitos optimizavimo.
Rekomendacijos dėl gyventojų apšvitos optimizavimo ir poveikio visuomenės
sveikatai mažinimo
1.
Tęsti Lietuvos gyventojų apšvitos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės stebėseną
įvertinant apšvitą pagal visus galimus apšvitos veiksnius ir teikti rekomendacijas dėl apšvitos bei
poveikio visuomenės sveikatai optimizavimo, laiku nustatyti naujus gyventojų apšvitą lemiančius
veiksnius bei stebėti jau nustatytų veiksnių kaitą;
2.
toliau tęsti branduolinių energetikos objektų, veikiančių Lietuvoje ir už Lietuvos
teritorijos ribų, indėlio į bendrą Lietuvos gyventojo apšvitos stebėseną ir apie branduolinių
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energetikos objektų, veikiančių Lietuvoje, indėlio į bendrą Lietuvos gyventojo apšvitą stebėsenos
rezultatus informuoti visuomenę susitikimuose su gyventojais, gyvenančiais tokių objektų
aplinkoje;
3.
bendradarbiaujant su savivaldybių administracijų, visuomenės sveikatos biurų,
visuomenės sveikatos ir kitų sričių specialistais atskiruose regionuose atlikti radono patalpų ore
tyrimus darbo vietose, įrengtose rūsiuose ar po žeme, ir įvertinti darbuotojų dėl radono patalpų ore
darbo vietose patiriamą apšvitą;
4.
gilinti architektūros, statybos inžinierių, visuomenės sveikatos specialistų žinias
apie radono keliamą riziką, organizuoti bendrus seminarus, susitikimus ar kitokio pobūdžio
kvalifikacijos kėlimo renginius bei valstybės lygiu tęsti radono patalpose tyrimų ir plaučių vėžio
susirgimų rizikos stebėseną;
5.
toliau vykdyti radiacinės saugos priežiūros priemones, siekiant apriboti užteršto
137
Cs medienos ir durpių kuro tiekimą į Lietuvos rinką bei susidariusių užterštų pelenų naudojimą
trąšoms, kad būtų išvengta galimo žemės ūkio produkcijos, maisto produktų, geriamojo vandens
užterštumo radioaktyviomis medžiagomis;
6.
toliau vertinti pramonės sričių, kuriose naudojamos, sandėliuojamos ar vykdoma
kita veikla su žaliavomis ar medžiagomis, turinčiomis gamtinių radioaktyviųjų medžiagų, galimą
įtaką gyventojų ir darbuotojų apšvitai;
7.
tęsti Lietuvos miškų įvairių rūšių medienos užterštumo 137Cs tyrimus ir apie tyrimų
rezultatus teikti informaciją Valstybinei miškų urėdijai bei visuomenei;
8.
toliau intensyviai bendradarbiauti su savivaldybių administracijų atstovais,
visuomenės sveikatos biurų specialistais, platinti šios programos vykdymo metu gautus rezultatus
bendrų renginių, susitikimų su gyventojais metu, regioninėje spaudoje ir visuomenės informavimo
priemonėse, rengti ir platinti informacinius leidinius, siekiant aiškinti galimo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio problemą ir jos sprendimo būdus, taip pat inicijuoti gyventojams
susirūpinimą keliančių objektų įvertinimą radiacinės saugos požiūriu.
Rekomendacijos dėl medicininės apšvitos optimizavimo ir poveikio visuomenės sveikatai
mažinimo
1. 2022 m. tęsti pacientų (suaugusių ir vaikų) patiriamos apšvitos dozių rinkimą ir
vertinimą rentgeno diagnostinių procedūrų metu ir teikti siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijai dėl diagnostinių atskaitos lygių atnaujinimo;
2. bendradarbiaujant su ASPĮ, Lietuvos radiologų asociacija ir Medicinos fizikų draugija
optimizuoti pacientų patiriamą apšvitą, kelti radiacinės saugos kultūrą;
3. inicijuoti ir kontroliuoti ASPĮ korekcinių veiksmų atlikimą bei pakartotinį duomenų
rinkimą ir pacientų apšvitos vertinimo atlikimą.
Rekomendacijos dėl avarinės apšvitos optimizavimo ir poveikio visuomenės
sveikatai mažinimo
Tobulinti citogenetinius metodus avarinei profesinei ir gyventojų apšvitai vertinti, siekti
atliekamų tyrimų kokybės ir dalyvauti tarptautinių biologinės dozimetrijos BioDozNet ir RENEB
tinklų organizuojamuose palyginamuosiuose tyrimuose.
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6. Gyventojų apšvitos sudedamosios dalys, įvertintos pagal 2021 m. atliktų
radiologinių tyrimų rezultatus
6.1. Branduolinės energetikos objektų galimo poveikio gyventojų apšvitai
vertinimas
6.1.1. Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo rezultatų vertinimas
Europos bendrijos Euratomo sutarties 35 ir 36 punktai reglamentuoja, kad kiekviena
valstybė narė privalo turėti radiologinio aplinkos monitoringo sistemą, leidžiančią įvertinti
gyventojų patiriamą apšvitą iš šaltinių ir teikti stebėsenos duomenis kitoms valstybėms. EK,
siekdama suvienodinti monitoringo sistemas Europos šalyse tam, kad būtų galima kaupti duomenis
vieningoje duomenų bazėje ir juos analizuoti, 2000 m. birželio 8 d. išleido rekomendacijas
Euratomo sutarties 36 straipsnio nuostatoms vykdyti. Radiologinį aplinkos monitoringą taip pat
reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo, Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos ir Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymai.
Apšvitos gyventojams įvertinimas atliktas pagal 2021 m. valstybinio radiologinio
aplinkos monitoringo duomenis, kurie pateikti 2021 m. ataskaitoje (www.rsc.lt/RSC ataskaitos)
RSC interneto svetainėje.

6.1.1.1. Apšvitos dėl neapdorotuose maisto produktuose, jų žaliavose ir
geriamajame vandenyje esančių radionuklidų vertinimas
Suaugusio šalies gyventojo vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė dėl maiste esančių
radionuklidų skaičiuojama pagal maisto užterštumo radionuklidais tyrimų rezultatus ir
atsižvelgiant į vidutinio maisto produktų vartojimo duomenis vienam gyventojui bei Lietuvos
higienos normoje HN 73:2018 pateiktus dozės koeficientus. Vidutinio maisto produktų vartojimo
duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės.
Apšvitos dozės dėl radionuklidų neapdorotuose maisto produktuose vertinimas yra
konservatyvus. Tai reiškia, kad tokią dozę gautų gyventojas, vartodamas maistui šviežius,
neapdorotus maisto produktus. Gaminant maistą radionuklidų kiekis ir apšvitos dozė paprastai
sumažėja ne mažiau kaip du kartus.
Vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė dėl neapdorotame maiste esančių 90Sr, 137Cs ir 40K
radionuklidų skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės, apskaičiuota pagal 2021 m. tyrimų
rezultatus, yra 0,41 mSv (6.1 lentelė). Ši dozė yra nedidelė palyginti su apšvita, patiriama iš įvairių
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kuri yra apie 3,2 mSv (įskaitant medicininę apšvitą,
patiriamą pacientų rentgeno diagnostinių procedūrų metu), sudaro šiek tiek daugiau nei vieną
dešimtąją jos dalį. Didžiausią indėlį (>99 proc.) dozei dėl maisto produktuose esančių radionuklidų
lemia gamtinės kilmės 40K, kai dozė dėl dirbtinės kilmės radionuklidų 90Sr ir 137Cs yra 1,2 μSv,
kas yra nežymi dozės dalis nuo maiste esančių radionuklidų (<0,4 proc). Kadangi radionuklidų
aktyvumo koncentracija maisto produktuose mažai keičiasi, metinė efektinė dozė dėl maiste
esančių radionuklidų kiekvienais metais yra panaši.
2021 m. įvertinta metinė apšvita dėl 137Cs ir 90Sr radionuklidų maisto produktuose yra
pateikta 6.1 pav.
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6.1 lentelė. 2021 m. vidutinė metinė apšvita suaugusiam šalies gyventojui dėl neapdorotuose vietinės kilmės
maisto produktuose esančių 90Sr, 137Cs ir 40K radionuklidų, μSv
Produktas
Aktyvumo koncentracijos
Metinė apšvita, μSv, nuo
Metinė apšvita
vidutinė vertė, Bq/kg, l
nuo visų
90
137
40
90
137
40
radionuklidų,
Sr
Cs
K
Sr
Cs
K
μSv
Mėsa
0,065
0,091
123
0,180
0,115
74,0
74,3
Pienas
0,024
0,015
51
0,219
0,064
103,1
103,4
Grūdai
0,084
0,040
161
0,242
0,054
102,8
103,1
Kopūstai
0,035
0,031
73
0,100
0,041
46,2
46,3
Bulvės
0,030
0,024
143
0,068
0,025
71,8
71,9
Žuvis
0,083
0,135
95
0,042
0,032
10,6
10,7
Bendra apšvita
0,848
0,330
408,4
409,6

Nors grybuose yra nustatoma didesnė 137Cs aktyvumo koncentracija nei kituose maisto
produktuose, bet gyventojų apšvita, sukeliama grybuose esančio 137Cs radionuklido spinduliuotės,
taip pat yra nedidelė, nes palyginti su kitais maisto produktais grybų suvartojama nedaug, be to,
dalis 137Cs pašalinama išpilant grybų nuovirą. 2021 m. nustatyta vidutinė metinė 137Cs aktyvumo
koncentracija buvo 49 Bq/kg. Laikant, kad gyventojas per metus suvalgo 10 kg grybų, kuriuose
137
Cs radionuklido yra 49 Bq/kg, jis patiria apie 6,4 μSv apšvitą.
Vidutinės metinės gyventojo patiriamos apšvitos dėl radionuklidų geriamajame
vandenyje vertinimas atliktas naudojant vidutines visuminio alfa, visuminio beta (atmetus (3H ir
40
K radionuklidus, radoną ir jo skilimo dukterinius izotopus), visuminio beta (įskaitant 40K
radionuklidą, atmetus 3H radionuklidą, radoną ir jo skilimo dukterinius izotopus) aktyvumo
koncentracijos vertes 2021 m. tirtuose geriamojo vandens ėminiuose. Laikyta, kad per parą
gyventojas suvartoja 2 litrus vandens.
Apšvitos dozėms vertinti dėl vandenyje esančių alfa ir beta spinduolių buvo naudojami
vandenyje vyraujančių alfa ir beta spinduolių dozės koeficientai. Dozei įvertinti buvo laikytasi
prielaidos, kad visi alfa spinduoliai, tyrimo metu nustatyti geriamajame vandenyje, yra tik 226Ra
(238U šeimos skilimo produkto) ir skaičiavimams taikytas šio radionuklido dozės koeficientas
radionuklidą prarijus, lygus 2,8∙10–7 Bq/Sv. Beta spinduoliams apšvitos dozė vertinta laikantis
prielaidos, kad vandenyje buvo tik 228Ra (232Th šeimos skilimo produkto), kurio dozės koeficientas
radionuklidą prarijus yra 6,9∙10–7 Bq/Sv. Apšvita vertinta ir dėl vandenyje esančio beta spinduolio
40
K, kurio kiekiai vandenyje paprastai yra didžiausi (dozės koeficientas – 6,2∙10–9 Bq/Sv).
2021 m. vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė suaugusiam Ignalinos AE regiono ir šalies
gyventojui dėl tričio, alfa ir beta spinduolių geriamajame vandenyje pateikta 6.2 lentelėje.
Geriamajame vandenyje buvo nustatytos nedidelės radionuklidų aktyvumo koncentracijos, nė
viename mėginyje visuminio alfa, visuminio beta patikros rodiklių ir 3H radionuklido parametro
vertė nebuvo viršytos, todėl galima daryti išvadą, kad šalies gyventojas, vartodamas geriamąjį
vandenį, patirs metinę efektinę apšvitos dozę, mažesnę nei 0,1 mSv. 2021 m. nustatyta metinė
efektinė apšvitos dozė dėl radionuklidų geriamajame vandenyje Lietuvos gyventojui yra 0,052
mSv.
6.2 lentelė. 2021 m. vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė suaugusiam Ignalinos AE regiono ir šalies
gyventojui dėl tričio, alfa ir beta spinduolių geriamajame vandenyje, μSv
Vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė, μSv dėl:
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Ignalinos AE regiono
gyventojui
Baltarusijos AE
regiono gyventojui
Lietuvos gyventojui

alfa
spinduolių

beta spinduolių
(atmetus tritį (3H),
kalį (40K), radoną ir
jo skilimo
produktus)

beta spinduolių
kartu su kaliu 40K
(atmetus tritį (3H),
radoną ir jo skilimo
produktus)

tričio

visų
radio
nukli
dų

3,3

32,7

1,7

0,02

38

3,2
3,3

45,3
47,3

1,4
1,5

0,02
0,02

50
52

Iš 6.2 lentelės matyti, kad nors iš visų radionuklidų 40K radionuklido kiekis vandenyje yra
didžiausias, jo lemiama apšvita yra palyginti nedidelė (1,5 μSv/metai), be to, jam nėra nustatytų
leidžiamųjų lygių. Vertinant konservatyviai ir priimant, kad be 40K, visi kiti beta radionuklidai yra
tik 228Ra ir skaičiavimui imant jo dozės koeficientą, apšvita gyventojui dėl šio radionuklido
vandenyje yra didesnė dėl didelio 228Ra radiotoksiškumo.

mėsa Sr-90

mėsa Cs-137
pienas Sr-90
pienas Cs-137
grūdai Sr-90
grūdai Cs-137
kopūstai Sr-90
kopūstai Cs-137
bulvės Sr-90
bulvės Cs-137
žuvis Sr-90
žuvis Cs-137

6.1 pav. Vidutinė metinės efektinės apšvitos dozės dalis dėl 137Cs ir 90Sr radionuklidų maisto
produktuose 2021 m.

6.1.1.2. Apšvitos dėl paruoštame maiste (paros racione) esančių
radionuklidų skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės vertinimas
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Vertinant apšvitą šiuo būdu, yra atsižvelgiama į apšvitą dėl radionuklidų vietinės kilmės
maisto produktuose bei jų žaliavose ir dėl radionuklidų atvežtiniuose maisto produktuose bei jų
žaliavose, taip pat įvertinamas radionuklidų kiekio sumažėjimas ruošiant maistą.
2021 m. vidutinis radionuklidų patekimas (įterpis) per parą (Bq/para) bei vidutinės
metinės efektinės apšvitos dozės vertės suaugusiam šalies gyventojui dėl paruoštame maiste
esančių 90Sr, 137Cs ir 40K radionuklidų pateikiamos 6.3 lentelėje.
Nustatyta, kad paruoštame maiste esantys radionuklidai per metus lemia 0,131 mSv
metinę efektinę apšvitos dozę. Didžiausią dalį (99 proc.) taip pat sudaro gamtinės kilmės 40K
skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės nulemta dozė. 2021 m. nustatyta dirbtinės kilmės
90
Sr ir 137Cs radionuklidų skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės nulemta dozė yra 0,5 μSv.
Palyginus tyrimų rezultatus matyti, kad ruošiant maistą (plaunant maisto produktus, juos verdant
bei išpilant nuovirą) metinė efektinė dozė sumažėja mažiausiai tris kartus.
6.3 lentelė. 2021 m. vidutinis radionuklidų patekimas (įterpis) per parą (Bq/para) bei vidutinė metinė
efektinė apšvitos dozė suaugusiam šalies gyventojui dėl paruoštame maiste esančių 90Sr, 137Cs ir 40K, μSv
Vidutinis įterpis, Bq/para
Vidutinė metinė efektinė dozė, μSv, nuo
90
137
40
90
137
40
Sr
Cs
K
Sr
Cs
K
visų radionuklidų,
0,033
0,031
57,5
0,33
0,15
130,1
130,6

6.1.2. Gyventojų iš aplinkos patiriamos išorinės apšvitos dozių stebėsena
Vertinant Lietuvos gyventojų patiriamą išorinę apšvitą iš aplinkoje esančių gamtinės ir
dirbtinės kilmės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių 2021 m. atlikti 722 aplinkos dozės
ekvivalento matavimai 92 matavimo taškuose. Šie matavimo 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 rezultatams statistiškai palyginti
– Kupiškio rajone.
Aplinkos dozės ekvivalentas matuojamas termoliuminescenciniais dozimetrais.
Matavimai atliekami du kartus per metus. Sukauptos dozės nuskaitomos naudojant
termoliuminescencinių dozimetrų nuskaitymo įrangą.
2021 m. didžiuosiuose Lietuvos miestuose 50 stebėsenos taškų atlikti 396 matavimai.
Išmatuotas metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas miestuose buvo 0,69 ± 0,06 mSv.
Didžiausias metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,87 mSv) nustatytas viename iš Kauno, o
mažiausias (0,55 mSv) – viename iš Kupiškio rajono stebėsenos taškų. Vidutiniai metiniai
aplinkos dozės ekvivalentai didžiuosiuose Lietuvos miestuose pateikti 6.2 pav.
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6.2 pav. Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas (mSv) didžiuosiuose Lietuvos miestuose, Vilniaus
apskrityje, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose

Vilniaus apskrityje ir Ignalinos rajone nustatyti vidutiniai metiniai aplinkos dozės
ekvivalentai (0,69 ± 0,05 mSv ir 0,63 ± 0,04 mSv) statistiškai patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio
rajone nustatyto vidutinio metinio aplinkos dozės ekvivalento (0,64 ± 0,04 mSv). Ignalinos rajone
aplinkos dozės ekvivalentas buvo 0,63 ± 0,04 mSv, tai parodo, kad Ignalinos AE vykdomi darbai
papildomos apšvitos Lietuvos gyventojams nelemia. 2021 m. Kupiškio ir Ignalinos rajonuose 32
stebėsenos taškuose atlikti 246 matavimai. Stebėsenos taškai ir išmatuotos išorinės apšvitos dozės
pateiktos 6.3 ir 6.4 pav.
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6.3 pav. Išmatuotas metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas (mSv) 2021 m. Kupiškio rajono
stebėsenos taškuose

6.4 pav. Išmatuotas metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas (mSv) 2021 m. Ignalinos rajono
stebėsenos taškuose
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Vilniaus apskrityje Baltarusijos AE galimoje įtakos zonoje 10 stebėsenos taškų buvo atlikta
80 matavimų. 2021 m. išmatuotas metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas Vilniaus
apskrityje buvo 0,69 ± 0,04 mSv. Apibendrinti tyrimų rezultatai pateikti 6.5 pav.

6.5 pav. Išmatuotas metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas (mSv) 2021 m. Vilniaus apskrities
stebėsenos taškuose

Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad 2021 m. vidutinė dozės galia aplinkoje
kito nuo 58 nSv/h iki 118 nSv/h. Žinant, kad žmogus lauke praleidžia apie penktadalį viso laiko,
nustatyta, kad Lietuvos gyventojai iš aplinkos gavo apie 0,14 mSv vidutinę efektinę dozę. Tyrimai
taip pat rodo, kad išmontuojamoje Ignalinos AE vykdomi darbai ir Baltarusijos AE veikla
papildomos apšvitos Lietuvos gyventojams nelemia.
Išvada. Šiuo metu išmontuojamoje Ignalinos AE vykdomi darbai ir Baltarusijos AE veikla
papildomos išorinės apšvitos Lietuvos gyventojams nelemia.

6.1.3. Gyventojų apšvitos dėl gyvūninės kilmės maisto produktuose esančių
radionuklidų vertinimas
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Atliktas gyventojo apšvitos vertinimas dėl gyvūninės kilmės maisto produktuose esančių
radionuklidų pagal Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau –
NMVRVI) pateiktus radiologinio monitoringo duomenis.
NMVRVI atliko 29 137Cs aktyvumo koncentracijos tyrimus gyvūninių žaliavų ėminiuose.
Apšvitos vertinimo metodas yra paremtas konservatyvumo principu, t. y. remiantis
pateiktais tyrimų rezultatais nustatoma didžiausia galima apšvita gyventojui. Apšvitai vertinti
naudojama didžiausia neapdorotuose maisto produktų ėminiuose nustatyta radionuklido vertė.
Vertinant apšvitos dozes dėl mėsoje esančių radionuklidų laikyta, kad Lietuvos gyventojas vartoja
tik vienos rūšies mėsą (Lietuvos statistikos departamento 2020 m. duomenimis, bendras mėsos ir
jos produktų suvartojamas kiekis yra 97 kg/metus). Įprastai didesnis radionuklidų kiekis
aptinkamas žvėrienoje. Žvėrienos užterštumui radionuklidais didžiausią įtaką turi miško paklotės
bei miško augmenijos užterštumas 137Cs radionuklidu. 2021 m. NMVRVI ištyrė 3 žvėrienos
ėminius. Didžiausia 137Cs aktyvumo koncentracija šiais metais nustatyta briedžio raumenyje 0,95
Bq/kg.
Gauti apšvitos gyventojui dėl neapdorotuose gyvūninės kilmės maisto produktuose
esančių radionuklidų įvertinimo rezultatai pateikti 6.4 lentelėje.
6.4 lentelė. Didžiausia galima metinė efektinė apšvitos dozė gyventojui dėl neapdorotuose gyvūninės kilmės
maisto produktuose esančio 137Cs radionuklido, µSv.
Tirtas produktas (ėminių kiekis)
Nustatyta didžiausia aktyvumo
Metinė efektinė dozė,
koncentracija, Bq/kg, l
µSv
Jautiena** (1 vnt.)

