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APIE RADIACINĖS
SAUGOS CENTRĄ
Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) yra reguliuojančioji institucija radiacinės saugos klausimais,
kurios paskirtis – vykdyti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais (toliau – šaltiniai), išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais, reguliuojamąją
kontrolę.

MISIJA:

formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką radiacinės saugos srityje
užtikrinti Lietuvos žmonių ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio.

VIZIJA:

aukščiausio lygio radiacinė sauga Lietuvoje, visuomenė ir aplinka apsaugota nuo
nepagrįstos apšvitos jonizuojančia spinduliuote, saugus šaltinių naudojimas.

RSC pagrindinės veiklos sritys:
✓

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir apšvitą patiriančių darbuotojų registro
tvarkymas.

✓

Veiklos su šaltiniais įteisinimas.

✓

Radiacinės saugos priežiūra.

✓

Radiologinių avarijų valdymas, dalyvavimas likviduojant jų padarinius ir pagal kompetenciją
dalyvavimas valdant branduolines avarijas ir likviduojant jų padarinius.

✓

Ankstyvojo radiacinio pavojaus stebėjimas ir perspėjimas.

✓

Žmonių apšvitos kaip visuomenės sveikatos rizikos veiksnio stebėsena planuojamose, esamose ir
avarinėse apšvitos situacijose.

✓

Privalomojo radiacinės saugos mokymo koordinavimas ir neformalus radiacinės saugos ugdymas.
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Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai bei struktūra
Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos, tačiau atskiriems
pavedimams bei projektams vykdyti gaunama lėšų ir iš kitų šaltinių (Europos Sąjungos
(toliau – ES) bei tarptautinių organizacijų). 2021 m. iš ES organizacijų gauta įrangos
už 27,5 tūkst. Eur, taip pat, įgyvendinant Tarptautinės atominės energijos agentūros
(toliau – TATENA) nacionalinį projektą, gauta įrangos už 1,9 tūkst. Eur.

98,2% Valstybės biudžeto lėšos

1,8% Tarptautinių organizacijų lėšos

1 141,9 tūkst. Eur

299,7 tūkst. Eur
Institucijai išlaikyti

Darbo užmokesčiui
ir socialiniam draudimui

173,3 tūkst. Eur
Turtui įsigyti

1,1 tūkst. Eur
Dalyvavimo mokestis
EURADOS profesinės apšvietos
radiologiniuose tyrimuose

1 pav. RSC finansavimo šaltiniai
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2021 m. pabaigoje RSC dirbo 60 valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis

Amžiaus vidurkis 44 metai

70 proc. sudarė
moterys

87 proc. įgiję aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, iš jų
6 – mokslų daktarai

RSC, siekdamas užtikrinti efektyvesnį ir greitesnį reagavimą galimų branduolinių ar
radiologinių avarijų atvejais, nuo 2021 m. sausio 1 d. iš Aplinkos apsaugos agentūros
(toliau – AAA) perėmė ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo ir avarijų valdymo
paramos sistemų administravimo bei radiologinio monitoringo funkcijas ir reorganizavo savo
struktūrą – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamente įsteigė Radiacinio pavojaus stebėjimo ir
perspėjimo skyrių, kuris savo veiklą pradėjo nuo 2021 m. liepos 1 d.

Direktorius

Ekspertizės ir apšvitos
stebėsenos departamentas

Vyriausiasis
specialistas

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas
Veiklos įteisinimo ir
valstybės registro skyrius
Radiacinės saugos
priežiūros skyrius

Ekspertizės ir medicininės
apšvitos stebėsenos skyrius
Gyventojų apšvitos
stebėsenos skyrius
Profesinės apšvitos
stebėsenos skyrius
Radiacinio pavojaus stebėjimo
ir perspėjimo skyrius

Avarijų valdymo ir
mokymo skyrius
Finansų valdymo ir
bendrųjų reikalų skyrius
Materialinio techninio
aprūpinimo ir
eksploatavimo skyrius

2 pav. RSC struktūra
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Pagrindiniai Radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo
skyriaus uždaviniai:
•
•
•
•
•

ankstyvojo radiacinio pavojaus stebėjimas ir perspėjimas;
radiologinės būklės prognozavimas;
paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviomis medžiagomis užterštų objektų paieška;
avarinės apšvitos nustatymas biologinės dozimetrijos metodais;
radiologinės būklės stebėjimo ir prognozavimo duomenų kaupimas ir sisteminimas.

Kokybės vadybos sistema
RSC, siekdamas veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo bei
kokybiškai atlikti funkcijas, dar 2009 m. įdiegė kokybės vadybos
sistemą (toliau – KVS), atitinkančią standarto LST EN ISO 9001
reikalavimus. KVS turi užtikrinti sistemingą ir kryptingą veiklos
tikslų bei jų įgyvendinimo uždavinių vykdymą, o tokios sistemos
sukūrimas – kiekvienos valstybinį reguliavimą ir tyrimus ar bandymus
atliekančios institucijos uždavinys.
RSC KVS taip pat atitinka TATENA‘os saugos standarto GSR 2
dalies „Lyderystė ir vadyba saugos srityje“ reikalavimus ir apima
visą RSC veiklą – Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
ir darbuotojų apšvitos registro (toliau – registras) tvarkymą, veiklos
su šaltiniais įteisinimą, radiacinės saugos priežiūrą, pasirengimą
radiologinėms avarijoms ir reagavimą joms įvykus, gyventojų,
darbuotojų ir aplinkos apšvitos stebėseną ir ekspertizę bei
radiacinės saugos ugdymą.
RSC siekia užtikrinti radiologinių tyrimų ir bandymų kokybę, todėl
daugelis RSC atliekamų radiologinių tyrimų ir bandymų nuo 2005 m.
akredituoti pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
KVS padeda gerinti ne tik darbo efektyvumą, veiklos ir viešųjų
paslaugų atlikimo kokybę bei prisideda prie teigiamo visuomenės
požiūrio į RSC veiklą formavimo. KVS nuolat tobulinama atsižvelgiant
į teisės aktų ir organizacinius pokyčius, išorės ir vidaus auditų
rezultatus, neatitiktis, grįžtamąją klientų ir kitų suinteresuotų šalių
informaciją.
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2.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

2021
Sausio mėn.
✓

Seminaras Lietuvos šaulių sąjungos nariams pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms
avarijoms klausimais.

Kovo mėn.
✓

Seminaras greitosios medicinos pagalbą (toliau – GMP) teikiančių įstaigų vadovams,
asmenims, atsakingiems už civilinę saugą ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų
rengimą. Daugiau informacijos čia.

✓

Radiacinės saugos mokymai Kalėjimo departamento darbuotojams.

✓

Pasitarimas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovais dėl
pasirengimo vykdyti maisto ir pašarų kontrolę branduolinės ar radiologinės avarijos atveju.

Balandžio mėn.
✓

Seminaras