0,26

0,3

Kiauliena** (5 vnt.)

0,22

0,3

Elniena/briediena** (3 vnt.)

0,33

0,4

Pienas ir pieno produktai* (4 vnt.)

0,06

0,3

Kiaušiniai (7 vnt.)

0,19

0,04

Žuvis (3 vnt.)

2,79

0,7

Paukštiena** (6 vnt.)
0,13
0,2
* Apšvitos dozėms vertinti laikyta, kad mažiausia radionuklidų nustatymo riba yra lygi didžiausiam galimam
radionuklidų aktyvumui tiriamajame mėginyje ir ši vertė naudota vertinant apšvitos dozes.
** Vertinant apšvitos dozes dėl jautienoje, kiaulienoje, vištienoje ar žvėrienoje esančių radionuklidų laikyta, kad
Lietuvos gyventojas vartoja tik jautieną, tik kiaulieną arba tik vištieną. Lietuvos statistikos departamento 2020 m.
duomenimis, bendras suvartojamas mėsos ir jos produktų kiekis yra 97 kg/metus.

Metinę apšvitos dozę lemia ne tik radionuklidų kiekis, nustatytas maisto produktuose, bet
ir suvartojamo produkto kiekis. Remiantis 2020 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
vidutiniškai Lietuvos gyventojas suvartoja apie 11 kartų daugiau kiaulienos nei jautienos, todėl,
net ir esant artimai radionuklido koncentracijai, indėlis į apšvitą bus didesnis to produkto, kurio
bus daugiau suvartojama. Realiu atveju gyventojų apšvita dėl radionuklidų, esančių gyvūninės
kilmės maisto produktuose, skirsis priklausomai nuo gyventojo maisto raciono, tai ir parodo 6.5
lentelėje pateikti duomenys. Taip pat yra žinoma, kad maisto ruošimo metu prarandama apie 30
proc. žaliame maiste esančių radionuklidų, dėl to apšvita gyventojams būtų atitinkamai mažesnė.
6.5 lentelė. Metinė efektinė apšvitos dozė gyventojui dėl neapdorotuose gyvūninės kilmės maisto
produktuose esančio 137Cs radionuklido, µSv.
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Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tirtas produktas

Maisto produktų
suvartojimas, vienam
gyventojui, kg/metus

Nustatyta
didžiausia
aktyvumo
koncentracija,
Bq/kg, l
Jautiena
5
0,26
Kiauliena
55
0,22
Elniena/briediena**
5
0,95
Pienas ir pieno produktai*
326
0,06
Kiaušiniai
15,2 (253 vnt.)
0,19
Žuvis
18
2,79
Paukštiena
37
0,13
Metinė efektinė apšvitos dozė gyventojui dėl neapdorotuose gyvūninės kilmės
(Nr.: 1, 2,4,5, 6 ,7, ) maisto produktuose esančių radionuklidų
Metinė efektinė apšvitos dozė gyventojui (medžiotojui ir jo šeimos nariams)
dėl neapdorotuose gyvūninės kilmės (Nr.: 3, 4, 5, 6 ,7) maisto produktuose
esančių radionuklidų

Metinė efektinė
dozė, µSv

0,02
0,2
0,1
0,3
0,04
0,7
0,1
1,2
1,1

* Apšvitai vertinti laikyta, kad mažiausia radionuklidų nustatymo riba yra lygi didžiausiam galimam radionuklidų
aktyvumui tiriamajame mėginyje ir ši vertė naudota vertinant apšvitą.
** Vertinant apšvitą gyventojams dėl žvėrienoje esančių radionuklidų laikyta, kad gyventojas (medžiotojas ir jo
šeimos nariai) elnienos suvartoja tiek kiek ir jautienos, t. y. 5 kg/metus.

Metinės efektinės dozes dėl radionuklidų esančių gyvūninės kilmės maisto produktuose,
pagal NMVRVI pateiktus 2021 m. radiologinio monitoringo duomenis, vidutiniam Lietuvos
gyventojui siektų apie 1,2 Sv/metus.
Išvados
1.
Didžiausia 137Cs aktyvumo koncentracija 2021 m. nustatyta Baltijos jūroje
sugautoje strimelėje 2,3 Bq/kg, nuo kurios didžiausia galima apšvita siektų apie 0,7 Sv/metus;
2.
Metinės efektinės dozės dėl radionuklidų, esančių gyvūninės kilmės maisto
produktuose, vidutiniam Lietuvos gyventojui siektų apie 1,2 Sv/metus;
3.
Apšvitos įvertinimas yra konservatyvus t. y. metinės efektinės dozės įvertintos
neapdorotiems gyvūninės kilmės maisto produktams. Maisto ruošimo metu prarandama dalis (apie
30 proc.) maiste esančių radionuklidų, todėl apšvitos dozės gyventojams dėl paruoštame maiste
esančių radionuklidų būtų mažesnės;
4.
Metinė efektinė suaugusio gyventojo apšvitos dozė dėl gyvūninės kilmės
produktuose esančių radionuklidų yra maža visos gyventojo per metus patiriamos apšvitos dalis.

6.1.4. Branduolinės energetikos objektų poveikio gyventojų apšvitai
vertinimas pagal šių objektų vykdyto aplinkos monitoringo rezultatus
6.1.4.1. Gyventojų metinių efektinių dozių dėl radioaktyviosiose medžiagose
esančių radionuklidų, išmestų iš Ignalinos AE į aplinką, įvertinimas
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Įvertinant gyventojo apšvitos dozes, nulemtas dėl į aplinką išmestų radionuklidų iš
Ignalinos AE, remtasi 2021 m. pateiktomis Ignalinos AE radionuklidų išmetimo į aplinką
ataskaitomis. Įvertinta metinė efektinė dozė reprezentantui – žmogui, kuris dėl patiriamos apšvitos
dozės priskiriamas prie didesnę apšvitą patiriančių gyventojų, išskyrus žmones, turinčius
nestandartinių ar neįprastų įpročių. Šiuo atveju reprezentantu parinktas gyventojas, kuris gyvena
šalia Ignalinos AE sanitarinės apsaugos zonos. Jo gyvensenos ypatumai būdingi žvejams,
sodininkams ir ūkininkams. Apšvitos dozių vertinimas paremtas bendraisiais apšvitos įvertinimo
principais. Pateikiamas apytikslis vertinimas, kurio rezultatai su tikėtinais rezultatais sutampa eilės
tikslumu.
Į aplinką išmestų radionuklidų aktyvumas 2015–2021 m.
2021 m. iš Ignalinos AE į orą buvo išmesta 48 MBq radioaktyviųjų aerozolių (60Co ir
137
Cs). Į vandenį pateko 7,8 MBq 137Cs ir 6,4 MBq 60Co radionuklidų. Į orą ir vandenį taip pat
išmesta 3H ir 14C radionuklidų, kurių vertės pateikiamos 6.6 lentelėje.
6.6 lentelė. Į aplinką išmestų radionuklidų aktyvumas 2015–2021 m.
Radionuklidas (aplinka, į
kurią radionuklidas
išmetamas)
Oras
Aerozoliai (60Co, 137Cs,
90
Sr, 94Nb)
3
H
14
C
Vanduo
137
Cs
60
Co
3
H

Išmesto radionuklido aktyvumas, Bq
2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

5,0∙107

5,7∙107

5,4∙107

7,0∙107

8,3∙107

4,8∙107

5,4∙107

3,1∙109
4,1∙109

3,9∙109
1,3∙109

1,7∙109
1,2∙109

3,8∙109
3,8∙109

1,4∙109
4,0∙109

6,1∙109
1,1∙1011

4,8∙109
2,2∙1010

2,3∙107
1,8∙106
1,91010

3,6∙107
5,1∙105
6,1∙1010

2,8∙107
9,6∙105
4,6∙1010

3,1∙107
7,7∙106
8,8∙1010

9,4∙106
1,5∙106
6,3∙1010

7,8∙106
6,4∙106
6,5∙1010

7,8∙106
6,4∙106
3,1∙1010

Veikiant antrajam Ignalinos AE blokui į orą buvo išmetama radioaktyvių aerozolių,
radioaktyvaus jodo ir trumpaamžių inertinių dujų radionuklidų. Nutraukus Ignalinos AE
eksploataciją, į orą patenka tik radioaktyvieji aerozoliai ir vis dar vyksta radionuklidų išmetimai į
vandenį. Radionuklidų išmetimai į aplinką priklauso nuo vykdomų Ignalinos AE išmontavimo
darbų pobūdžio ir apimčių. 2021 m. išmestų radionuklidų aktyvumas yra mažesnis nei ankstesniais
metais, stebimas kiek mažesnis 14C išmetimas. 2020 m. 14C sudarė apie 95 proc. į orą išmestų
radionuklidų aktyvumo. 14C išmetimų padidėjimas siejamas su tuo metu vykdomais aušinimo ir
valymo sistemos (AVS ) strypų iškrovimo iš reaktoriaus aktyviosios zonos darbais.
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Į aplinką išmesto radionuklidų
aktyvumas,
Bq/metus

1.2E+11
1.0E+11
8.0E+10

6.0E+10
4.0E+10

2.0E+10
0.0E+00
2015

2016

Radionuklidai išmesti į orą (RA, C14, H3)

2017

2018

2019

2020

2021

Radionuklidai išmesti į vandenį (Co60, Cs137, H3)

6.6 pav. Į aplinką išmestų radionuklidų aktyvumas 2015–2021 m.
*RA-radioaktyvieji aerozoliai

Remiantis 2021 m. pateiktomis Ignalinos AE radionuklidų išmetimo į aplinką
ataskaitomis. įvertinta reprezentanto metinė efektinė dozė, nulemta radionuklidų, pernešamų nuo
Ignalinos AE oru ir vandeniu. Įvertinus 2021 m. į aplinką patekusių radionuklidų aktyvumą,
apskaičiuota 3,9 Sv metinė efektinė dozė reprezentantui, iš kurios 1,5 Sv sąlygojo į aplinkos
orą ir vandenį patekę 3H ir 14C, likusią apšvitos dalį sudarė į orą ir vandenį patekę 137Cs ir 60Co
radionuklidai. Įvertinta apšvitos dozė reprezentantui 2021 m. sudarytų tik 2 proc. apribotosios
dozės. Apšvitos dozių reprezentantui tendencijos pateiktos 6.7 lentelėje.
6.7 lentelė. Metinių efektinių dozių reprezentantui dėl į aplinką iš Ignalinos AE išmestų radionuklidų kaita
2015–2021 m.
2020
2021
Metai
2015
2016
2017
2018
2019
Metinės efektinės
6,1
3,9
apšvitos dozės, Sv
0,1
0,1
0,1
0,1
5,2

Nuo Ignalinos AE uždarymo metinės efektinės dozės reprezentantui dėl iš Ignalinos AE
į orą ir vandenį išmetamų radionuklidų ženkliai sumažėjo ir siekė apie 0,1 Sv per metus. Nuo
2019 m. stebimos didesnės apšvitos dozės ne dėl išmetamų radionuklidų kiekio padidėjimo, o dėl
pasikeitusio apšvitos dozių vertinimo metodo ir naudojamų koeficientų. Remiantis BSR-1.9.12017 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai
radionuklidų išmetimo į aplinką planui“ reikalavimais, atliekant vertinimą buvo panaudotos labiau
konservatyvios prielaidos vertinant reprezentanto patiriamą apšvitą.
Išvados
1. 2021 m. išmestų radionuklidų aktyvumas yra mažesnis nei ankstesniais metais, stebimas
kiek mažesnis 14C išmetimas;
2. reprezentantas gavo daug mažesnę apšvitą už nustatytą apribotąją apšvitos
dozę gyventojams, patiriantiems apšvitą dėl radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką iš
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branduolinės energetikos objektų ir apšvitą, patiriamą tiesiogiai nuo BEO (2021 m. sudarė tik 2
proc. apribotosios dozės, kuri lygi 0,2 mSv).

6.1.4.2. Uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos, esančios
Širvintų rajono Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške, galimos įtakos
gyventojų apšvitai vertinimas
RSC, siekdamas užtikrinti gyventojų radiacinę saugą, atlieka uždarytos Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiacinės saugos būklės stebėseną. Šiam tikslui buvo atrinkti ir
radiologiškai ištirti kontrolinių gręžinių vandens ir grunto ėminiai iš Maišiagalos radioaktyviųjų
atliekų saugyklos teritorijos. Remiantis gautais radiacinės saugos būklės stebėsenos rezultatais,
atliekamas reprezentanto galimos apšvitos vertinimas.
2021 m. gegužės 25 d. buvo atrinkti 8 gruntinio vandens ėminiai iš kontrolinių gręžinių
ir paimti 3 dirvožemio ėminiai iš uždarytosios Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos
teritorijoje esančių 226Ra užterštų vietų. 2021 m. lapkričio 8 d. paimti 7 kontrolinių gręžinių
vandens ir 3 dirvožemio ėminiai.
Tričio aktyvumo koncentracijos bandymų rezultatai pateikti 6.8 lentelėje. Daugumoje
gręžinių tričio aktyvumo koncentracijos vertės buvo artimos tričio aktyvumo koncentracijos
geriamajame vandenyje vertėms. Kaip ir ankstesniais metais, didžiausia tričio aktyvumo
koncentracija aptikta gręžinyje Nr. 4 (6.7 pav.). 2021 m. šiame gręžinyje ėminių atrinkimo metu
vandens nebuvo. 2015 ir 2016 m. šiame gręžinyje taip pat nebuvo vandens, o 2017 m. buvo
stebimas tričio aktyvumo koncentracijos padidėjimas. Vėlesniais metais vėl stebimas tričio
aktyvumo koncentracijos sumažėjimas. Tričio aktyvumo koncentracijos lokalūs padidėjimai
sietini su likutinio, jau patekusio į aplinką prieš naujų inžinerinių barjerų įrengimą, radioaktyviųjų
atliekų kiekio migracijos hidrosferoje aplink saugyklą ypatumais.

6.7 pav. Tričio aktyvumo koncentracijos kitimas 4 gręžinyje
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Didžiausia tričio aktyvumo koncentracija siekė 671 Bq/l (gręžinyje Nr. 4). Kituose
gręžiniuose (gręžinių Nr. 1; 4.1; 4.2; 5; 6; 7 ir 8) tričio aktyvumo koncentracija kito nuo 1,3 Bq/l
iki 210 Bq/l (duomenys pateikti 6.9 lentelėje). Toliau nuo kaupo esančiuose gręžiniuose tričio
aktyvumo koncentracija buvo artima foniniam lygiui.
6.9 lentelė. Tričio aktyvumo koncentracija gręžinių vandenyje 2021 m.
Tričio aktyvumo koncentracija, Bq/l
Gręžinio Nr.
2021.05.25
2021.11.08
1
7,2±0,9
2,7±1,3
2
–
–
3
–
–
670,8±50,0
–
4
164,8±12,5
41,9±3,4
41
42
209,7±15,9
18,6±1,7
5
7,9±0,9
5,9±0,8
6
1,4±0,6
2,8±0,6
7
1,4±0,6
1,3±0,6
8
1,3±0,6
1,4±0,6
„–“ ėminių atrinkimo metu gręžiniuose vandens nebuvo

VĮ Ignalinos AE vykdyto Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos aplinkos
monitoringo 2021 m. ataskaitos duomenimis, didžiausia tričio aktyvumo koncentracija aptikta 41
ir 42 gręžiniuose, kituose gręžiniuose nustatyta tričio aktyvumo koncentracija mažesnė už
aptikimo ribą. Didžiausia tričio aktyvumo koncentracija 2 153 Bq/l nustatyta gręžinyje Nr. 42p
birželio mėn.
6.10 lentelė. Tričio aktyvumo koncentracija gręžinių vandenyje (duomenys iš 2021 m. Ignalinos AE vykdyto
Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos aplinkos monitoringo ataskaitos).

Grunto ėminiai (6 vnt.) atrinkti iš saugyklos teritorijoje esančios radžiu užterštos vietos.
Atlikus gama spektrometrinius bandymus nustatyta, kad 226Ra aktyvumo koncentracija grunte
saugyklos teritorijoje yra (147 – 701) Bq/kg, kai įprastai Lietuvos grunte aptinkama
226
Ra (35 ± 14) Bq/kg. Tačiau 226Ra yra Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijoje,
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Apšvitos dozė, mSv

iš kurios jo negali patekti į apgyvendintas vietoves ir lemti papildomas apšvitos dozes
gyventojams.
Remiantis gautais tričio aktyvumo koncentracijos bandymų rezultatais (6.9 ir 6.10
lentelės), vertinta apšvitos dozė gyventojams. Atliekant apšvitos dozių vertinimą, buvo taikomas
itin konservatyvus modelis, neapimantis radionuklidų sklaidos aplinkoje. Šiuo atveju,
reprezentantas – tai hipotetinis žmogus, gyvenantis šalia Maišiagalos radioaktyvių atliekų
saugyklos teritorijos ir naudojantis gręžiniuose esantį vandenį. Metinė efektinė dozė
reprezentantui galėtų būtų 23 Sv dėl didžiausios nustatytos tričio aktyvumo koncentracijos
2 153 Bq/l (gręžinyje 42p). Net ir taikant labai konservatyvų vertinimo metodą, reprezentantui
apskaičiuota metinė efektinė dozė neviršytų apribotosios dozės dėl į aplinką išmetamų
radionuklidų 0,2 mSv.
0.25

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Metai
6.8 pav. Apšvitos dozės reprezentantui kaita 2000–2021 m.

Išvados
1.
Po Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstrukcijos stebimos tričio
aktyvumo koncentracijos vandenyje mažėjimo tendencijos. Tričio aktyvumo koncentracijos
lokalūs padidėjimai sietini su likutinio, jau patekusio į aplinką iki naujų inžinerinių barjerų
įrengimo, radioaktyviųjų atliekų kiekio migracijos hidrosferoje aplink saugyklą ypatumais.
2021 m. didžiausia tričio aktyvumo koncentracija nustatyta gręžinyje Nr. 42 siekė 2 153 Bq/l
birželio mėn. paimtame ėminyje;
2.
sukurto hipotetinio reprezentanto apskaičiuota metinė efektinė dozė nuo
didžiausios nustatytos tričio aktyvumo koncentracijos siektų 23 Sv ir sudarytų apie 11,5 proc.
apribotosios dozės.

6.2. Gamtinės gyventojų apšvitos vertinimas
6.2.1. Radono aktyvumo koncentracijos tyrimų patalpų ore gyvenamuosiuose,
visuomeninės paskirties pastatuose ir darbo vietose rezultatai
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Radonas yra radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš grunto ir kaupiasi uždarose erdvėse
bei pastatuose. Didžiausią žmogaus apšvitos dalį lemia radono skilimo produktai, ypač polonio
(214Po, 18Po), švino (214Pb) ir bismuto (214Bi) radionuklidai, kurie, skirtingai nuo radono, yra
kietosios medžiagos. Iškvepiant radonas iš kvėpavimo takų pasišalina, tačiau didelė jo skilimo
produktų dalis nusėda ant kvėpavimo takų. Alfa dalelės švitina kvėpavimo takų epitelį, gali
pažeisti ląsteles ir lemti kvėpavimo takų, plaučių vėžinių susirgimų bei genetinių pakitimų.
Remdamasi naujausiais tyrimais, atliktais Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje, PSO
teikia informaciją, kad radonas, išsiskiriantis iš uolienų ir grunto, lemia iki 14 proc. plaučių vėžio
atvejų. Atlikti tyrimai rodo, kad plaučių vėžio rizika proporcingai didėja, didėjant radono sukeltai
apšvitai. 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvoje 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi
pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės
apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas,
96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas, teigiama, kad pastaruoju metu atliktų
gyvenamųjų pastatų tyrimų epidemiologinės išvados rodo statistiškai gerokai padidėjusią plaučių
vėžio riziką, kurią sukelia ilgalaikė 100 Bq m–3 radono koncentracijos patalpose sukelta apšvita.
Taip pat yra pripažinta, kad rūkymo ir radono sukeltos apšvitos derinys žmonėms kelia gerokai
didesnę plaučių vėžio riziką nei atskirai kuris nors iš šių veiksnių.
Atskaitos lygis vidutinei metinei radono aktyvumo koncentracijai patalpos ore yra
nustatytas higienos normoje HN 73:2018 ir lygus 300 Bq/m3.
2021 m. tikslas buvo atlikti radono aktyvumo koncentracijos tyrimus darbo vietose,
optimizuoti radono veikiamų darbuotojų apsaugą nuo galimos pavojingos jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos ir taip gerinti jų darbo sąlygas. Taip pat numatyta įvertinti ir kitus radono
apšvitą lemiančius šaltinius – radono aktyvumo koncentraciją geriamajame ir mineraliniame
vandenyje. Siekiant šių tikslų buvo numatyti tokie uždaviniai ir veiklos:
1.
atlikti radono aktyvumo koncentracijos tyrimus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės,
Telšių, Utenos, Alytaus ir Panevėžio apskrityse esančiose darbo vietose (įrengtose statinių rūsiuose
ar statiniuose po žeme), kuriose galima radono rizika;
2.
atlikti radono aktyvumo koncentracijos tyrimus geriamajame ir mineraliniame
vandenyje;
3.
informuoti gyventojus ir specialistus apie radono patalpose problemą visuomenės
informavimo priemonėse, susitikimų, seminarų ir kitų renginių metu.
Radono aktyvumo koncentracijos tyrimų rezultatai
2021 m. Lietuvoje buvo atlikti tyrimai, kurių tikslas – įvertinti vidutinę metinę radono
aktyvumo koncentraciją darbo vietose, įrengtose statinių rūsiuose ar statiniuose po žeme.
Vartojamas terminas suprantamas taip: statinys – bendrasis terminas, vartojamas apibrėžti
visa tai, kas sukuriama statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su
žeme. Terminas „statinys“ apima pastatus (gyvenamuosius, pramoninius, komercinius, biurų,
sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kt.) ir inžinerinius statinius ar mišrios rūšies
statinius (pastatus, sujungtus su inžineriniais statiniais), taip pat statinių priestatus ir anstatus bei
jų dalis.
Rūsys apibrėžiamas kaip ūkinėms ir techninėms reikmėms skirta apatinė pastato (namo)
dalis, kurioje patalpų grindys iš visų pusių yra žemiau projektinio arba nusistovėjusio žemės
paviršiaus ir jose nėra langų, o jei langų yra – pusė arba daugiau grindų ploto įgilinta daugiau kaip
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0,9 m nuo projektinio arba nusistovėjusio žemės paviršiaus (statybos techninis reglamentas STR
1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“).
Vertinant radono aktyvumo koncentraciją darbo vietose buvo atlikti 103 tyrimai ir ištirtos
176-ios darbo vietos Klaipėdos, Kauno, Panevėžio miestų, Pagėgių, Molėtų, Ukmergės, Zarasų,
Varėnos, Šilalės ir Plungės rajonų savivaldybėse. Radono matavimai atlikti 39-iose skirtingose
įmonėse:
 12-oje mokymo įstaigų,
 5-iose parduotuvėse,
 3-iose maitinimo įstaigose,
 5-iuose biuruose,
 1-ame muziejuje,
 1-ame edukacijos klube,
 2-uose kultūros centruose,
 6-iose ASPĮ,
taip pat poilsiavietėje, veterinarijos, odontologijos klinikose ir globos namuose.
Gyventojų prašymu tyrimai buvo atlikti 11-oje gyvenamųjų pastatų.
Tyrimai atlikti pagal RSC kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standarto
reikalavimus, sertifikuotas darbo instrukcijas DI-03 (P-07) „Radono aktyvumo koncentracijos
patalpų ore tyrimas“. Momentiniai tyrimai buvo atlikti naudojant radono monitorių AphaGuard, o
ilgalaikiai tyrimai atlikti naudojant alfa pėdsakų detektorius, juos laikant patalpose nuo 3 iki 6
mėnesių ir elektretus.
Radono aktyvumo koncentracijos tyrimų darbo vietų patalpų ore rezultatai
Radono aktyvumo koncentracijos tyrimai atlikti 39-iose įmonėse, įsikūrusiose Klaipėdos,
Kauno, Panevėžio miestų, Pagėgių, Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Varėnos, Šilalės ir Plungės rajonų
savivaldybėse. Tyrimų rezultatai pateikti 6.11 lentelėje.
6.11 lentelė. Vidutinė radono aktyvumo koncentracija darbo vietų patalpų ore, tirta atskirose
savivaldybėse, Bq/m3.

Savivaldybė

Klaipėdos miesto

Šilalės rajono
Plungės rajono
Pagėgių

Įmonės tipas
Mokymo įstaiga 1
(gimnazija)
Mokymo įstaiga 2
(kolegija)
ASPĮ
Odontologijos klinika
Biuras
ASPĮ
ASPĮ
Mokymo įstaiga
(gimnazija)

Ištirta
patalpų

Darbo
vietų
skaičius
tirtose
patalpose

Darbuotojų
praleidžiamas
darbo laikas
patalpose, val.

Radono
aktyvumo
koncentracija,
Bq/m3

2

2

8

16223

8

8

4–8

18814

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

16313
17714
11910
15612
585

2

3

5–6

19415
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Kauno miesto

Panevėžio miesto

Molėtų rajono

Ukmergės rajono

Zarasų rajono

Varėnos rajono

Mokymo įstaiga 1
(universitetas)
Mokymo įstaiga 2
(universitetas)

5

18

2–9

1129

4

7

6

15511

ASPĮ 1

2

7

8

1068

ASPĮ 2
Mokymo įstaiga
Parduotuvė 1
Maitinimo įstaiga 1
Biuras
Maitinimo įstaiga 2
Poilsiavietė
Maitinimo įstaiga 3
Veterinarijos klinika
Parduotuvė 2
Parduotuvė 3
Parduotuvė 4
Biuras
Parduotuvė
Mokymo įstaiga 1
Edukacinis klubas
Mokymo įstaiga 2
Kultūros centras
Muziejus
ASPĮ
Globos namai
Biuras 1
Mokymo įstaiga 1
Kultūros centras
Biuras 2
Mokymo įstaiga 2
Mokymo įstaiga 3
Mokymo įstaiga 4

8
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
5
2
2
3
1
6
6
2
2
2
4
2
1
1

31
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
14
2
5
3
8
5
1
9
11
3
6
2
4
2
1
1

3–12
7
2
12
12
2
6
6
12
9
8
6
1–8
1
4–5
4–8
2–8
2–8
8
7–8
1–8
1
1
2–3
1
1–7
8–12
24

766
362
91
664
26017
1228
1137
22414
16011
22014
27217
554
1159
856
31025
33924
21116
18013
38728
1128
22216
17313
35826
22317
17113
34926
796
1058

Radono aktyvumo koncentracijai patalpų ore turi įtakos tam tikri kriterijai (pastato
konstrukciniai elementai, patalpų vėdinimo dažnumas, tipas ir kt.).
Atlikus radono patalpų ore tyrimus Klaipėdos, Kauno, Panevėžio miestų, Pagėgių,
Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Varėnos, Šilalės ir Plungės rajonų savivaldybėse esančiuose
pastatuose, kuriuose įrengtos darbo vietos pastatų rūsiuose ar pastatuose po žeme, rezultatai
parodė, kad daugelyje įmonių darbuotojai radiacinės saugos požiūriu dirba saugioje aplinkoje,
tačiau dalyje įmonių reikia įdiegti radono mažinimo priemones, siekiant sumažinti radono lemiamą
apšvitą darbuotojams. Radono aktyvumo koncentracija įmonėse buvo nuo 91 iki 50636 Bq/m3
(vidutinė vertė 166±13 Bq/m3) ir išmatuota radono patalpų ore aktyvumo koncentracija 8-iose
įmonėse viršijo higienos normoje HN 73:2018 nustatytą atskaitos lygį. 2021 m. išmatuota vidutinė
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radono aktyvumo koncentracija įmonėse buvo didesnė nei nustatyta vertė atliekant tyrimus 2020
m. (vidutinė vertė 82±6 Bq/m3).
Ukmergės rajone nustatytos dvi įmonės, kurių patalpose radonas darbo vietose viršijo
atskaitos lygį. Atliekant radono tyrimus Ukmergės rajone esančiame edukaciniame klube,
išmatuota radono aktyvumo koncentracija atskirų patalpų ore buvo nuo 171±12 Bq/m3 iki
506±36 Bq/m3. Nustatyta, kad vienoje iš patalpų, kurioje rengiamos edukacijos išmatuota radono
aktyvumo koncentracija patalpos ore viršija 300 Bq/m3 atskaitos lygį, nustatytą higienos normoje
HN 73:2018 ir buvo 506±36 Bq/m3. Kitoje patalpoje radono aktyvumo koncentracija neviršijo
atskaitos lygio ir buvo 171±12 Bq/m3. Šiuos tyrimų rezultatus galėjo lemti skirtingas patalpų
sandarumas. Patalpa, kurioje atskaitos lygio viršijimo nenustatyta, yra naujai rekonstruota, o
patalpoje, kurioje buvo nustatytas atskaitos lygio viršijimas, šiuo metu yra atliekami rekonstravimo
darbai. Taip pat didelę radono aktyvumo koncentraciją patalpoje galėjo lemti patalpų naudojimo
retumas, nes patalpos naudojamos tik pagal poreikį edukacijoms vesti.
Atskaitos lygį viršijanti radono aktyvumo koncentracija taip pat buvo nustatyta atlikus
radono tyrimus vienoje iš Ukmergės mieste esančių mokymo įstaigų. Atliekant radono tyrimus
mokykloje, buvo ištirtos 5 rūsio patalpos, kuriose yra įrengtos darbo vietos. Dviejose patalpose
radono aktyvumo koncentracija viršijo atskaitos lygį ir buvo 307±23 – 460±38 Bq/m3, kitose
tirtose patalpose radono aktyvumo koncentracija neviršijo atskaitos lygio, bet buvo jam artima ir
buvo nuo 237±22 Bq/m3 iki 296±22 Bq/m3. Išsiaiškinta, kad tiriamos patalpos, kuriose buvo
nustatyta radono aktyvumo koncentracija, viršijanti atskaitos lygį, dėl COVID-19 pandemijos
tyrimo metu nebuvo naudojamos įprastai. Kabinetai yra vėdinami natūraliu būdu, o dėl pandemijos
šiose patalpose dirbantys darbuotojai didžiąją laiko dalį dirbo nuotoliniu būdu, todėl patalpos buvo
mažai naudojamos ir vėdinamos. Ši priežastis galėjo lemti tai, kad patalpų ore buvo nustatyta
radono aktyvumo koncentracija, viršijant atskaitos lygį. Atsižvelgiant į šias sąlygas, buvo
nuspręsta atlikti pakartotinius radono aktyvumo koncentracijos tyrimus patalpų ore, nes šiuo metu
darbuotojai nedirba nuotoliniu būdu ir patalpos yra naudojamos įprastai. Jei pakartotinai išmatavus
šiose patalpose vėl bus nustatyta radono aktyvumo koncentracija, viršijanti atskaitos lygį, būtina
įvertinti dirbančiųjų patiriamą apšvitą.
Zarasų rajone nustatytos 4 patalpos su jose įrengtomis darbo vietomis, kuriose radono
aktyvumo koncentracija patalpos ore viršijo atskaitos lygį: Zarasų krašto muziejaus rūsio
patalpoje, kurioje įrengta darbo vieta, radono aktyvumo koncentracija darbo vietos patalpos ore
buvo 387±28 Bq/m3, o Zarasų globos namų rūsio patalpose, kuriose įrengtos darbo vietos,
nustatyta, kad trijose patalpose išmatuota radono aktyvumo koncentracija patalpų ore buvo nuo
290±21 Bq/m3 iki 334±24 Bq/m3. Kitose tirtose globos namų patalpose, kurios taip pat yra įrengtos
rūsyje, radono aktyvumo koncentracija neviršijo atskaitos lygio ir buvo nuo 85±6 Bq/m 3 iki
162±12 Bq/m3.
Vienoje iš Varėnos mokymo įstaigų rūsio patalpose taip pat nustatyta, kad viršijamas
radono atskaitos lygis: radono aktyvumo koncentracija ūkvedžio patalpos ore buvo 427±31 Bq/m3.
Kitoje tirtoje mokyklos patalpoje radono aktyvumo koncentracija neviršijo atskaitos lygio, bet
buvo jam artima ir buvo 270±20 Bq/m3. Atskaitos lygį viršijanti radono koncentracija taip pat
buvo nustatyta ir kitoje Varėnos rajono mokymo įstaigoje, kur sandėlio-dirbtuvių patalpos ore
darbo vietoje radono aktyvumo koncentracija buvo 359±26 Bq/m3, sandėlio-poilsio patalpoje –
357±26 Bq/m3.
Kaune dviejose įmonėse nustatytos darbo vietos, kuriose viršytas radono atskaitos lygis.
Kauno mokymo įstaigos rūsio patalpoje, kurioje įrengta darbo vieta, nustatyta, kad patalpoje
išmatuota radono aktyvumo koncentracija patalpos ore buvo 301±22 Bq/m3. Taip pat Kauno
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universiteto rūsio patalpose, kuriose įrengtos darbo vietos, nustatyta, kad vienoje iš patalpų
išmatuota radono aktyvumo koncentracija patalpos ore buvo 380±27 Bq/m3. Kitose universiteto
tirtose patalpose radono aktyvumo koncentracija neviršijo atskaitos lygio ir buvo nuo 54±4 Bq/m3
iki 113±8 Bq/m3.
Visoms išvardintoms įmonėms, kuriose nustatyta viršijanti atskaitos lygį radono
aktyvumo koncentracija, buvo rekomenduota įdiegti radono mažinimo priemones radiacinei
saugai patalpose optimizuoti:
1. reguliariai vėdinti patalpas;
2. jeigu patalpoje yra mechaninis vėdinimas, pagal galimybes padidinti vėdinimo
intensyvumą, o jeigu tokio vėdinimo nėra, jį įdiegti.
Šios priemonės buvo rekomenduotos todėl, kad yra nustatyta, kad ventiliacijos lygis ir
tipas bene labiausiai daro įtaką radono koncentracijai patalpose. Vėdinimas praskiedžia patalpų
orą ir sumažina vidutinį radono lygį patalpose. Taip pat rekomenduota patalpose atlikti
pakartotinius radono tyrimus. Juos tikslingiausia būtų atlikti įdiegus radono mažinimo priemones.
Jei šiose patalpose atlikus pakartotinius matavimus vėl bus nustatyta radono aktyvumo
koncentracija, viršijanti atskaitos lygį, būtina įvertinti dirbančiųjų patiriamą apšvitą.
2021 m. atlikus tyrimus Klaipėdos, Kauno, Panevėžio miestų, Pagėgių, Molėtų,
Ukmergės, Zarasų, Varėnos, Šilalės ir Plungės rajonų savivaldybių teritorijose esančiose darbo
vietose nustatyta vidutinė radono aktyvumo koncentracija patalpų ore lygi 166±13 Bq/m3, kuri
savo verte yra didesnė už 2020 m. nustatytą vidurkį 82±6 Bq/m3. Šį tyrimo rezultatų skirtumą
galėjo lemti tai, kad 2020 m. buvo ištirta daugiau nei 2021 m. ištirtų darbo vietų, kuriose įrengtos
mechaninės vėdinimo sistemos. Taip pat dėl COVID-19 pandemijos dalis patalpose dirbančių
darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu, todėl patalpos nebuvo naudojamos ir vėdinamos. Be to,
nemažoje dalyje tirtų patalpų darbuotojai praleidžia ne daugiau kaip vieną valandą per dieną. Šios
priežastys galėjo lemti tai, kad šiais metais atliekant tyrimus nustatyta vidutinė radono aktyvumo
koncentracija patalpų ore yra didesnė nei praėjusiais metais ir buvo nustatyta daugiau darbo vietų,
kurių patalpų ore radono aktyvumo koncentracija viršijo atskaitos lygį.
Pagal gyventojų prašymus atliktų radono patalpų ore tyrimų rezultatai
Gyventojų prašymu 2021 m. radono patalpų ore tyrimai atlikti 11-oje gyvenamųjų
pastatų. Buvo ištirti pastatai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Širvintų, Birštono, Molėtų, Biržų rajonų
savivaldybėse. Radono aktyvumo koncentracija gyvenamųjų patalpų ore buvo nuo 830 iki
33825 Bq/m3 (vidutinė vertė 97±20 Bq/m3) ir išmatuota radono patalpų ore aktyvumo
koncentracija tik vieno gyvenamojo pastato patalpos ore viršijo higienos normoje HN 73:2018
nustatytą atskaitos lygį.
Atliekant radono koncentracijos matavimus viename iš Kauno miesto savivaldybėje
esančių individualiųjų pastatų nustatyta, kad radono aktyvumo koncentracija rūsio patalpos ore
buvo 338±25 Bq/m3. Kitoje gyvenamojo namo tirtoje patalpoje (svetainėje), kuri įrengta namo
pirmajame aukšte, radono aktyvumo koncentracija neviršijo atskaitos lygio ir buvo 100±8 Bq/m3.
Radono patalpų ore matavimai tikslingi rūsyje tuo atveju, jeigu rūsyje įrengtos gyvenamosios arba
darbo vietos arba jas planuojama įrengti. Kitu atveju žmogus rūsyje praleidžia mažai laiko ir gauta
apšvita dėl radono yra nedidelė. Rūsio patalpą, kurioje buvo nustatyta didesnė nei 300 Bq/m3
radono koncentracija, gyventojas planavo įrengti kaip gyvenamąsias, todėl jam buvo
rekomenduota įdiegti priemones radono kiekiui patalpose mažinti, po kurių įdiegimo
rekomenduota atlikti pakartotinius radono tyrimus, kad būtų galima įvertinti, ar rūsio patalpose
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radono koncentracija nebeviršija atskaitos lygio ir ar rūsio patalpas po įrengimo galima bus naudoti
kaip gyvenamąsias.
Radono grunto ore tyrimų rezultatai
2021 m. užsakovų prašymu radono aktyvumo koncentracijos grunto ore tyrimai atlikti 4iuose taškuose Vilniaus mieste privačioje žemės valdoje, kurioje planuojama naujų pastatų statyba.
Tirtoje teritorijoje radono aktyvumo koncentracija grunto ore buvo nuo 2 iki 6 kBq/m3. Išmatuoti
radono grunto ore kiekiai nerodė didesnės radono rizikos ir tokioje teritorijoje statomiems
naujiems pastatams papildomų apsaugos priemonių dėl radono patekimo į patalpas nereikia.
2021 m. atlikti radono aktyvumo koncentracijos tyrimai geriamajame ir mineraliniame
vandenyje
2021 m. buvo atlikti 83-jų geriamojo ir mineralinio vandens ėminių radono aktyvumo
koncentracijos tyrimai. Per tyrimų laikotarpį buvo ištirti 2 mineralinio ir 81 geriamojo vandens
ėminiai, paimti visoje Lietuvos teritorijoje. 25-ių tirtų ėminių paėmimo vieta yra žinoma, kitus
ėminius pristatė užsakovų tarpininkai, nenurodę paėmimo vietos, tačiau tikėtina, kad vandens
ėminiai paimti Lietuvos Respublikoje. Iš tų ėminių, kurių paėmimo vieta yra žinoma, 2021 m.
ištirti ėminiai, paimti Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių,
Utenos ir Vilniaus apskrityse.
Geriamojo vandens parametrų vertės yra nustatytos Lietuvos higienos normoje HN
24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“. Radono
aktyvumo koncentracija geriamajame vandenyje neturi viršyti parametro vertės, kuri lygi 100 Bq/l.
Radono aktyvumo koncentracija natūraliame mineraliniame vandenyje reglamentuojama
higienos normoje HN 73:2018 . Radono aktyvumo koncentracija mineraliniame vandenyje taip
pat neturi viršyti leistinojo lygio, kuris lygus 100 Bq/l.
Radono aktyvumo koncentracijos tyrimai atlikti skysčių scintiliacijos skaitikliu
„Quantulus“ pagal ISO 13164-4:2015 „Vandens kokybė – Radonas-222 – 4 dalis: Tyrimo metodas
naudojant dviejų fazių skysčių scintiliacijos skaičiavimą“ ir darbo instrukciją DI-04 (P-07).
2021 m. radono aktyvumo koncentracijos tyrimų rezultatai pateikti 6.12 lentelėje.
Vidutinė radono aktyvumo koncentracijos vertė 2021 m. nustatyta geriamajame ir mineraliniame
vandenyje – 1,7 Bq/l. Vidutinė radono aktyvumo koncentracijos vertė 2021 m. nustatyta
geriamajame vandenyje – 1,6 Bq/l. Nė viename mėginyje radono aktyvumo koncentracija neviršijo
leistinojo lygio ar parametro vertės ir buvo nustatyta kelis ar keliasdešimt kartų mažesnė. Panaši
radono aktyvumo koncentracija nustatoma tirtuose ėminiuose iš visos Lietuvos teritorijos.
Apskaičiuota metinė efektinė dozė dėl radono geriamajame ir mineraliniame vandenyje
lygi 4 µSv. Vertinant dozę, buvo naudojama 2021 m. nustatyta vidutinė aktyvumo koncentracija
geriamajame vandenyje 1,7 Bq/l ir vandens suvartojimas – 2 l/parą.
6.12 lentelė. 2021 m. radono aktyvumo koncentracijos tyrimų geriamajame ir mineraliniame vandenyje
rezultatai
Ėminio paėmimo
2021 m. ištirtų
Išmatuota
Išmatuota
Vidutinė radono
vieta
ėminių skaičius
mažiausia radono
didžiausia radono
aktyvumo
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Vilniaus apskritis
Kauno apskritis
Klaipėdos apskritis
Alytaus apskritis
Utenos apskritis
Marijampolės
apskritis
Panevėžio apskritis
Šiaulių apskritis
Tauragės apskritis
Telšių apskritis
Neidentifikuota
ėminio paėmimo
vieta
Lietuvos Respublika

1
4
7
1
1
3

aktyvumo
aktyvumo
koncentracija, Bq/l koncentracija, Bq/l
1,8
1,8
<0,5
3,2
<0,5
8,2
0,7
0,7
5,1
5,1
<0,5
1,3

koncentracija,
Bq/l
1,8
1,6
1,6
0,7
5,1
0,8

1
6
0
1
58

<0,5
<0,5
–
<0,5
<0,5

<0,5
<0,5
–
<0,5
8,3

<0,5
<0,5
–
<0,5
1,8

83

<0,5

8,3

1,7

Radono patalpų ore tyrimų rezultatų palyginimas su kitų šalių tyrimų rezultatais
Daugelyje valstybių daugiausiai radono aktyvumo koncentracijos tyrimų atlikta
gyvenamuosiuose pastatuose, kai tyrimai darbo vietose atliekami gana retai ir paprastai apsiriboja
konkrečiomis darbo vietomis (mokyklos, kurortai ar požeminiai urvai).
Europos Sąjungos valstybės narės, perkeldamos Tarybos direktyvą 2013/59 į savo teisės
aktus, nusistatė skirtingus radono aktyvumo koncentracijos atskaitos lygius darbo vietose.
Atskaitos lygis vidutinei metinei radono aktyvumo koncentracijai statinio patalpos ore darbo
vietoje Lietuvoje yra 300 Bq/m3, toks pat atskaitos lygis darbo vietose buvo nustatytas ir Čekijoje,
Šveicarijoje, tačiau šiose šalyse be atskaitos lygio taip pat yra nustatyta ir ribinė vertė radono
veikiamose darbo vietose, lygi 1000 Bq/m3. Švedijoje atskaitos lygis vidutinei metinei radono
aktyvumo koncentracijai statinio patalpos ore darbo vietoje yra 200 Bq/m3, o Olandijoje darbo
vietose yra nustatytas 100 Bq/m3 atskaitos lygis, tačiau šioje šalyje ministro nutarimu kai kuriose
darbo vietose, kurios yra nurodytos nacionaliniame radono veiksmų plane, gali būti leistinas ir ne
didesnis kaip 300 Bq/ m3 atskaitos lygis.
2021 m. Lietuvoje esančiose darbo vietose nustatyta vidutinė radono aktyvumo
koncentracija patalpų ore lygi 166±13 Bq/m3.
Lyginant gautus rezultatus su PSO, Europos Komisijos, TATENA teikiamais naujausiais
duomenimis apie vidutinį radono darbo vietose koncentracijos aktyvumą, Lietuvos Respublikos
radono darbo vietose vidutinė vertė savo reikšme artima Švedijos, Šveicarijos vidutinėms vertėms.
Radono aktyvumo koncentracija patalpų ore priklauso nuo radžio radionuklido (226Ra), kuriam
skylant susidaro radonas, kiekio grunte, radono patekimo iš grunto į pastatą, pastatų konstrukcijos,
vėdinimo sąlygų ir kitų veiksnių.
Dalyje pasaulio šalių, tokiose kaip Vokietija, Nyderlandai, Lenkija ir Baltarusija, vidutinė
radono aktyvumo koncentracija patalpų ore yra mažesnė nei Lietuvoje dėl vyraujančio grunto,
kuriame yra mažesnė radžio (kuriam skylant susidaro radonas) koncentracija.
Tačiau yra daug šalių, kurių darbo vietose dėl vyraujančios dirvožemio sudėties ar kitų
veiksnių radono yra žymiai daugiau nei mūsų šalyje, pvz.: Čekijoje, Austrijoje ar Suomijoje. Šiose
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šalyse neretai taikomos radono patalpose mažinimo priemonės siekiant apsaugoti darbuotojus nuo
radono sukeliamos apšvitos.
1995–2018 m. atliktais tyrimais nustatyta, kad vidutinė radono aktyvumo koncentracija
gyvenamosiose patalpose Lietuvoje yra 64±2 Bq/m3, 2014–2016 m. atliktais tyrimais mokymo ir
ugdymo įstaigose – 86±30 Bq/m3.
Lyginant Lietuvoje gautus rezultatus su TATENA teikiamais duomenimis apie radono
aktyvumo koncentraciją skirtingų tipų pastatuose, Lietuvoje radono vidutinė vertė darbo vietose
yra didesnė nei gyvenamuosiuose pastatuose. Kai kitose valstybėse radono aktyvumo
koncentracija darbo vietose dažniausiai yra mažesnė nei gyvenamuosiuose pastatuose. Lietuvoje
tokio dėsningumo nepastebėta ir šie skirtumai gali būti siejami su tuo, kad Lietuvoje tik
nedaugelyje darbo vietų, kuriose atlikti radono tyrimai, yra įrengtos mechaninio vėdinimo ar
kitokios patalpos oro kokybę palaikančios sistemos. Atliekant tyrimus darbo vietose, kuriose buvo
įrengtos mechaninės vėdinimo sistemos, buvo nustatyta, kad tose darbo vietose radono aktyvumo
koncentracija patalpų ore yra žymiai mažesnė nei patalpose, kuriose yra natūralus vedinimas. Taip
pat Lietuvoje 2021 m. radono aktyvumo koncentracijos tyrimai buvo atlikti darbo vietose, kuriose
galima radono rizika (įrengtose statinių rūsiuose ar statiniuose po žeme), o kitose šalyse
daugiausiai tyrimai gyvenamosiose pastatuose atliekami pirmajame aukšte (tiesiog pastatai yra be
rūsio patalpų), nors radonas, patekęs į uždaras patalpas, linkęs kauptis apatinėje pastato dalyje, nes
radono dujos yra sunkesnės už orą.
Bendradarbiavimas su tarptautinėmis ir Lietuvos institucijomis, organizacijomis, mokymo
įstaigomis ir visuomenės atstovais
2021 m. RSC interneto svetainėje paskelbti informaciniai pranešimai:
Gyventojai žino apie radoną ir jo keliamą riziką sveikatai (vasario mėn.);
Kas yra radonas ir kaip nustatoma jo koncentracija patalpų ore? (rugsėjo mėn.);
Radiacinės saugos centras organizuoja nuotolinį seminarą „Radonas gyvenamojoje ir
darbo aplinkoje“ (spalio mėn.);
Seminaras apie radoną sulaukė įvairių sričių specialistų susidomėjimo (lapkričio mėn.).
RSC parengtas informacinis pranešimas „Kas yra radonas ir kaip nustatoma jo
koncentracija patalpų ore?“ buvo paskelbtas: Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“, Elektrėnų
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Radviliškio rajono savivaldybės, technologijos.lt,
Plungės visuomenės sveikatos centro, Širvintų rajono savivaldybės, Ukmergės rajono
savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybės, Sudūvos gido, Biržų rajono savivaldybės, Palangos
miesto savivaldybės VSB, Naujojo gėlupio, Rinkos aikštės, Kupiškio rajono savivaldybės,
Širvintų laikraščio internetiniuose portaluose.
Taip pat savivaldybių, kurių teritorijose buvo atliekami radono aktyvumo koncentracijos
tyrimai, informavimo priemonėse buvo paskelbti šie informaciniai pranešimai:
Darbo vietose bus atliekami radono tyrimai (sausio mėn. – Ukmergės rajono
savivaldybės interneto svetainė);
Varėnos rajono savivaldybės administracija kviečia verslo įmones registruotis
nemokamiems radono patalpų ore tyrimams (kovo mėn. – Varėnos rajono savivaldybės interneto
svetainė);
Savivaldybėje planuojami radono apšvitos vertinimo tyrimai (balandžio mėn. – Zarasų
rajono savivaldybės interneto svetainė);
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Kviečiame gyventojus registruotis nemokamiems radono patalpų ore tyrimams (rugpjūčio
mėn. – Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainė);
Ukmergės rajone bus atliekami nemokami radono aktyvumo koncentracijos patalpų ore
tyrimai – registruotis iki spalio 1 d. (rugsėjo mėn. – Ukmergės rajono savivaldybės interneto
svetainė);
Varėnos rajone pradėti radono tyrimai (rugsėjo mėn., Varėnos rajono savivaldybės
interneto svetainė).
RSC paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ buvo paskelbi šie informaciniai
pranešimai apie radoną:
Radiacinės saugos centras (RSC) atliko gyventojų apklausą, ką jie žino apie radoną ir
kaip vertina šių radioaktyviųjų dujų keliamą riziką jų sveikatai (vasario mėn.);
Darbdaviai, įrengę darbo vietas rūsiuose ar patalpose po žeme, privalo atlikti radono
aktyvumo koncentracijos tyrimus (kovo mėn.);
Vertinant radono aktyvumo koncentraciją 2020 m. darbo vietose radono matavimai
atlikti: 192-iose darbo vietose, 32-iose įmonėse (kovo mėn.);
Rubrika apšvieta (Kas yra radonas?, Kaip nustatyti radono aktyvumo koncentraciją
patalpų ore?, Ar radono koncentracija pastatuose gali padidėti?, Koks radono aktyvumo
koncentracijos atskaitos lygis taikomas statinio patalpos ore? Kas yra pagrindinis radono šaltinis
Lietuvoje? (birželio mėn.);
Radono tyrimai vandenyje, patalpų ir grunto ore (rugpjūčio mėn.);
Kas yra radonas ir kaip nustatoma jo koncentracija patalpų ore? (rugsėjo mėn.);
Ukmergės rajone bus atliekami nemokami radono aktyvumo koncentracijos patalpų ore
tyrimai – registruotis iki spalio 1 d. (rugsėjo mėn.);
Radiacinės saugos centras kviečia į 2021 m. lapkričio 11 d. 10:00 val. organizuojamą
nuotolinį seminarą „Radonas gyvenamojoje ir darbo aplinkoje“ (spalio mėn.);
Šiandien minima Europos radono diena (lapkričio mėn.);
Europos radono dienos proga Radiacinės saugos centras organizavo seminarą „Radonas
gyvenamojoje ir darbo aplinkoje“ (lapkričio mėn.).
Lapkričio 11 d. Europos radono dienos proga buvo organizuotas seminaras „Radonas
gyvenamojoje ir darbo aplinkoje“. Seminaro dalyviai supažindinti su bendrąja informacija apie
gamtines radono dujas ir jų poveikį žmogaus sveikatai, Lietuvoje atliktais radono tyrimais
gyvenamojoje ir darbo aplinkoje bei atliktos visuomenės apklausos apie radoną rezultatais.
Seminare dalyvavo visuomenės sveikatos specialistai ir visuomenės sveikatos biurų
darbuotojai, civilinės saugos, statybos, aplinkos apsaugos ir kiti specialistai, kuriems ši tema yra
aktuali. Seminaro metu pavyko suburti net 100 suinteresuotų žmonių auditoriją.
Radono problematikos aspektai ir radono tyrimai pristatyti darbuotojui, RSC atlikusiam
praktiką, ir stažuotojoms iš Sveikatos apsaugos ministerijos.
Dalyvauta renginiuose ir skaityti pranešimai apie radono keliamas problemas ir jų
sprendimo būdus Lietuvoje:

TATENA organizuotame virtualiame regioniniame seminare apie bendrą
populiacijos nuomonės tyrimą radono tema (STEAM metodiką) ir tyrimo metu gautų duomenų
analizavimą, bendros duomenų analizės ataskaitos rengimą (2021 m. kovo 30–31 d.);

BfS organizuotame virtualiame regioniniame seminare apie gerą laboratorinę
praktiką atliekant radono matavimus bei pasyviųjų radono detektorių kokybės tikrinimą (2021 m.
balandžio 20–21 d.)
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TATENA organizuotame virtualiame regioniniame seminare apie darbo vietų
apsaugą nuo radono (2021 m. gegužės 4–6 d.).

TATENA organizuotame virtualiame regioniniame seminare apie radono
matavimus būstuose, darbo vietose ir vandenyje, protokolų ir procedūrų įgyvendinimą (2021 m.
lapkričio 15–18 d.).
Dalyvavimas Europos šalių laboratorijų palyginamuosiuose tyrimuose
2021 m. dalyvauta Europos šalių laboratorijų palyginamuosiuose tyrimuose tiriant radono
koncentraciją patalpose. Vokietijos BFS laboratorijos organizuotuose palyginamuosiuose
tyrimuose buvo patikrinta RadoSys RSKS tipo alfa pėdsakų detektorių tyrimų rezultatų kokybė
atliekant matavimus kontroliuojamose aplinkos sąlygose. Palyginamųjų tyrimų metu BFS
Radiacinės saugos centro atliekamų radono tyrimų naudojant RSKS alfa pėdsakų detektorius
rezultatų kokybė įvertina kaip patenkinama. Palyginamųjų tyrimų rezultatai pateikti 6.13 lentelėje.
6.13 lentelė. Vokietijos BFS organizuotų palyginamųjų tyrimų rezultatai
Etaloninė vertė, Bq/m3
678

RSC specialistų išmatuotas dydis, Bq/m3
686

Nuokrypis, proc.
1,1

Išvados
1. 2021 m. atlikus radono aktyvumo koncentracijos tyrimus darbo vietose, įrengtose
statinių rūsiuose ar statiniuose po žeme, radono aktyvumo koncentracija 8-iose įmonėse viršijo
higienos normoje HN 73:2018 nustatytą atskaitos lygį;
2. 2021 m. darbo vietose nustatyta vidutinė radono aktyvumo koncentracija patalpų ore
lygi 166±13 Bq/m3, kuri savo verte yra didesnė už 2020 m. nustatytą vidurkį 82±6 Bq/m3. Šį
tyrimo rezultatų skirtumą galėjo lemti tai, kad 2020 m. buvo ištirta daugiau darbo vietų, kuriose
įrengtos mechaninės vėdinimo sistemos, nei 2021 m. Taip pat dėl COVID-19 pandemijos dalis
patalpose dirbančių darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu, todėl patalpos nebuvo naudojamos ir
vėdinamos. Be to, nemažoje dalyje tirtų patalpų darbuotojai praleidžia ne daugiau kaip kelias
valandas per dieną. Šios priežastys galėjo lemti tai, kad buvo nustatyta daugiau darbo vietų, kurių
patalpų ore radono aktyvumo koncentracija viršijo atskaitos lygį;
3. Gyventojų prašymai atlikti radono koncentracijos tyrimus jų gyvenamosiose patalpose
siekiant įsitikinti, ar nėra radono rizikos keliamo pavojaus, rodo, kad RSC vykdoma komunikacija
radono tema pasiekia tikslinę auditoriją ir didina visuomenės informuotumą apie radono galimą
apšvitą bei jo poveikį sveikatai.
Rekomendacijos
2021 m. radono aktyvumo koncentracijos patalpų ore darbo vietose, įrengtose statinių
rūsiuose ar statiniuose po žeme, tyrimai parodė, kad atskirose darbo vietose radono aktyvumo
koncentracija gali viršyti teisės aktais nustatytą atskaitos lygį ir reikėtų taikyti radono mažinimo
priemones dirbančiųjų radiacinei saugai užtikrinti. Siekiant tinkamai įvertinti radono riziką darbo
vietose, tikslinga tyrimus tęsti 2022 m. ir tyrimui parinkti senos statybos pastatus, kuriuose
įrengtos darbo vietos rūsiuose ar po žeme ir jose nėra įdiegtų mechaninio vėdinimo sistemų.
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6.2.2. Statybos produktų lemiamos apšvitos tyrimai
Vienas iš žmogaus apšvitos šaltinių yra gamtiniai radionuklidai – 232Th, 226Ra ir jų skilimo
produktai bei 40K statybinėse medžiagose. Statybinėse medžiagose gali būti ir į aplinką patekusio
dirbtinio radionuklido 137Cs, tačiau nustatyta, kad šio radionuklido statybinėse medžiagose būna
itin retai ir palyginti labai maža jo aktyvumo koncentracija, o gamtinių radionuklidų įvairiais
kiekiais yra visose mineralinės kilmės statybinėse medžiagose.
RSC atlieka statybinėse medžiagose esančių radionuklidų aktyvumo koncentracijos gama
spektrometrinius tyrimus ir vertina jų lemiamą gyventojų apšvitą. Už statybinių medžiagų atitiktį
higienos normos HN 73:2018 reikalavimams atsako jų gamintojai ir tiekėjai.
Į RSC su prašymais atlikti tyrimus kreipiasi tiekėjai, gamintojai, statybos produktų
sertifikavimo įstaigos, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus technikos universiteto
Kompozicinių medžiagų laboratorija, Statybinių medžiagų institutas. Statybines medžiagas
tyrimams taip pat pristato ir gyventojai, jų įsigiję arba besiruošiantys įsigyti.
Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad gamtinių radionuklidų aktyvumo koncentracijos yra
įvairios. Jų vidurkiai parodyti 6.14 lentelėje. Radionuklidų aktyvumo koncentracijos vienetas yra
bekerelis kilogramui (Bq/kg). Aktyvumo koncentracijos rodiklis yra nedimensinis dydis, kuriuo
vertinama statybinių medžiagų skleidžiama gama spinduliuotė ir kuris apskaičiuojamas pagal
statybinėse medžiagose esančių 226Ra, 232Th, 40K radionuklidų gama spektrometru išmatuotą
aktyvumo koncentraciją, naudojant higienos normos HN 73:2018 176 p. formules. Aktyvumo
koncentracijos rodiklis reiškia, kad statybinėse medžiagose esančių gamtinių radionuklidų
lemiama gyventojų išorinė apšvita turi neviršyti 1 mSv per metus.
Privalomai yra tiriamos statybinės medžiagos, kurios nurodytos higienos normos HN
73:2018 10 priede.
6.14 lentelė. Gamtinių radionuklidų aktyvumo koncentracijos ir aktyvumo koncentracijos rodiklio vidurkiai
2021 m. tirtose statybinėse medžiagose.
Aktyvumo
Aktyvumo koncentracijos, Bq/kg
Statybinės medžiagos pavadinimas
rodiklio
226
232
40
Ra
Th
K
vidurkis
37
14,9
419
0,34
Betonas
98
14
272
0,49
Cementas
Užpildai: smėlio – žvyro žaliava iš karjerų,
39
18
499
0,39
įvairių frakcijų smėlis ir žvyras
10
7
300
0,17
Granitas, granito gaminiai
79
47
966
0,82
Keraminiai mūro gaminiai
7,8
3,7
366
0,17
Tufas
2
1
15
0,02
Kalkės
10
2,9
119
0,09
Dolomitas

Statybinių medžiagų aktyvumo rodiklis ne visada yra lemiamas veiksnys nustatant, ar
statybinė medžiaga tinkama naudoti. Būtina atsižvelgti ir į tai, koks statybinės medžiagos kiekis
pastate ir kur – išorėje ar viduje – bus naudojamas. Skirtingą apšvitos dozę lems statybinė
medžiaga, panaudota vidaus apdailos darbams, kitokią – išorėje, net jeigu radionuklidų aktyvumo
koncentracija bus vienoda.
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Todėl tais atvejais, kai statybinės medžiagos aktyvumo rodiklis viršija lygius, nustatytus
higienos normoje HN 73:2018, reikia apskaičiuoti, kokią apšvitos dozę dėl šios statybinės
medžiagos gali gauti žmonės konkrečiame pastate. Gyventojų apšvitos dozėms įvertinti taikomos
specialios kompiuterinės skaičiavimo programos, naudojančios išmatuotą gamtinių radionuklidų
aktyvumo koncentraciją, statybinės medžiagos rūšį (pvz., betonas, plytos), jos kiekį, tankį, pastato
ar patalpos formą. Pastatuose galima naudoti nedidelius statybinių medžiagų kiekius (ne daugiau
kaip 10 proc. bendro pastatui panaudoto statybinių medžiagų kiekio), jeigu jų aktyvumo rodiklis
neviršija 2. Jų lemiama gyventojų apšvita neviršys leistinos apšvitos (1 mSv) dėl radionuklidų
statybinėse medžiagose
Kai kurios statybinės medžiagos gali turėti didesnę gamtinių radionuklidų aktyvumo
koncentraciją, tačiau jos naudojamos nedideliais kiekiais ar daugiausia išorės apdailai, keliams,
aikštėms įrengti, geležinkelyje.
Didesnė gamtinių radionuklidų aktyvumo koncentracija gali būti granituose, vulkaninės
kilmės uolienose, keraminėse plytelėse, statybinėse medžiagose, kurių sudėtyje yra gamtinės
kilmės radioaktyviųjų medžiagų perdirbimo liekanų (lakieji pelenai, fosfogipsas, šlakas,
keramzitas), todėl šios medžiagos yra įtrauktos į statybinių medžiagų, kurias privaloma
radiologiškai ištirti, sąrašą, tačiau tokios medžiagos Lietuvoje naudojamos retais atvejais.
Išvada. 2021 m. atliktų statybinių medžiagų tyrimų rezultatai rodo, kad ištirtas statybines
medžiagas galima naudoti be apribojimų.

6.2.3. Orlaivių įgulos narių patiriamos 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.
Išanalizavus šešių orlaivių bendrovių pateiktus duomenis apie 1 014 orlaivių įgulų narių
apšvitą, nustatyta, kad tik 14 proc. atvejų metinė apšvita viršijo 1 mSv, visais kitas atvejais apšvita
nesiekė 1 mSv. Vidutinė 2021 m. metinė apšvitos dozė buvo 0,48 mSv, didžiausia – 2,50 mSv.
Analizės rezultatai rodo, kad Lietuvos civilinės aviacijos oro vežėjų įgulų narių apšvita 2021 m. buvo
gerokai mažesnė nei ankstesniais metais. Šis pokytis matomas dėl daugelyje pasaulio šalių taikytų
skrydžių ribojimų koronaviruso COVID-19 plitimui užkardyti. 2016–2021 m. orlaivių įgulų narių
apšvitos kitimas pavaizduotas 6.9 pav.
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Išvada. Lietuvos civilinės aviacijos oro vežėjų įgulų narių apšvita 2021 m. buvo gerokai mažesnė
nei ankstesniais metais. Šis pokytis nulemtas daugelyje pasaulio šalių taikytų skrydžių ribojimų
koronaviruso COVID-19 plitimui užkardyti, darbuotojų prastovų, mažesnio įgulų narių darbo
krūvio.

6.2.4. Metinių efektinių apšvitos dozių, tenkančių gyventojui dėl ore, ežerų,
upių, Baltijos jūros ir Kuršių marių dugno nuosėdose esančių radionuklidų
įvertinimas
2021 m. atlikta 65 oro aerozolio filtrų ir 53 impregnuotos anglies filtrų tyrimų. Pagal gautus
tyrimų rezultatus įvertintos didžiausios galimos vidinės apšvitos dozės, kurias vidutinis suaugęs
gyventojas gauna įkvėpęs gamtinio radionuklido 7Be ir dirbtinio radionuklido 137Cs. Metinės
efektinės apšvitos dozės skaičiuotos laikant, kad visus metus reprezentantas kvėpavo oru, kuriame
yra didžiausia nustatyta radionuklidų aktyvumo koncentracija. 134Cs ir 131I radionuklidų aktyvumo
koncentracija visuose aerozolių filtrų ėminiuose bei 131I aktyvumo koncentracija aktyvuotos
anglies filtrų ėminiuose buvo mažesnė už aptikimo ribą. Tyrimų rezultatai ir metinės efektinės
dozės pateiktos 6.15 lentelėje.
6.15 lentelė. Metinės efektinės suaugusio gyventojo vidinės apšvitos dozės, nulemtos ore esančių
radionuklidų.
Radionuklidas

Didžiausia išmatuota aktyvumo
koncentracija, Bq/m3

Metinė efektinė dozė, Sv

7

8,25 x 10-3

3,8 x 10-3

4,15 x 10-6

1,6 x 10-4

Be

137

Cs
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2021 m. buvo ištirta 8 Baltijos jūros ir Kuršių marių, 6 ežerų ir 14 upių dugno nuosėdų
ėminiai, nustatytos 137Cs, 90Sr ir 60Co aktyvumo koncentracijos. Gautos metinės efektinės dozės
gyventojui dėl dugno nuosėdose esančių radionuklidų pateiktos 6.15 lentelėje.
6.16 lentelė. Išorinės apšvitos dozės gyventojams dėl Baltijos jūros, Kuršių marių, upių ir ežerų dugno
nuosėdose esančių radionuklidų
Terpė
Radionuklidas
Bandinio paėmimo vieta ir
Didžiausia išmatuota
Metinė efektinė
laikas
aktyvumo
dozė, Sv
koncentracija, Bq/kg
Baltijos
Kuršių marios; 2021-08-10
48,90
0,5
137
Cs
jūros ir
Baltijos jūra; 2021-08-26
17,30
1,3
Kuršių
Kuršių marios; 2021-11-09
2,20
0,1
marių
90
Sr
dugno
2,08
0,02
nuosėdos
Baltijos jūra; 2021-05-18
Upių ir
Drūkšiai, 2021-05-25
81,5
0,5
137
ežerų
Cs
Neris ties Buivydžiais, 20216,26
0,2
dugno
08-02
nuosėdos
Kauno marios, 2021-04-22
1,43
0,004
90
Sr
Skirvytė ties Rusne, 2021-101,69
0,01
11
Ežerų
60
dugno
Co
Upės ežerai (visi tirti ėminiai)
<MDA*
–
nuosėdos
Ežerų
60
dugno
Co
Upės ežerai (visi tirti ėminiai)
<MDA*
–
nuosėdos
*Mažiausias nustatomas aktyvumas

Kaip ir ankstesniais metais, didžiausia 137Cs aktyvumo koncentracija nustatyta Drūkšių
ežero, o 90Sr – Baltijos jūros dugno nuosėdose. 134Cs ir 60Co radionuklidų koncentracija visuose
tirtuose ėminiuose buvo mažesnė už aptikimo ribą. Įvertintos metinės efektinės dozės gyventojui
rodo, kad net taikant konservatyvų metinių efektinių dozių vertinimą, apšvitos dozės yra labai
mažos ir sudarytų labai mažą dalį gyventojų patiriamos metinės apšvitos.
Išvados
1. Baltijos jūros, Kuršių marių, upių ir ežerų dugno nuosėdų ir oro radiologinio aplinkos
monitoringo duomenys atitinka ankstesnių metų tendencijas;
2. įvertintos apšvitos dozės gyventojams, net ir taikant konservatyvų metodą, yra mažos
ir sudarytų labai mažą gyventojo per metus patiriamos apšvitos dalį.

6.2.5. Radiacinės saugos vertinimas įmonėse, kuriose naudojamos žaliavos,
turinčios gamtinių radioaktyviųjų medžiagų
Įmonės, kurios vykdo veiklą su žaliavomis ir produktais (juos perdirba, krauna ar
sandėliuoja), turinčiais savo sudėtyje gamtinių radioaktyviųjų medžiagų, turi taikyti tokias
radiacinės saugos priemones, kurios užtikrintų, kad darbuotojų apšvita neviršys teisės aktais
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nustatytos apšvitos, o gyventojai nepatirs papildomos apšvitos dėl į aplinką su dulkėmis ar
nuotekomis galinčių pasklisti gamtinių radioaktyviųjų medžiagų.
RSC specialistai įvertino taikomas radiacinės saugos priemones fosfatus perdirbančioje
įmonėje. Radiacinės saugos vertinimas įrodė, kad perdirbimo atliekų ėminiuose, atrinktuose
perdirbimo atliekų sąvartoje įmonės teritorijoje, gamtinių radionuklidų (urano 238U skilimo
produktų 226Ra, 230Th ir 210Pb) aktyvumo koncentracija buvo 3 kartus mažesnė už nereguliuojamąjį
lygį, kai reikėtų taikyti papildomas radiacinės saugos priemones. Dirbtinės kilmės radionuklidų
(stroncio, itrio, cezio ir kitų) nerasta nei viename mėginyje. RSC, įvertinęs šios įmonės galimą
apšvitą darbuotojams ir gyventojams, pripažino, kad įmonės veikla radiacinės saugos požiūriu
laikoma saugia.
Įmonės perdirbimo atliekų sąvartoje esančios fosfogipso atliekos radiacinės saugos
požiūriu negali lemti papildomos darbuotojų ir gyventojų apšvitos ir papildomų radiacinės saugos
priemonių taikyti nereikia.

6.20 pav. Atliekamas vertinimas įmonėje, vykdančiose veiklą su žaliavomis ar produktais, turinčiais
gamtinių radioaktyviųjų medžiagų

7. Medicininių procedūrų metu gyventojų patiriamos apšvitos vertinimas
Medicininė apšvita sudaro didžiausią apšvitos, kurią žmonės patiria iš dirbtinių šaltinių,
dalį. Lietuvoje vis daugiau įsigyjama modernios įrangos, kuri generuoja jonizuojančią
spinduliuotę, todėl tyrimai tampa lengviau pasiekiami visuomenei ir tai sąlygoja medicininės
apšvitos didėjimą. Pacientų radiacinė sauga užtikrinama taikant pagrįstumo ir optimizavimo
principus, vertinant paskirtos procedūros būtinumą, taikant diagnostinius atskaitos lygius.
Pagrindiniai reikalavimai medicininės apšvitos reguliavimui nustatyti higienos normose HN
73:2018, HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, HN
95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ ir 77:2015 „Radiacinė
sauga branduolinėje medicinoje“.
Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio, turi būti įvertinta gyventojų patiriama apšvita medicininės radiologijos
procedūrų metu. Todėl buvo parengta ir RSC direktoriaus patvirtinta 2017–2023 metų pacientų
radiologijos procedūrų metu patiriamos apšvitos stebėsenos programa. Šios programos tikslai –
stebėti, kokią apšvitą patiria pacientai medicininių radiologijos procedūrų metu bei kaip šios
procedūros ir pacientų patiriama apšvita procedūrų metu kinta, taip pat plėtoti bendradarbiavimą
su ASPĮ, Lietuvos radiologų asociacija ir Medicinos fizikų draugija, siekiant optimizuoti pacientų
patiriamą apšvitą.
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2021 m. iš ASPĮ buvo surinkti duomenys apie medicininės diagnostikos procedūras.
Gauti duomenys palyginti su diagnostiniais atskaitos lygiais (toliau – DAL) bei apskaičiuotos
pacientų gautos efektinės dozės šių procedūrų metu. Didesnė dalis duomenų gauta ASPĮ
savarankiškai atlikus pacientų patiriamos apšvitos vertinimą ir vertinimo rezultatus pateikus RSC.
Vertinimas yra atliekamas kiekvienos rūšies procedūrai atskirai. Jo metu yra surenkami
duomenys apie standartinio dydžio pacientus, jiems atliktų procedūrų metu nustatytus įrangos
techninius parametrus (diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų atveju – informacija apie
suleistus radiofarmacinius vaistinius preparatus ir jų aktyvumą) ir patirtą apšvitą. Kiekvienas
pacientas kiekvienos procedūros metu patiria skirtingą apšvitą, todėl vertinama standartinio dydžio
pacientų grupės vidutinė apšvita, o ne individualaus paciento patirta apšvita. Vertinimo rezultatai
yra naudojami atliekant medicininės apšvitos būklės įvertinimą Lietuvos Respublikos mastu.
Apibendrinus 2021 m. surinktus duomenis ir atliktų matavimų rezultatus, vadovaujantis
EK išleistomis rekomendacijomis dėl gyventojų patiriamos apšvitos atliekant medicinines
procedūras įvertinimo, buvo nustatyta, kad efektinė dozė, tenkanti vienam Lietuvos gyventojui
rentgeno diagnostinių procedūrų metu buvo apie 0,64 mSv ir tai sudarė apie 20 proc. gyventojų iš
visų šaltinių patiriamos apšvitos. 2021 m. apskaičiuojant efektinę dozę buvo įtrauktos ir dantų
rentgeno diagnostikos procedūros, jos sudarė 29 proc. iš visų 2021 m. atliktų spindulinės
diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų (7.1 pav.).
2021 m. daugiausia Lietuvoje atlikta rentgenografijos procedūrų, jos sudarė 62 proc. iš
visų anksčiau minėtų procedūrų. Šių procedūrų kiekvienais metais atliekama daugiausia.
Didžiausią įtaką kolektyvinei efektinei dozei turi atliekamos KT procedūros. Gyventojų patiriama
apšvita dėl šių procedūrų sudaro apie 55 proc. visos pacientų patiriamos apšvitos, nors jų atliekama
tik 8 proc. iš visų atliekamų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų.
Dantų rentgeno diagnostikos procedūros sudaro tik 0,7 proc. gyventojo patiriamos apšvitos.

Rentgenografija
29.5%
Rentgenoskopijarentgenografija
0.3%

8.1%

0.1%

62.0%

Kompiuterinė
tomografija
Intervencinė radiologija
dantų rentgeno
diagnostika

7.1 pav. Lietuvos gyventojams atliekamų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų
pasiskirstymas pagal procedūros tipą 2021 m.

Pacientų patiriama apšvita rentgenografijos procedūrų metu
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Duomenų skaičius

2021 m. pacientų patiriamos apšvitos dozių įvertinimo duomenis apie rentgenografijos
procedūras, atliktas su 25 rentgenografijos aparatais, pateikė 19 ASPĮ. Duomenys buvo pateikti
apie suaugusių pacientų patiriamą apšvitą kaukolės (AP/PA ir LAT), krūtinės ląstos (PA ir LAT),
stuburo krūtinės ir juosmens dalių (AP ir LAT), pilvo AP, klubo sąnario AP ir dubens AP
procedūrų metu. Duomenų apie kiekvieną procedūrą skaičius parodytas 7.2 pav. ASPĮ duomenis
pateikė dozės ir ploto sandaugos (toliau – DAP) vertėmis arba paviršiaus įėjos dozės (toliau – PĮD)
vertėmis. Dažniausiai Lietuvoje buvo atliekamos krūtinės ląstos procedūros sudarančios 46 proc.
Daugiausia duomenų ASPĮ atsiuntė apie pacientų apšvitą, patiriamą krūtinės ląstos ir stuburo
juosmens dalies procedūrų metu.
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Procedūrų pavadinimai
PĮD duomenų skaičius

DAP duomenų skaičius

7.2 pav. 2021 m suaugusių pacientų apšvitai vertinti duomenų kiekis apie suaugusiems pacientams
atliktas procedūras

Duomenys apie vidutines pacientų patiriamas apšvitos dozes atliekant skirtingas
rentgenografijos procedūras ir jų palyginimas su kitų šalių rentgenografijos procedūrų efektinėmis
dozėmis, paimtomis iš 2015 m. EK leidinio Nr. 180 (Radiation Protection No 180 – Medical
Radiation Exposure of the European population) pateikti 7.1 lentelėje. Šioje lentelėje taip pat
pateikti duomenys apie ASPĮ, kuriose buvo viršyti DAL. ASPĮ, kuriose buvo nustatyti DAL
viršijimai, turėjo nustatyti viršijimo priežastis, apie jas informuoti RSC ir imtis korekcinių veiksmų
pacientų patiriamai apšvitai mažinti. Pritaikius korekcinius veiksmus, ASPĮ pakartotinai
įvertindavo pacientų patiriamą apšvitą. Iš 7.1 lentelėje pateiktų duomenų taip pat matome, kad
2021 m. Lietuvoje pacientų vidutinės efektinės dozės, atliekant rentgenografijos procedūras, yra
mažesnės palyginti su 36 Europos šalių vidutinėmis efektinėmis dozėmis.
7.1 lentelė. Informacija apie skirtingų rentgenografijos procedūrų metu pacientų patiriamas vidutines
efektines dozes Lietuvoje, 36 Europos šalių vidutinė efektinė dozė, aparatų, kuriais Lietuvos ASPĮ vertinta
pacientų patirta apšvita skaičius, bei ASPĮ skaičius, kuriose DAL buvo viršyti
Rentgeno
Vidutinė
Eil.
36 Europos šalių
ASPĮ skaičius,
Procedūra
aparatų
efektinė
Nr.
vidutinė efektinė
kuriose buvo viršyti
skaičius
dozė, mSv
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dozė ir [mažiausia
–didžiausia], mSv
1

2

3

4

Krūtinės
ląsta AP
Krūtinės
ląsta LAT
Stuburo
krūtininė
dalis AP
Stuburo
krūtininė
dalis LAT
Stuburo
juosmeninė
dalis AP
Stuburo
juosmeninė
dalis LAT
Dubuo AP

23

0.0136

16

0.0232

10

0.1899

diagnostiniai
atskaitos lygiai
2

0,102
[0,01–0,26]

4
1

0,636
[0,14–2]
10

0.2625

12

0.2462

1

2
1,230
[0,29–3,15]

16

0.513

10

0.4530

1
0,709
[0,21–2,00]

1

2021 m. dvi ASPĮ atliko vaikų patiriamos apšvitos vertinimą krūtinės ląstos PA procedūrų
metu. Procedūros buvo atliktos 2 rentgenografijos aparatais. Šios dvi ASPĮ atsiuntė duomenis apie
95 vaikams atliktas procedūras. Vaikų patiriama apšvita pagal vaikų amžių pateikta 7.3 pav.
Atlikus vaikų patiriamų apšvitos dozių vertinimą nustatyta, kad nei vienoje ASPĮ DAL ne buvo
viršijami. Dėl vaikų fizinių savybių keitimosi vaikui augant, didėja ir jų patiriama apšvitos dozė.
0.12

DAP, Gy·cm2
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0.02
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10–15

Amžiaus intervalai, metai

7.3 pav. 2021 m vaikų patiriamos apšvitos, atliekant krūtinės ląstos PA procedūras, duomenys
Pacientų patiriama apšvita kompiuterinės tomografijos procedūrų metu
2021 m. patiriamos apšvitos dozės KT procedūrų metu įvertintos 6-iose ASPĮ, duomenys
pateikti apie 1 137-ių standartinio svorio pacientams atliktas procedūras su septyniais KT
aparatais. Nustatyta, kad dvejose ASPĮ atliekant galvos KT procedūras pacientų vidutinės apšvitos
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dozės viršijo Lietuvoje nustatytus DAL (7.4 pav.). Dažniausiai Lietuvoje buvo atliekamos galvos
KT procedūros, sudariusios 42 proc., krūtinės KT procedūros, sudariusios 17 proc. ir stuburo KT
procedūros, sudarė 20 proc. visų KT procedūrų. Daugiausia duomenų ASPĮ atsiuntė apie pacientų
apšvitą, patiriamą galvos ir stuburo juosmens dalies KT procedūrų metu.
25.00

Efektinė dozė, mSv

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
Galvos KT Krūtinės
ląstos KT

Pilvo KT Dubens KT Stuburo Stuburo Stuburo
kaklo
krūtinės juosmens
dalies KT dalies KT dalies KT

KT procedūrų pavadinimai
Efektinės dozės vidurkis

DAL, mGy·cm

7.4 pav. 2021 m. skirtingų ASPĮ KT procedūrų vidutinės efektinės dozės vertės, atlikus galvos, krūtinės
ląstos, pilvo, dubens, stuburo kaklo dalies, stuburo krūtinės dalies ir stuburo juosmens dalies KT
procedūras

2021 m. apskaičiuotos pacientų gautos vidutinės efektinės dozės KT procedūrų metu
palygintos su kitų šalių vidutinėmis efektinėmis dozėmis atitinkamų KT procedūrų metu.
Palyginus Lietuvos pacientų ir 36 Europos šalių vidutines efektines dozes bei UNSCEAR 2010 m.
duomenis matyti, kad skirtingų KT procedūrų metu Lietuvoje pacientų patiriamos efektinės dozės
visų KT procedūrų metu yra mažesnės. Duomenys palyginimui paimti iš 2008 m. EK leidinio Nr.
154 (Radiation Protection No 154 – European Guidance on estimating population doses from
medical x-ray procedures).
7.2 lentelė. 2021 m. Lietuvos pacientų gautos vidutinės efektinės dozės KT procedūrų metu palyginimas su
UNSCEAR 2010 m. vidutinėmis efektinėmis dozėmis ir 36 Europos šalių vidutinėmis efektinėmis dozėmis
Procedūros pavadinimas
36 Europos šalių
2021 m. LT vidutinė
UNSCEAR 2010 m.
vidutinė efektinė
efektinė dozė, mSv
duomenys
dozė, mSv
Galvos KT
Krūtinės ląstos KT

1.9
6.6

1.66
4.03

2.4
7.8
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Pilvo KT
Dubens KT
Stuburo kaklo dalies KT

11.3
7.3
2.5

5.45
6.23
2.04

12.4
9.4
–

Stuburo krūtinės dalies KT
Stuburo juosmens dalies KT

7.7
14.8

6.11
5.76

5
–

Pacientų patiriama apšvita mamografijos procedūrų metu

Vidutinė liaukinio audinio dozė,
mGy

2021 m. duomenys apie pacienčių apšvitą gauti iš 8-ių ASPĮ 293-ijų mamografijos
procedūrų metu atliktų su 10 mamografijos aparatų. Nustatyta, kad nei vienoje ASPĮ atliekant
mamografijos procedūras pacienčių vidutinės apšvitos dozės neviršijo Lietuvoje nustatytus DAL
(7.5 pav.). Įvertinus aštuonių ASPĮ pateiktus duomenis apskaičiuota, kad liaukinės dozės vienos
ekspozicijos mediana yra 1,37 mGy ir ši dozė neviršija krūties procedūroms nustatyto DAL ir yra
mažesnė nei 2018 m. (1,75 mGy) ir 2019 m. (1,39 mGy) gautos vidutinės liaukinio audinio dozės
mamografijos procedūrų metu.
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7.5 pav. Pacienčių patiriamos apšvitos skirtingose ASPĮ mamografijos procedūrų metu DLP verčių
medianos. Oranžinė linija rodo Lietuvoje nustatytus DAL

Pacientų patiriama apšvita rentgenoskopijos procedūrų metu
2021 m. patiriamos apšvitos dozės rentgenoskopijos procedūrų metu įvertintos 2-ose
ASPĮ, duomenys pateikti apie 31 standartinio svorio pacientui atliktų procedūrų su 2-iem
rentgenoskopijos aparatais. Nustatyta, kad, šiose ASPĮ atliekant viršutinio žarnyno retrogradinės
kontrastinės rentgenoskopijos procedūras, pacientų vidutinės apšvitos dozės neviršijo Lietuvoje
nustatytų DAL (7.3 lentelė).
7.3 lentelė. 2021 m. Lietuvos ASPĮ pacientų patirtos apšvitos dozės ir ekspozicijos atlikimo trukmės
viršutinio žarnyno retrogradinės kontrastinės rentgenoskopijos procedūrų metu
Rekomen- Efektinė
Įstaigos
DAP med.
DAL,
Švietimo
duojama,
dozė,
2
2
kodas
Gy*cm
Gy*cm
laikas, min
min
mSv
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1
2

26,8±8,2
11,0±8,3

33
33

0,007±0,006
1,57±0,513

4
4

2,7
1,1

Išvados
1. 2021 m. įvertinti pacientų patirtos apšvitos dozių duomenys 3 526 procedūrų, atliktų
47–iais spindulinės diagnostikos aparatais, metu, pateikti 23–ijų ASPĮ;
2. septyniose iš šių ASPĮ spindulinės diagnostikos procedūrų metu pacientų patirtos
apšvitos dozių medianų vertės viršijo Lietuvoje nustatytus DAL. Dažniausiai DAL viršyti krūtinės
ląstos LAT procedūrų metu;
3. Šešios iš penkių ASPĮ, kurios 2021 m. viršijo Lietuvoje nustatytus DAL, jau ištyrė
viršijimo priežastis ir trys iš jų pradėjo pakartotinai rinkti duomenis pacientų apšvitai vertinti.
Septintoji ASPĮ pateikė pacientų patiriamos apšvitos dozių protokolus, kuriuose buvo vertinti
2016–2017 m. duomenys, o vadovaujantis RSC direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. patvirtintomis
rekomendacijomis „Pacientų gautos apšvitos medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų metu
vertinimo metodines rekomendacijos“, atliekant pacientų gautos apšvitos vertinimą nenaudojami
senesni nei vienerių metų duomenys. Ši ASPĮ atliks pakartotinį pacientų apšvitos vertinimą 2022
m.
Rekomendacijos
1. 2022 m. tęsti pacientų (suaugusių ir vaikų) apšvitos dozių rinkimą ir vertinimą
rentgeno diagnostinių procedūrų metu ir, jeigu reikia, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijai teikti siūlymus dėl diagnostinių atskaitos lygių atnaujinimo;
2. bendradarbiaujant su ASPĮ, Lietuvos radiologų asociacija ir Medicinos fizikų draugija
optimizuoti pacientų patiriamą apšvitą, vykdyti radiacinės saugos kultūros vystymą ir diegimą;
3. inicijuoti ir kontroliuoti ASPĮ korekcinių veiksmų atlikimą bei pakartotinį duomenų
rinkimą ir pacientų apšvitos vertinimo atlikimą.

8. Profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai, patiriamos apšvitos pagal amžiaus
grupes bei lytį vertinimas
8.1. Individualiosios apšvitos vertinimas
8.1.1. Išorinės apšvitos vertinimas
Planuojamose apšvitos situacijose, vykdant veiklą su šaltiniais, darbuotojai patiria
profesinę apšvitą. Visose veiklos srityse, kuriose naudojami šaltiniai, taikomos radiacinės saugos
priemonės turi būti tokios, kad patiriantys apšvitą darbuotojai negautų didesnių, nei valstybėje
nustatytos, ribinių dozių.
Registro duomenimis, Lietuvoje dirbama su daugiau kaip 4 tūkst. šaltinių, todėl gyventojų
ir darbuotojų patiriamos apšvitos stebėsena yra viena aktualiausių visuomenės sveikatos
stebėsenos (monitoringo) sričių. 2021 m. profesinės apšvitos stebėsena atlikta 6 006 darbuotojams,
dirbantiems medicinos, pramonės, mokslo ir kitose įstaigose. Vykdant Programą, atlikta šių
darbuotojų gautų metinių apšvitos dozių analizė pagal lytis ir amžiaus grupes (8.1–8.2 pav.).
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8.1 pav. Vyrų ir moterų, darbo metu patiriančių apšvitą, skaičiaus pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

8.2 pav. Vyrų ir moterų vidutinių metinių efektinių dozių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

Išorinės apšvitos dozės buvo vertinamos 2 915 vyrų ir 3 091 moterų. Didžiausias skaičius
patiriančių apšvitą vyrų buvo 30–39 metų amžiaus grupėje, moterų – 50–59 metų amžiaus grupėje
(8.1 pav.). Didžiausios vidutinės metinės efektinės dozės registruotos vyrų 30–39 metų amžiaus
grupėje ir moterų 50–59 metų amžiaus grupėje (8.2 pav.). Nustatyta, kad vyrai vidutiniškai gavo
apie du kartus didesnes apšvitos dozes nei moterys.
Didžiausia vyrų gauta metinė efektinė dozė buvo 14,1 mSv, vidutinė – 0,45 mSv.
Didžiausia moterų gauta metinė efektinė dozė buvo – 6,9 mSv, vidutinė – 0,23 mSv. Metinių
efektinių dozių analizės rezultatai rodo, kad darbuotojai negauna didesnių efektinių dozių, nei
jiems nustatyta metinė ribinė efektinė dozė (20 mSv).
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8.3 pav. Atskirų profesijų grupių didžiausios ir vidutinės metinės bendrosios efektinės dozės

Atlikus atskirų profesijų grupių apšvitą patiriančių darbuotojų gautų individualiųjų
metinių dozių analizę nustatyta, kad didžiausios išorinės apšvitos dozės buvo užregistruotos
branduolinės energetikos objektų ir intervencinės radiologijos bei kardiologijos darbuotojams.
Odontologijos, pramoninės radiografijos, branduolinės medicinos, veterinarijos ir spindulinės
terapijos darbuotojai negavo išorinės apšvitos dozių didesnių nei 2 mSv per metus. Kitų grupių
darbuotojų (rentgeno diagnostikos, KT bei mokslo ir mokymo) gautos išorinės apšvitos dozės
nesiekė gyventojams nustatytos 1 mSv metinės ribinės dozės (8.3 pav.).
Branduolinės energetikos objektų bei intervencinės radiologijos ir kardiologijos
darbuotojams, kurie dėl darbo specifikos patiria didesnę apšvitą, vertinamos ne tik išorinės
apšvitos efektinės dozės, bet ir akių lęšiuko gautos lygiavertės dozės. Atsižvelgus į šių darbuotojų
naudojamas akių apsaugines priemones buvo įvertintos 249 darbuotojų akies lęšiuko metinės
lygiavertės dozės. Nustatyta, kad gauta vidutinė akies lęšiuko lygiavertė dozė buvo 2,2 mSv.
Didžiausios metinės akies lęšiuko lygiavertės dozės buvo 6,8 mSv (moterų) ir 21,7 mSv (vyrų).
Vieno intervencinės kardiologijos gydytojo gauta metinė akies lęšiuko lygiavertė dozė
viršijo 20 mSv (metinę ribinę lygiavertę dozę, nustatytą higienos normoje HN 73:2018). Veiklos
vykdytojui nurodyta užtikrinti, kad per bet kuriuos 5 metus iš eilės darbuotojo akies lęšiuko gauta
lygiavertė dozė neviršytų 100 mSv. Darbuotojų akies lęšiuko gautų metinių lygiaverčių dozių
pasiskirstymas pateiktas 8.4 pav.

46

8.4 pav. Darbuotojų akies lęšiuko gautų metinių lygiaverčių dozių pasiskirstymas

Intervencinės radiologijos ir kardiologijos, branduolinės medicinos, spindulinės terapijos,
mokslo ir mokymo 111 darbuotojų buvo matuojamos ir vertinamos rankų apšvitos dozės.
Nustatyta, kad gauta vidutinė rankų lygiavertė dozė buvo apie 11 mSv. Didžiausios metinės rankų
lygiavertės dozės buvo 64 mSv (moterų) ir 113 mSv (vyrų). Gauta didžiausia rankų lygiavertė
dozė sudarė apie 23 proc. nustatytos galūnių metinės ribinės dozės (500 mSv). Darbuotojų rankų
gautų metinių lygiaverčių dozių pasiskirstymas pateiktas 8.5 pav.

8.5 pav. Darbuotojų rankų gautų metinių lygiaverčių dozių pasiskirstymas

Išvados
Atlikus darbuotojų gautų metinių apšvitos dozių analizę nustatyta, kad:
1.
didžiausias apšvitos dozes gavo branduolinės energetikos objektų ir intervencinės
radiologijos ir kardiologijos darbuotojai;
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2.
2021 m. vyrų didžiausia gauta metinė efektinė dozė buvo 14,1 mSv, vidutinė – 0,45
mSv. Moterų didžiausia gauta metinė efektinė dozė buvo 6,9 mSv, vidutinė – 0,23;
3.
2021 m. didžiausia vidutinė metinė efektinė dozė 0,52 mSv buvo vyrų 30–39 metų
amžiaus grupėje ir 0,28 mSv moterų 50–59 metų amžiaus grupėje;
4.
2021 m. didžiausia metinė akies lęšiuko gauta lygiavertė dozė siekė 21,7 mSv vyrų ir
6,8 mSv moterų, vieno darbuotojo gauta metinė akies lęšiuko lygiavertė dozė viršijo 20 mSv
metinę ribinę akies lęšiuko lygiavertę dozę;
5.
2021 m. didžiausia metinė rankos gauta lygiavertė dozė siekė 113 mSv vyrų ir 64 mSv
moterų;
6.
vyrai vidutiniškai gavo apie du kartus didesnes metines apšvitos dozes nei moterys.

8.1.2 Vidinės apšvitos dozių tyrimų rezultatai
Siekiant įvertinti darbuotojų vidinės apšvitos dozes, RSC viso kūno skaitikliu ir
skydliaukės aktyvumo matuokliu bei VĮ Ignalinos AE viso kūno skaitikliu buvo atliekami vidinio
užterštumo tyrimai.
RSC 20 branduolinės medicinos darbuotojams išmatavus nedidelius 131I ir 99mTc
aktyvumus, buvo apskaičiuotos kaupiamosios efektinės dozės, kurios buvo mažesnės nei 0,1 mSv.
VĮ Ignalinos AE dėl vidinio užterštumo buvo tirti 1 340 darbuotojų, atliekančių elektrinės
išmontavimo darbus. Didžiausias užterštumas buvo nustatytas 60Co ir 137Cs radionuklidais.
Didžiausia branduolinės energetikos srityje dirbančio darbuotojo apskaičiuota kaupiamoji efektinė
dozė siekė 0,67 mSv.
Visų tirtų darbuotojų gautos vidinės apšvitos dozės nesiekė 1 mSv per metus, todėl,
remiantis Lietuvos higienos norma HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“,
detalesnis ištyrimas nebuvo atliekamas.
Išvada. Atlikus vidinio užterštumo tyrimus nustatyta, kad darbuotojų kaupiamoji efektinė dozė
neviršijo 1 mSv.

8.2. Apšvitos vertinimas citogenetiniais metodais
Jonizuojančioji spinduliuotė plačiai naudojama medicinoje, pramonėje, žemės ūkyje ir
moksle, tačiau kartu su praktine nauda ji gali kelti riziką žmogaus sveikatai, todėl veikla su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais yra prižiūrima, patiriamos apšvitos dozės yra
matuojamos ir vertinamos, o radiacinės saugos priemonės yra nuolat tobulinamos, siekiant
apsaugoti žmones ir aplinką nuo nepagrįstos apšvitos. Tais atvejais, kai apšvitos neįmanoma
nustatyti fizikiniais metodais, o klinikinių požymių įvertinimas vienareikšmiško atsakymo
nesuteikia, vienintelis būdas konstatuoti apšvitą ir jos dydį yra biologinė dozimetrija, kurią
atliekant analizuojami žmogaus organizme sukelti ląstelių pokyčiai. Šis apšvitos nustatymo būdas
taip pat leidžia patikimai identifikuoti pseudo simptomus, dažnai pasireiškiančius dėl patirto
streso, baimės dėl jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus sveikatai ir pan., pagrįstai
paneigti ar patvirtinti apšvitą ir taip sumažinti efektyviam krizinių situacijų valdymui
nepageidaujamų reiškinių. Todėl biologinė dozimetrija kartu su fizikiniais metodais ir klinikiniu
vertinimu yra neatsiejama parengties ekstremaliosioms situacijoms dalis.
Lietuvoje biologinės dozimetrijos atlikimas reglamentuotas Valstybiniame gyventojų
apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, patvirtintame Lietuvos Respublikos
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Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano
branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“ (toliau – Valstybinis gyventojų
apsaugos planas branduolinės ar radiologinės avarijos atveju) ir higienos normoje HN 73:2018.
RSC, kaip institucija, atsakinga už radiologinių incidentų ir avarijų valdymo planavimą,
organizavimą ir padarinių likvidavimą, vykdo programas, skirtas ne tik užtikrinti tinkamą šalies
parengtį nustatyti gyventojų, darbuotojų ir avarijas likviduojančių darbuotojų apšvitą, bet ir
profesinės apšvitos stebėsenos efektyvumui didinti bei medicininei apšvitai optimizuoti. RSC siekia
ne tik patenkinti nacionalinius poreikius, bet ir suteikti kitoms valstybėms techninę pagalbą
biologinės dozimetrijos metodais nustatyti avarinę apšvitą ekstremalios situacijos atveju,
dalyvaudamas Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) įkurto parengties ir reagavimo į
didelio mąsto ekstremaliąsias situacijas Europos regione biologinės dozimetrijos tinklo RENEB
(angl. Realising the European Network of Biodosimetry) ir PSO įkurto tarptautinio biologinės
dozimetrijos tinklo WHO BioDoseNet veikloje.
Atsižvelgiant į egzistuojančias radiologines grėsmes, Lietuvos Respublikos pasienyje
veikti pradėjusios Baltarusijos AE keliamą pavojų kaimyninių valstybių gyventojams ir dėl to
augančią Lietuvos Respublikos kaip vienintelio biologinės dozimetrijos paslaugų teikėjo Baltijos
valstybėse atsakomybę bei RSC aktyvų dalyvavimą tarptautinių biologinės dozimetrijos tinklų
veikloje, būtina vystyti ir plėsti biologinės dozimetrijos sritį.
Siekiama stiprinti Lietuvos Respublikos parengtį branduolinėms ar radiologinėms
avarijoms vystant RSC pajėgumus biologinės dozimetrijos srityje, vykdyti biologinės dozimetrijos
tyrimus gyventojų, darbuotojų, avarijas likviduojančių darbuotojų gautai apšvitai nustatyti,
tobulinti vykdomų tyrimų kokybę, plėtoti bendradarbiavimą su ASPĮ radiojautrumo ir apšvitos
nustatymo citogenetiniai metodais srityje ir dalyvauti tarptautinių biologinės dozimetrijos tinklų
veikloje. Taip pat siekiama pasirengti įgyvendinti Valstybiniame gyventojų apsaugos plane
branduolinės ar radiologinės avarijos atveju nustatytas funkcijas, siekiant užtikrinti tinkamą
Lietuvos Respublikos parengtį biologinės dozimetrijos metodais nustatyti apšvitą radiologinės ar
branduolinės avarijos atveju; vykdyti higienos normoje HN 73:2018 nustatytus reikalavimus
patvirtinti darbuotojo gautą dozę atliekant biologinės dozimetrijos tyrimus, kai viršijama 100 mSv
metinė darbuotojo efektinė dozė (išskyrus atvejus, kai patiriama išimtinėmis aplinkybėmis leista
apšvita ir avarinė profesinė apšvita); bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos
institucijomis ir įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis biologinės dozimetrijos ir
jonizuojančiosios spinduliuotės biologinio poveikio citogenetinių tyrimų srityje; užtikrinti
citogenetinių tyrimų, skirtų radiojautrumui ir apšvitai nustatyti, atlikimą, kokybės palaikymą ir
tobulinimą; teikti informaciją visuomenei, suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms, rengti
pranešimus, mokslines publikacijas ir ataskaitas.
Veikla pasirengiant radiologinėms ir branduolinėms avarijoms
RSC 2021 m. aktyviai dalyvavo RENEB veikloje. Dalyvauta RENEB
tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose dicentrinių chromosomų metodu tiriant tris
nežinoma doze apšvitintus kraujo ėminius. Taip pat dalyvauta 2021 m. spalio mėn. vykusiame
RENEB generalinės asamblėjos posėdyje, kurio metu buvo išrinkta nauja tinklo valdyba bei aptarti
sekančių palyginamųjų tyrimų poreikiai, apimtys, paskirtis ir kiti svarbūs tinklo veiklos klausimai.
Stiprinant šalies parengtį įgyvendinti Valstybiniame gyventojų apsaugos plano
branduolinės ar radiologinės avarijos atveju paskirtas funkcijas biologinės dozimetrijos metodais
nustatyti apšvitą bei organizuoti ir koordinuoti nukentėjusiųjų sveikatos priežiūrą radiologinės ar
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branduolinės avarijos atveju, atsakingoms ASPĮ išplatinta informacija apie biologinės dozimetrijos
tyrimų atlikimo tvarką.
Profesinės/avarinės apšvitos įvertinimas citogenetiniais tyrimais
2021 m. RSC gavo du ASPĮ prašymus nustatyti apšvitą citogenetiniais metodais.
Vienam ASPĮ pacientui atlikus įtariamos apšvitos įvertinimą dicentrinių chromosomų
analizės metodu nustatyta, kad pacientas apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote nepatyrė.
Siekiant patvirtinti darbuotojos gautą dozę, apšvitos įvertinimas atliktas vienai ASPĮ
radiologijos technologei dėl nustatyto didžiausios leidžiamos metinės apšvitos dozės lygio
viršijimo rezultatų patikslinimo. Šio tyrimo metu, atlikus apšvitos įvertinimą dicentrinių
chromosomų analizės metodu, nustatyta, kad darbuotoja padidėjusios apšvitos jonizuojančiąja
spinduliuote nepatyrė.
Tyrimai nustatant vėžiu sergančių pacientų jautrumą jonizuojančiajai spinduliuotei
RSC, siekdamas plėtoti savo veiklą radiojautrumo tyrimų srityje, 2021 m. tęsė
TATENA‘os koordinuotų tyrimų 2017–2023 m. projekto „MEDBIODOSE: Biologinės
dozimetrijos metodų taikymas spindulinėje terapijoje, branduolinėje medicinoje, diagnostikoje ir
intervencinėje radiologijoje“ įgyvendinimą. Įgyvendinant šį projektą kartu su Klaipėdos
universitetine ligonine (KUL) ir Nacionaliniu vėžio institutu (NVI) citogenetiniais metodais tirta
galima sąsaja tarp vėžinėmis ligomis sergančių žmonių radiojautrumo ir spindulinės terapijos
sukeltų šalutinių reakcijų vystymosi. Pagal patvirtintus tyrimų protokolus RSC specialistai atliko
citogenetinius pacientų kraujo tyrimus, o KUL ir NVI specialistai stebėjo ir analizavo
pasireiškiančias ūmines ir lėtines spindulines reakcijas. Bendradarbiaujant su KUL atskiro
paciento individualus jautrumas nustatomas 3 kartus dviem metodais: prieš pradedant gydymą, po
pirmos spindulinės terapijos frakcijos ir baigus gydymą. Tokiu būdu vienam pacientui atliekami 6
tyrimai G2 metodu ir 4 dicentrinių chromosomų analizės metodu. Pagal klinikinės studijos su NVI
protokolą paciento radiojautrumas nustatomas tik vieną kartą prieš pradedant gydymą vienu
metodu, t. y. vienam pacientui atliekami 2 tyrimai G2 metodu.
2021 m. nuotoliniu būdu dalyvauta trečiajame TATENA‘os projekto dalyvių susitikime,
kurio metu žodiniu pranešimu buvo pristatyta projekto įgyvendinimo eiga, o pateikta oficiali
įgyvendinimo atskaita įvertinta teigiamai ir pratęsta RSC finansinė parama ateinančiais metais
vykdyti projekte numatytas priemones.
2021 m. dėl COVID-19 pandemijos sukeltų ASPĮ darbo sąlygų pasikeitimų nevykdyta
naujų pacientų atranka. Išanalizuoti visų NVI atrinktų vėžiu sergančių pacientų (100 pacientų)
radiojautrumo duomenys, parengtą publikacija.
Visuomenės informavimo priemonės
2021 m. šviečiant visuomenę Lietuvos galimybių biologinės dozimetrijos srityje
klausimais dalyvauta rengiant mokslinių publikacijų projektus:
1.
David Endesfelder, Ursula Oestreicher, Ulrike Kulka, Elizabeth A. Ainsbury,Jayne
Moquet, Stephen Barnard, Eric Gregoire, Juan S. Martinez, François Trompier, YoannRistic,
Clemens Woda, Lovisa Waldner, Christina Beinke, Anne Vral, Joan-Francesc Barquinero,Alfredo
Hernandez, Sylwester Sommer, Katalin Lumniczky, Rita Hargitai, Alegría Montoro, MirtaMilic,
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Octávia Monteiro Gil, Marco Valente, Laure Bobyk, Olga Sevriukova, Laure Sabatier, MaríaJesús
Prieto, Mercedes Moreno Domene, Antonella Testa, Clarice Patrono, Georgia Terzoudi,Sotiria
Triantopoulou, Rositsa Histova & Andrzej Wojcik (2021) RENEB/EURADOS field exercise2019:
robust dose estimation under outdoor conditions based on the dicentric chromosome
assay,International
Journal
of
Radiation
Biology,
97:9,
1181-1198,
DOI:
10.1080/09553002.2021.1941380
2.
Kišonas J, Venius J, Sevriukova O, Grybauskas M, Dabkevičienė D, Burneckis A,
Rotomskis R. Individual Radiosensitivity as a Risk Factor for the Radiation-Induced Acute
Radiodermatitis. Life. 2022; 12(1):20. https://doi.org/10.3390/life1201002;
Vilniaus universiteto medicinos fakulteto visuomenės sveikatos studijų studentams bei
konkurso „Darbuotojas vienai dienai“ metu buvo pristatytas pranešimas „Biologinės dozimetrijos
aspektai“.
Išvados
2021 m. rezultatai, biologinės dozimetrijos atlikimo įtraukimas į Valstybinį gyventojų
apsaugos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju planą, netoli Lietuvos veikianti Baltarusijos
atominė elektrinė ir dėl to auganti Lietuvos, kaip vienintelio biologinės dozimetrijos paslaugų
teikėjo Baltijos šalyse, atsakomybė, aktyvus dalyvavimas tarptautinių biologinės dozimetrijos
tinklų veikloje rodo būtinybę vystyti ir plėsti biologinės dozimetrijos sritį.

9. Kitų gyventojų apšvitai galinčių turėti įtakos veiksnių vertinimas
9.1. Paliktųjų šaltinių ir radioaktyviųjų medžiagų paieška
Tyrimai atlikti pagal RSC kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standarto
reikalavimus, sertifikuotas darbo instrukcijas DI-10 (P-07) „Jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių paieškos teritorijose atlikimas“, DI-26 (P-07) DI-26 (P-07) „Radiacinės žvalgybos iš
oro atlikimas“ ir DI-20 (P-07) „Jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės dozės galios
tyrimas“. Paieškai teritorijose vykdyti naudoti RIIDEyE-X nešiojamas spektrometras su GPS
registravimo funkcija bei mobili jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo ir identifikavimo
sistema MONA (toliau – MONA). Paieška vykdoma judant žemės ir oro transporto
priemonėmis bei pėsčiomis.
Daiktams ar gyvenamajai aplinkai įvertinti, siekiant nustatyti, ar nėra paliktųjų šaltinių
arba padidėjusios jonizuojančiosios spinduliuotės, naudotas dozės galios matuoklis RaDEyE.
Antžeminė paliktųjų šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų paieška
2021 m. siekiant aptikti paliktuosius šalinius ir radionuklidais užterštus objektus,
aplinkos dozės galios matavimai buvo atlikti Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose.
Kadangi dalis šių teritorijų taip pat patenka į Baltarusijos AE galimos įtakos zoną, aplinkos
jonizuojančiosios spinduliuotės foninio lygio matavimai, stebėjimas ir kaitos analizė juose taip
pat padeda įvertinti galimą Baltarusijos AE poveikį Lietuvos gyventojams.
Aplinkos gama spinduliuotės matavimai naudojant MONA atlikti kovo, balandžio ir
gegužės mėnesiais (2020 m. šiose teritorijose fonas tikrintas liepos ir lapkričio mėnesiais).
Dozės galios tyrimai buvo atliekami kas 2 s, atvaizduojant matavimų rezultatus žemėlapyje bei
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grafike. Matavimai atlikti judant automobiliu pagal iš anksto sudarytą kelionės maršrutą,
pavaizduotą 9.1 pav.
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9.1 pav. Su MONA atlikti aplinkos dozės galios matavimai, siekiant aptikti paliktuosius šaltinius ir (ar)
radionuklidais užterštus objektus Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose 2021 m., atvaizduoti
erdvėje ir laike: A – 2021 m. kovo mėn.; B – 2021 m. balandžio mėn.; C – 2021 m. gegužės mėn.

Dozės galios vertės kovo mėnesį kito intervale 14–50 nSv/h, balandžio mėnesį kito
intervale 25–65 nSv/h, gegužės mėn. – 15–65 nSv/h ir atitiko Lietuvos vidurkį.
Šių metų liepos mėnesį radiacinė žvalgyba atlikta vienos iš akcinių bendrovių
valdomoje teritorijoje gavus raštišką kreipimąsi dėl paliktųjų šaltinių ir radionuklidais užterštų
objektų paieškos atlikimo bendrovės patalpose ir jai priklausančioje teritorijoje. Kreipimosi
pagrindas – akcinei bendrovei priklausančioje seniai neveikiančioje mokslinėje laboratorijoje
nustatytas lygiavertės gama dozės galios padidėjimas ir aptikti paliktieji jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniai (išvardinti kreipimosi priede). Minėta teritorija žvalgyta judant
automobiliu su MONA, o aplinkos gama dozės galia akcinės bendrovės patalpose matuota
RIIDEyE-X nešiojamu spektrometru, išmatuota lygiavertės gama dozės galia 1 m atstumu nuo
žemės paviršiaus svyravo iki 30 nSv/val. (2 pav.), reikšmingo fono padidėjimo, kaip ir kitų
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paliktųjų šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų, nei buvo nurodyta akcinės bendrovės
kreipimosi rašte, neaptikta.

9.2 pav. Su MONA atlikti aplinkos dozės galios matavimai, siekiant aptikti paliktuosius šaltinius ir
(ar) radionuklidais užterštus objektus akcinės bendrovės teritorijoje, atvaizduoti erdvėje ir laike

Pasirengimo vykdyti paliktųjų šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų paiešką bei
radiacinę žvalgybą iš oro branduolinės ar radiologinės avarijos atveju priemonės
RSC, vykdydamas Valstybiniame gyventojų apsaugos branduolinės ar radiologinės
avarijos atveju plane pavestas funkcijas: kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau –
VSAT) ir Lietuvos Kariuomenės (toliau – LK) ekstremaliosios situacijos atveju vykdyti
radiacinę žvalgybą iš oro bei įgyvendindamas 2020 m. rugsėjo 23 d. vykusių civilinės saugos
pratybų ,,Aviacijos valdybos veiksmai įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai Baltarusijos
respublikoje, Astravo branduolinėje elektrinėje“ pratybų rekomendacijas, pateikė pastabas ir
suderino VSAT ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 4 priede pateiktos radiacinės žvalgybos
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iš oro atlikimo tvarkos pakeitimą. Taip pat atitinkamai atnaujinta RSC kokybės vadybos
sistemos darbo instrukcija, skirta radiacinei žvalgybai iš oro atlikti.
Siekiant patikrinti MONA galimybes aptikti didelę gama dozės galią skleidžiančius objektus,
atlikti įrangos bandymai patalpinant MONA didelių gama dozės galių lauke. Nustatyta, kad
intervaluose iki 50 mSv/h tikslumas neviršija 15 proc. tokiems prietaisams leidžiamos
paklaidos. Didesnių dozės galių diapazone (virš 50 mSv/h) MONA signalas buvo triukšmingas,
matavimo duomenys stipriai blaškėsi ir neatitiko skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės
dydžio (9.3 pav.). Susisiekus su įrangos gamintojais šiuo klausimų buvo pasiūlyta ieškoti
vienalyčio jonizuojančiosios spinduliuotės lauko rezultatams patvirtinti.

9.3 pav. Aplinkos dozės galios matavimai atlikti, siekiant įvertinti įrangos galimybes matuoti didelės
gama dozės galios vertes

Stiprinant vykdomų radiacinės žvalgybos funkcijų automatizavimo galimybes, atliktas
autonominio MONA panaudojimo (be operatoriaus) bandymas judant automobiliu. Matavimo
procesas paleistas sumontavus įrangą automobilyje. 8 val. trukmės matavimų, atliktų Alytaus,
Lazdijų ir Kybartų teritorijose, metu matavimo proceso trikdžių, galinčių sukelti duomenų
praradimą ar kitų atvejų, reikalaujančių operatoriaus įsikišimo, nenustatyta (9.4 pav.).
2021 m. buvo patobulinti techniniai radiacinės žvalgybos atlikimo pajėgumai:

įsigytas, įdiegtas ir išbandytas MONA programinės įrangos atnaujinimas, atitinkamai
atliktas sąsajos, skirtos tiesioginiam automatiniam radiologinių matavimų duomenų eksportui į
RSC ArcGis procesų ir duomenų valymo, tvarkymo, mainų ir viešinimo erdvę, modifikavimas;

sukurtas sluoksnis žvalgybinių skrydžių pasirinktuose sektoriuose maršrutams dėlioti
panaudojant RSC atnaujintą ArcGis duomenų valdymo platformą;
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9.4 pav. Su MONA atlikti aplinkos dozės galios matavimai judant automobiliu 8 val. be įrangos
operatoriaus ir matavimo procesą valdant ir stebint nuotoliniu būdu.
*– atvaizduotas dozės galios padidėjimas (raudonos spalvos ruožas laike ir erdvėje) yra imituotas,
panaudojant kalibracinį šaltinį automobilio viduje

 dalyvauta TATENA‘os organizuotoje Tarptautinėje konferencijoje avarinės
parengties ir reagavimo klausimais „International Conference on the Development of
Preparedness for National and International Emergency Response (EPR2021)“, kurios metu
pristatytas stendinis pranešimas apie RSC pasirengimą atlikti radiacinę žvalgybą ir apšvitos
nustatymą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju;
 dalyvauta TATENA‘os organizuotame tarptautiniame seminare, skirtame
ekstremalių situacijų pasekmių valdymui aptarti “International Workshop on Emergency
Consequence Management“, kurio metu susipažinta su taikomomis radiacinės žvalgybos iš oro
atlikimo priemonėmis;
 dalyvauta TATENA‘os organizuotame tarptautiniame virtualiame seminare,
skirtame tarptautinei radiacinio monitoringo informacinei sistemai pristatyti („Workshop on the
Implementation of the International Radiation Monitoring Information System (IRMIS)“, kurio
metu susipažinta su taikomomis radiacinės žvalgybos duomenų surinkimo, perdavimo ir
viešinimo priemonėmis.
Paliktųjų šaltinių ar radioaktyviųjų medžiagų paieškos pagal gyventojų prašymus
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2021 m. gauti 9 gyventojų prašymai atlikti jonizuojančiosios spinduliuotės matavimus.
Keturi gyventojai prašė įvertinti, ar jų gyvenamojoje aplinkoje, t. y. privačiuose
gyvenamuosiuose pastatuose ar butuose, nėra padidėjusios jonizuojančiosios spinduliuotės, kiti
penki gyventojai kreipėsi dėl galimo jų turimų vartojimo prekių ir daiktų (laikrodžių, senovinių
baldų, plytų, lėktuvo parodymų skalės, staliukų iš baltarusiškos medienos ir kt.) galimo
radioaktyvumo. Atlikus matavimus, reikšmingo fono padidėjimo, paliktųjų šaltinių ir
radionuklidais užterštų objektų gyventojų gyvenamojoje aplinkoje neaptikta. Įvertinti
gyventojų daiktai radiacinės saugos požiūriu nereikalavo papildomų saugos priemonių.
Išvados
1. Ištyrus Lietuvos Respublikos pasienio su Baltarusijos Respublika teritorijas judant
automobiliu, lygiavertės gama dozės galia 1 m atstumu nuo žemės paviršiaus buvo 20–65
nSv/val., reikšmingo fono padidėjimo, paliktųjų šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų
neaptikta;
2. pagal gyventojų prašymus įvertinus jų gyvenamąją aplinką ir namų apyvokos
daiktus, radionuklidais užterštų objektų neaptikta;
3. atlikus bandomąją teritorijos žvalgybą su MONA be operatoriaus ir nustačius
proceso valdymą nuotoliniu būdu, būtina atlikti papildomus bandymus ant žemės, siekiant
patvirtinti gautus rezultatus, ir po to nuotoliniu būdu atlikti bandymus valdyti žvalgybos iš oro
procesą;
4. atlikus MONA bandymus didelės jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios
lauke nustatyta, kad MONA aplinkos gama dozės galios matavimo tikslumas iki 50 mSv/h
dozės galios lauke neviršija 15 proc. tokiems prietaisams leidžiamos paklaidos. Didesnių dozės
galių diapazone (virš 50 mSv/h) MONA matavimo duomenys nebuvo stabilūs ir neatitiko
skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės dydžio. Todėl, atliekant panašios įrangos
priėmimą, būtina atlikti bandymus gamintojo nurodytame dozės galios diapazone;
5. būtina tęsti pasirengimą vykdyti radiacinę žvalgybą iš oro kartu su VSAT ir LK
atliekant mokomuosius skrydžius;
6. esant galimybei dalyvauti valstybės lygio funkcinėse pratybose atliekant radiacinę
žvalgybą iš oro turimomis mobiliomis sistemomis.

9.2. Medienos ir durpių kuro bei susidariusių tokio kuro pelenų užterštumo
137
Cs radionuklidu kontrolė
Kurui naudojamos Lietuvos miškų medienos tyrimai
Siekiant sistemingais radiologiniais tyrimais įvertinti Lietuvos Respublikos miškų
medienos užterštumą 137Cs radionuklidu, 2021 m. iš Valstybinės įmonės „Valstybinė miškų
urėdija“ Telšių, Tauragės ir Raseinių regioninių padalinių girininkijų miškų buvo atrinkta
medienos (pjuvenų) ėminių (viso 57 ėminiai). Jie buvo imami girininkų nurodytose miškų vietose.
Visi ėminiai ištirti RSC pagal Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą darbo
instrukciją „Gama spektrometrija. Standarto IEC 61452:2021 papildymas“ atitinkančią LST ISO
17025:2018 standarto reikalavimus. Tyrimai atlikti gama spektrometrais su švaraus germanio
detektoriais. Spektrų analizė atlikta naudojant programą Genie2k, v.3.4. Medienos pjuvenų
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ėminiai buvo išdžiovinti 105C temperatūroje. Pjuvenų tankiui spektrometrų efektyvumas buvo
sukalibruotas naudojant ISOCS/LabSOCS programą.
Tauragės regioninio padalinio Balskų, Dabrupinės, Obelyno, Pajūrio, Ringių, Eičių,
Šilinės, Pagramančio, Pužiškės, Batakių ir Tauragės girininkijų miškuose buvo atrinkta 11 pušies,
eglės, drebulės ir juodalksnio medienos ėminių, 137Cs aktyvumo koncentracijos vidurkis buvo 3,2
Bq/kg, aktyvumo koncentracija buvo nuo mažiausios išmatuojamos (0,4 Bq/kg) iki 8,6 Bq/kg.
Telšių regioninio padalinio Kulių, Girėnų, Judrėnų, Tenenių, Mostaičių, Žadvainių,
Judrėnų, Ūbiškės, Plungės, Tverų, Varnių, Skroblės ir Platelių girininkijų miškų buvo atrinkta 14
medienos ėminių, nustatytas 137Cs aktyvumo koncentracijos vidurkis buvo lygus 1,9 Bq/kg,
aktyvumo koncentracija buvo nuo mažiausios išmatuojamos (0,4 Bq/kg) iki 3,0 Bq/kg. Girininkų
pagalba girininkijų miškuose buvo atrinktos charakteringos ir vyraujančios medžių rūšys: eglės,
pušies, baltalksnio; juodalksnio, drebulės ir beržo.
Raseinių regioninio padalinio Užvenčio, Birbiliškės, Tytuvėnų, Vadžgirio, Šimkaičių,
Šiluvos, Kražių, Viduklės, Kelmės, Paliepių, Dubysos ir Pikčiūnų girininkijų miškuose buvo
atrinkti ąžuolo, beržo, drebulės, pušies, eglės, uosio, liepos ir juodalksnio medienos 32 ėminiai.
Nustatyta, kad vidutinė 137Cs aktyvumo koncentracijos vertė medienos ėminiuose buvo 1,4 Bq/kg,
aktyvumo koncentracija kito nuo mažiausios išmatuojamos (0,1 Bq/kg) iki 3,4 Bq/kg.
Nustatyta, kad Telšių, Tauragės ir Raseinių regioninių padalinių girininkijų miškų
medienos užterštumas 137Cs radionuklidu yra labai mažas, net 38 proc. ėminių 137Cs aktyvumo
koncentracija buvo mažesnė už mažiausią išmatuojamą.
Medienos ir durpių, įvežtų iš trečiųjų valstybių ir (ar) tiekiamų į Lietuvos Respublikos
rinką, užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolė
Vis pasitaiko atvejų, kai į Lietuvą iš teritorijų, užterštų radioaktyviosiomis medžiagomis
po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje, norima įvežti medienos ir durpių kuro, užteršto
radioaktyviuoju ceziu 137Cs. Kadangi medienos kuro pelenai dažnai naudojami dirvoms tręšti,
todėl radioaktyviųjų medžiagų, esančių pelenuose, gali patekti į daržoves ar gyvulių pašarą ir
mitybos grandine – į žmogaus organizmą.
Siekiant užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų tokio kuro, taikomi du prevencijos barjerai.
Pasienio kontrolės punktuose įrengtos radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų
aptikimo sistemos ir VSAT struktūriniai padaliniai atlieka krovinių, kertančių valstybės sieną,
radiacinę kontrolę. Jeigu šios sistemos nustato, kad vežamas medienos ar durpių kuras skleidžia
jonizuojančiąją spinduliuotę, pareigūnai tokio krovinio į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžia.
2021 m. 68 kartus padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidė į Lietuvos Respubliką
importuojama įvairios paskirties mediena ir VSAT sprendimu į šalį neįleistos 49 transporto
priemonės ir 56 traukinių vagonai su biokuru, statybine mediena ar jos produktais.
Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką,
užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu,
naudojimo ir tvarkymo tvarkos reikalavimai pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 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 137Cs radionuklidu bei
medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
Ūkio subjektas, iš trečiųjų valstybių importuojantis medienos ar durpių siuntą, privalo
turėti radiologinių tyrimų dokumentą, įrodantį, kad medienos ar durpių siuntos užterštumas 137Cs
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radionuklidu neviršija 30 Bq/kg (imant išmatuotos vertės ir vieno standartinio nuokrypio nuo
išmatuotos vertės sumą ir apvalinant vieneto tikslumu). Tvarkos apraše nurodyti medienos prekės
nomenklatūros kodai taikomi tik kurui skirtai medienai.
Kadangi ankstesniais metais pasitaikė atvejų, kai į Lietuvą nebuvo įleistos medienos kuro
siuntos dėl jų radioaktyvaus užterštumo, 2021 m. daug dėmesio skirta iš trečiųjų šalių įvežamos
medienos kontrolei. RSC vykdė pasirinktinę įvežamos medienos ir durpių kuro kontrolę, muitinės
postuose buvo stabdomi įvežamos medienos ir durpių kuro kroviniai ir atliekami atrinktų ėminių
tyrimai. Jeigu ėminių užterštumas radioaktyviuoju ceziu 137Cs viršijo leistiną lygį, medienos ar
durpių kuro kroviniai į Lietuvos teritoriją neįleisti.
RSC Radiacinės saugos priežiūros skyriaus specialistai, vykdydami pasirinktinę
medienos kuro kontrolę, 2021 m. atliko 40 radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimų
ūkio subjektuose, tiekiančiose į Lietuvos rinką medienos ir durpių kurą. Patikrinimai buvo
atliekami bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnais. Ūkio subjektai,
tiekiantys į Lietuvos rinką medienos ir durpių kurą, buvo tikrinami prieš atliekant išmuitinimo
procedūras. Patikrinimų metu buvo vertinami medienos ir durpių kurą lydintys dokumentai bei
radiologiniam ištyrimui imami medienos ir durpių kuro ėminiai. Pasienio kontrolės postuose
patikrinimų metu buvo paimta 70 medienos kuro (skiedrų, pjuvenų, malkų, granulių, briketų,
medžio atliekų ir kt.) ir durpių briketų, įvežamų iš trečiųjų šalių, ėminių. Po atliktų radiologinių
tyrimų, į Lietuvos Respublikos rinką buvo neįleista 13 traukinio vagonų ir 5 transporto priemonės,
vežančios medienos ir durpių kurą, kadangi medienos kuro užterštumas 137Cs viršijo 30 Bq/kg.
Visais atvejais medienos kuro kilmės šalis buvo Baltarusijos Respublika.
Įvežamai į Lietuvos Respubliką medienai, kurios paskirtis kita nei naudojimas kurui
(statybai, baldų gamybai ir t.t.), anksčiau įvardinti ribojimai netaikomi. Naudojant tokią medieną
pramonėje susidaro medienos atliekų (pjuvenų, nuopjovų, žievių ir pan.), kurios dažnai
panaudojamos kurui, todėl gali susidaryti padidėjusio užterštumo 137Cs radionuklidu pelenų. Todėl
atlikti 8 patikrinimai ūkio subjektuose, kuriuose susidaro medienos atliekos. Patikrinimų metu
įvertinta, kaip šios medienos atliekos tvarkomos, ir atrinkti gamybos metu susidariusių medienos
atliekų bei susidariusių pelenų ėminiai.
Medienos ir durpių kuro naudojimo ir tvarkymo kontrolė
RSC specialistai radiacinės saugos priežiūros metu vertina, kaip medienos kurą
naudojančios įmonės vykdo susidariusių pelenų užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolės
reikalavimus. 2021 m. atlikta 18 radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimų medienos ir
durpių kurą deginančiose katilinėse.
Patikrinimų metu nustatyta, kad tikrintose šilumos katilinėse naudojama lietuviška,
latviška arba iš trečiųjų šalių (Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos, Ukrainos) įsigytas
medienos kuras. Visos tikrintos katilinės nustatytu periodiškumu atlieka susidariusių pelenų
radiologinius tyrimus, patikrinimu metu pateikė pelenų radiologinių tyrimų protokolus bei laisvos
formos žurnalus, kuriuose registruojama informacija apie medienos kuro kilmę.
Dauguma patikrintų ūkio subjektų susidariusius medienos kuro pelenus pagal sutartis
perduoda atliekų tvarkytojams, dalis katilinėse susidariusių pelenų atiduodama civilinės
inžinerijos tikslams – kelius tvarkančioms bendrovėms. Kelios katilinės yra sudarę sutartis su
ūkininkais, kurie pelenus panaudoja dirvoms tręšti.
Patikrinimų metu katilinėse radiologiniam ištyrimui buvo paimti 13 medienos kuro ir 13
pelenų jungtinių ėminių bei atlikti aplinkos gama dozės galios matavimai. Išmatavus 137Cs
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aktyvumo koncentraciją ėminiuose, buvo nustatyta, kad nė viename atrinktų pelenų ėminyje 137Cs
aktyvumo koncentracija neviršijo 1 Bq/g, o medienos kuro ėminio – neviršijo 30 Bq/kg. Tai yra,
medienos užterštumas 137Cs atitiko teisės aktų reikalavimus, o pelenus dėl jų užterštumo galima
buvo naudoti be apribojimų,
Pelenų, susidariusių iš medienos kuro, naudojimo ir tvarkymo kontrolė
2021 m. atlikti 4 radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai pelenų tvarkytojų
įmonėse – įmonėje, kuri gautus pelenus naudoja kompostavimui, įmonėje, kuri pelenus naudoja
laukams tręšti, taip pat įmonėje ir pas ūkininką, kurie pelenus naudoja civilinės paskirties keliams
tiesti. Visi tikrinti subjektai deklaravo, kad jie iš pelenų darytojų gauna duomenis apie pelenų
užterštumą 137Cs radionuklidu. Patikrinimų metu atrinkti pelenų ėminiai bei atlikti aplinkos gama
dozės galios matavimai.
Nustatyta, kad ūkio subjektai, naudojantys tokius pelenus laukams tręšti ar civilinės
paskirties keliams tiesti, savo veiklą vykdė pagal teisės aktų reikalavimus.
Katilinių ir šiluminių elektrinių (pelenų gamintojų) ir gyventojų pristatytų medienos ir
pelenų radiologinių tyrimų rezultatai
Tyrimai vykdomi jau penkerius metus. RSC 2021 m. buvo atlikti 279 medienos kuro
pelenų ėminių tyrimai. Tyrimų rezultatų pasiskirstymas pagal 137Cs aktyvumo koncentracijos
intervalus parodytas 1 pav. Šiame paveiksle yra parodyta 2017 m. (276 ėminių), 2018 m. (254
ėminių), 2019 m. (276 ėminių), 2020 m. (269 ėminių) ir 2021 m. (279 ėminių) tyrimų rezultatų
suvestinė.
Iš 2021 m. ištirtų 279 medienos kuro ėminių 230 buvo savikontrolei skirti ėminiai, 27
radiacinės saugos priežiūros metu atrinkti ėminiai ir 22 gyventojų pristatyti ėminiai. Šie ėminiai
buvo pristatyti iš įvairių Lietuvos regionų, išskyrus AB „Vilniaus šilumos tinklai“ priklausančias
įmones, kurių susidariusių pelenų kontrolės tyrimus atlieka įmonės laboratorija.
Iš 2021 m. RSC ištirtų pelenų ėminių 5 proc. viršijo 1 Bq/g, kai palyginti su ankstesniais
metais (2020 ir 2019) tokių ėminių procentinis kiekis buvo didesnis – 7 proc., 2019 m. – 6 proc.,
2018 m. panašus– 5 proc., o 2017 m. neviršijo 2 proc.
Pastebima, kad mažėja ėminių, kuriuose 137Cs aktyvumo koncentracija viršija 1 Bq/g,
skaičius, palyginti su pastaraisiais dviem metais. To priežastis gali būti tai, kad iš trečiųjų šalių,
kurių teritorijos, tuo pačiu ir mediena, yra žymiai labiau užterštos 137Cs radionuklidu, mažiau
įvežama medienos kuro , taip pat ir dėl griežtos kontrolės įmonės įveža mažiau užterštą medieną.
2017–2021 m. daugiausiai ėminių, kuriuose 137Cs aktyvumo koncentracija pelenuose
viršijo 1 Bq/g, atrinkta Kauno regiono medienos kurą deginančiose įmonėse.
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9.5 pav. Medienos kuro pelenų ėminių skaičiaus pasiskirstymas pagal 137Cs aktyvumo
koncentracijos (Bq/g) intervalus 2017–2021 m.

Visų 2021 m. RSC tirtų pelenų ėminių 95 proc. buvo tinkami naudoti dirvoms tręšti, kiti
– įvairiems civilinės inžinerijos tikslams.
Apibendrinant gyventojų tyrimams pristatytų medienos kuro pelenų tyrimų rezultatus,
137
Cs aktyvumo koncentracija medienos kuro (malkų) pelenuose iš namų ūkių buvo nedidelė, kito
nuo aktyvumo, mažesnio už mažiausią išmatuojamą aktyvumą (0,001 Bq/g), iki 0,05 Bq/g.
Taip pat buvo tirti ir gyventojų pristatyti medienos kuro ęminiai. Gyventojai pristatė 16
medienos kuro ėminių. Pusėje jų 137Cs aktyvumo koncentracija buvo mažesnė už mažiausią
išmatuojamą aktyvumą, likusių – vidurkis 1,6 Bq/kg. Tai rodo, kad namų ūkiuose deginama
vietinė, labai mažai užteršta 137Cs mediena.
Buvo tirtas ir kurui naudojamų granulių mėginys bei susidarę pelenai. Viename namų
ūkyje kūrentų granulių pelenuose 137Cs aktyvumo koncentracija buvo 2 Bq/g. Tai galbūt lėmė, kad
granulių peleningumas yra labai mažas ir galimai 137Cs aktyvumo koncentracija granulėse buvo
daugiau nei 30 Bq/kg. Tai rodo, kad prekyboje pasitaiko ir labiau užterštų granulių, be to, pirkėjas
buvo įsigijęs granules ne iš oficialaus tiekėjo. Gali būti, kad granulės buvo įvežtos iš Latvijos ar
Lenkijos, kur netaikoma tokia griežta medienos kuro kontrolė. Tokiu keliu į Lietuvą gali patekti
tik nedidelės pavienės siuntos, kadangi komerciškai vežti didelius medienos kuro kiekius ne
tiesiogiai per Lietuvos išorinę sieną yra nepelninga. Buvo tirti keli gyventojų pristatyti medžio
anglies, naudojamos maistui gaminti (kepsninėms ir kitur), ėminiai. 137Cs aktyvumo koncentracija
dviejuose buvo mažesnė už mažiausią išmatuojamą aktyvumą, kituose – 6±3 Bq/kg ir 38±3 Bq/kg.
Šias anglis pirkėjas buvo taip pat įsigijęs ne iš oficialaus vežėjo.
Apibendrinant medienos kuro pelenų tyrimų, atliktų RSC (be pelenų, kurie susidarė
medienos atliekas deginančiose įmonėse) ir vienoje iš šilumos tinklų laboratorijoje, nustatyta, kad
95 proc. buvo tinkami naudoti dirvoms tręšti. Stebima tendencija, kad pelenų užterštumas 137Cs
radionuklidu mažėja. Tai galima paaiškinti sumažėjusiu importuojamos iš trečiųjų šalių medienos
kuro kiekiu ir tai, kad dėl griežtos kontrolės įmonės veža mažiau užterštą medienos kurą. Daugiau
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įmonių kūrenta lietuviškos medienos, kurios užterštumas 137Cs radionuklidu yra labai nedidelis ir
nekelia problemų radiacinės saugos požiūriu.
Nustatyta, kad namų ūkiuose kūrenama lietuviškos kilmės mediena, kurios užterštumas
yra labai nedidelis, tačiau pasitaikė ir atvejų, kai medienos granulės ar kepsninėms skirta medžio
anglis neatitiko teisės aktuose nustatytų užterštumo 137Cs radionuklidu lygių. Tai galima paaiškinti
tuo, kad įvežamos iš trečiųjų šalių medienos kuro partijos nėra vienalytės. Iš kitų kaimyninių šalių,
kur nėra taikoma tokia griežta medienos kuro kontrolės sistema, į Lietuvą gali patekti tik nedidelės
pavienės siuntos, kadangi komerciškai vežti didelius medienos kuro kiekius ne tiesiogiai per
Lietuvos išorinę sieną yra nepelninga. Gyventojams, kurie pristatė nustatytą užterštumo lygį
viršijančius medienos kuro ėminius, pateikta informacija dėl susidariusių pelenų tinkamo
tvarkymo. Taip pat planuojama toliau tęsti gyventojų naudojamos namų ūkiuose medienos kuro ir
susidariusių pelenų tyrimus bei teikti konsultacijas dėl pelenų panaudojimo būdų.
Durpių kuro radiologinių tyrimų rezultatai
2021 m. buvo ištirti du durpių kuro (durpių briketų) ėminiai. 137Cs aktyvumo
koncentracija buvo 1,4±0,3 Bq/kg. Tyrimų rezultatai 2015–2021 m. pateikti 9.3 paveiksle, kartu
pažymėtas leistinas lygis 30 Bq/kg, ir 9.1 lentelėje.
9.1 lentelė 1. 137Cs aktyvumo koncentracija durpių kuro ėminiuose
Metai

Ėminių skaičius
per metus

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

6
12
10
12
16
1
2

137

137

Cs vidurkis,
Bq/kg
100
83
47
18
12,5
1,0
1,4

137

Cs
mažiausia
vertė, Bq/kg

Cs
didžiausia
vertė, Bq/kg

Mediana,
Bq/kg

43
25
22
2
2
–
–

180
218
79
38
52
–
–

83
52
46
15
9
–
–

137Cs

aktyvumo
koncentracija, Bqkg

250
200
150
100
50
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9.6 pav.

137

Cs aktyvumo koncentracijos kitimas durpių kuro ėminiuose
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Užsienio valstybių įmonių pristatytų medienos kuro ėminių radiologinių tyrimų rezultatai
Po to, kai 2018 m. buvo pasidalyta informacija ir patirtimi apie Lietuvoje vykdomą
medienos kuro ir susidariusių pelenų radiacinės saugos kontrolę su Latvijos įmonės atstovais, ši
įmonė nuo 2019 m. kasmet tyrimams pristato medienos kuro ir pelenų ėminius. 2021 m. iš Latvijos
Respublikos tris kartus pristatyta 19 medienos kuro ėminių. 137Cs aktyvumo koncentracija juose
buvo nuo 1,8 Bq/kg iki 78 Bq/kg.
Kitų Lietuvos laboratorijų atliktų medienos ir susidariusių pelenų tyrimų rezultatai
RSC pripažinimą pagal RSC direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl
Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir
matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, ir laboratorijų, atliekančių medienos ir durpių
bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinius matavimus, veiklos pripažinimo
kriterijų patvirtinimo“ nuostatas turinti viena šilumos tinklų laboratorija pateikė informaciją, kad
2021 m. atliko 1 062 medienos kuro ir 21 pelenų, susidariusių deginant medienos kurą, ėminių
tyrimus. 886 medienos kuro ėminiuose 137Cs aktyvumo koncentracija buvo mažesnė už 10 Bq/kg
(išmatuotos vertės ir vieno standartinio nuokrypio nuo išmatuotos vertės suma), 136 ėminiuose –
10÷30 Bq/kg, 40 ėminių –30÷100 Bq/kg. Nustatyti atvejai, kai 137Cs aktyvumo koncentracija
viršijo nustatytą užterštumo lygį, parodo, kad ne visos įvežamo medienos kuro partijos yra
vienalytės. Nežiūrint į tai, susidariusių pelenų kontrolė įrodė, kad visus ištirtus pelenus galima
naudoti be apribojimų, įskaitant naudojimą trąšoms. Tyrimų, atliktų 2016–2021 m., palyginimas
pateiktas 9.2 lentelėje.
9.2 lentelė. 137Cs aktyvumo koncentracija medienos kuro ir pelenų ėminiuose, ištirtuose vienoje iš šilumos
tinklų laboratorijoje, bei ėminių skaičius
137
Ėminio
Cs aktyvumo
Ištirtų ėminių skaičius
pavadinimas
koncentracija
2016
2017
2018
2019
2020
2021
<10 Bq/kg
1 460
740
711
665
886
10≤30 Bq/kg
83
76
80
91
136
Medienos
>30 Bq/kg
8
12
9
42
40
kuras
Ėminių skaičiaus pasiskirstymas (procentais nuo bendro ėminių skaičiaus) pagal
137
Cs aktyvumo koncentracijos intervalus, proc.*

Medienos
kuro pelenai

<30 Bq/kg

99

99

99

95

96,2

>30 Bq/kg
<1 Bq/g
1-10 Bq/g
>10 Bq/g

1
241
1
nerasta

1
19
nerasta
nerasta

1
7
nerasta
nerasta

5
17
2
nerasta

3,8
21
nerasta
nerasta

42
nerasta
nerasta

* – 137Cs aktyvumo koncentracijos intervalai atitinka Tvarkos apraše nurodytus lygius.

Informacijos suinteresuotoms valstybės institucijoms ir asmenims bei visuomenei teikimas
Lietuvos medienos radiologinių tyrimų rezultatai pateikti Valstybinės įmonės
„Valstybinė miškų urėdija“ Telšių, Tauragės ir Raseinių regioniniams padaliniams.
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2021 m. birželio mėn. RSC interneto svetainėje buvo paskelbtas straipsnis „Medienos ir
durpių kuro užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolė davė apčiuopiamų rezultatų“, jį
perskaitė 438 gyventojai.
Varėnos rajono savivaldybė šį straipsnį 2021 m. birželio 9 d. paskelbė savo interneto
svetainėje. Taip pat jis išplatintas Ukmergės r. savivaldybės interneto svetainėje –
https://www.ukmerge.lt/naujienos/medienos-ir-durpiu-kuro-uzterstumo-radioaktyviuoju-ceziu137cs-kontrole-pasiteisino/ ir socialiniame tinkle https://www.facebook.com/ .
2021 m. rugsėjo mėn. RSC interneto svetainėje išplatintas pranešimas „Radiacinės saugos
centras dėkoja Lietuvos miškininkams už bendradarbiavimą“. Šią informaciją savo interneto
svetainėse
paskelbė
Šalčininkų
r.
Savivaldybė
–
https://svsb.lt/lt/naujienos/
aktualijos/2021/09/radiacines-saugos-centras-dekoja-lietuvos-miskininkams-uzbendradarbiavima ir Telšių rajono savivaldybė – https://www.telsiai.lt/go.php/lit/Radiacinessaugos-centras-dekoja-lietuvos-miskininkams-uz-bendradarbiavima.
Teiktos konsultacijos ūkio subjektams, suinteresuotų medienos ir kitų rūšių kuro tiekėjų
bei naudotojų atstovams.
Išvados
 2021 m. duomenys rodo, kad medienos produktų bei medienos ir durpių kuro
užterštumas mažėja ir yra pasiekęs priimtinus lygius, todėl pagrindo nerimauti dėl nesaugios
importuojamos produkcijos nėra. Medienos produktų bei medienos ir durpių kuro priežiūra
atliekama visose grandyse – nuo importo iki galutinio pelenų panaudojimo, todėl esamas teisinis
mechanizmas bei taikomos įvairios prevencijos ir aktyvios kontrolės priemonės leidžia pilnai
užtikrinti gyventojų ir darbuotojų radiacinę saugą;
 efektyviai veikianti pasienio kontrolės punktuose įrengta radioaktyviosiomis
medžiagomis užterštų objektų aptikimo sistema leido užtikrinti, kad į Lietuvą nepateko
radioaktyviosiomis medžiagomis užterštos medienos ir jos produktų. 2021 m. 68 kartus
padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidė į Lietuvos Respubliką importuojama įvairios
paskirties mediena ir VSAT sprendimu į šalį neįleistos 49 transporto priemonės ir 56 traukinių
vagonai su biokuru, statybine mediena ar kitais medienos produktais.
 sustiprinta įvežamos medienos kuro iš trečiųjų šalių kontrolė, atrenkant medienos kuro
ėminius pakartotiniems radiologiniams tyrimams Lietuvoje, pasiteisino, nes 2021 m. RSC kartu
su Lietuvos muitine 40-ies atliktų patikrinimų metu į Lietuvos Respublikos rinką nebuvo įleisti 13
vagonų ir 5 transporto priemonės, vežančios medienos kurą, kadangi išmatuotas 137Cs savitasis
aktyvumas iš šių šiuose krovinių atrinktuose ėminiuose viršijo leistiną lygį – 30 Bq/kg. Tokia
kontrolė duoda teigiamų ilgalaikių rezultatų – įmonės nerizikuoja, pirkdamos medienos kurą iš
labai užterštų teritorijų, ir renkasi mažiau užterštą medienos kurą įvežti į Lietuvą;
 atlikus radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimus medienos ir durpių kurą
deginančiose katilinėse ir šiluminėse elektrinėse nustatyta, kad visi patikrinti ūkio subjektai,
naudojantys medienos kurą, laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir susidarę pelenai
tvarkomi laikantis teisės aktų reikalavimų;
 atlikus patikrinimus ūkio subjektuose, kuriose gamybos metu susidarę medienos
atliekos yra naudojamos kurui, nustatyta, kad ne visus susidariusius pelenus galima naudoti
dirvoms trešti ir viena iš tokių įmonių buvo įspėta dėl tinkamo pelenų tvarkymo;
 medienos kurą naudojančių katilinių ir šiluminių elektrinių (pelenų gamintojų)
savikontrolei atrinktų pelenų ėminių radiologinių tyrimų rezultatai parodė, kad 5 proc. pelenų
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negalima naudoti dirvoms tręšti. Stebimas medienos kuro pelenų užterštumo 137Cs radionuklidu
mažėjimas. Tai galima paaiškinti sumažėjusiu importuojamos iš trečiųjų šalių medienos kuro
kiekiu ir tai, kad dėl griežtos kontrolės įmonės veža mažiau užterštą medienos kurą;
 nustatyta, kad namų ūkiuose kūrenama lietuviškos kilmės mediena, kurios užterštumas
yra labai nedidelis, tačiau pasitaikė ir atvejų, kai medienos granulės ar kepsninėms skirta medienos
anglis neatitikto teisės aktuose nustatytų užterštumo 137Cs radionuklidu lygių. Tai galima
paaiškinti tuo, kad įvežamos iš trečiųjų šalių medienos kuro partijos nėra vienalytės. Taip pat iš
kitų kaimyninių šalių, kur nėra taikoma tokia griežta medienos kuro kontrolės sistema, į Lietuvą
gali patekti nedidelės pavienės medienos kuro siuntos. Gyventojams, kurie pristatė nustatytą
užterštumo lygį viršijančius medienos kuro ėminius, pateikta informacija dėl susidariusių pelenų
tinkamo tvarkymo;
 vienos iš medienos kurą naudojančių įmonių savikontrolė parodė, kad metų eigoje
ištyrus daugiau nei tūkstantį medienos kuro ėminių, tik 3,8 proc. iš jų buvo viršytas teisės aktais
nustatytas užterštumo 137Cs radionuklidu lygis. Tai rodo, kad įvežamo iš užterštų teritorijų
medienos kuro kontrolė yra veiksminga, tačiau įvežamos iš trečiųjų šalių medienos kuro partijos
nėra vienalytės. Nežiūrint į pasitaikančius užterštumo lygį viršijančius atvejus, šioje įmonėje visi
susidarę medienos kuro pelenai buvo tinkami antriniam panaudojimui, įskaitant ir dirvoms tręšti.
Didžioji dalis (83,4 proc.) šioje įmonėje sukūrento medienos kuro užterštumas neviršijo 10 Bq/kg;
 tęsiant lietuviškos medienos užterštumo 137Cs radionuklidu tyrimus, 2021 m.
Valstybinės įmonės „Valstybinė miškų urėdija“ Raseinių, Telšių, Tauragės regioninių padalinių
girininkijų miškuose paimtų medienos ėminių 137Cs aktyvumo koncentracijos vidurkis buvo 2,2
Bq/kg, aktyvumo koncentracija kito nuo 0,1 Bq/kg iki 8,6 Bq/kg.
Numatoma:
 Toliau bus tęsiama veiksminga importuojamo iš trečiųjų šalių medienos ir durpių kuro
bei įmonėse, naudojančiose medienos kurą, susidariusių pelenų kontrolė, vertinant užterštumą
137
Cs radionuklidu;
 tęsiant Lietuvos miškų medienos užterštumo 137Cs radionuklidu tyrimus, 2022 m. bus
tiriama mediena Valstybinių miškų urėdijos Kretingos (Kretinga, Skuodas), Mažeikių (Mažeikiai,
Akmenė), ir Šilutės (Klaipėda, Šilutė) regioniniuose padaliniuose;
 bus tęsiama namų ūkiuose kūrenamos medienos kuro ir durpių kuro kontrolė, kadangi
iš kitų kaimyninių šalių, kur nėra taikoma tokia griežta medienos kuro kontrolės sistema, į Lietuvą
gali patekti nedidelės pavienės siuntos, ir bus teikiamos rekomendacijos gyventojams dėl tinkamo
pelenų tvarkymo, informuojant, kad netinkamo medienos kuro dažniausiai galima įsigyti iš
neoficialių platintojų.
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Ataskaitą parengė RSC specialistai: J. Žiliukas, R. Ladygienė, L. Pilkytė, A. Orentienė, A.
Tankevičiūtė, R. Morkūnienė, R. Kimbaras, A. Ivoškienė, J. Dainytė-Veličkienė, V. Žukauskaitė,
L. Jocienė, O. Sevriukova, A. Urbonienė, G. Eidukaitė, N. Senovaitytė, K. Dacytė, M. Simanovič,
K. Gobytė, E. Karmanovienė, I. Masiulytė, A. Butienė, K. Mažonienė, H. Grušas, K. Gaurilčikas.
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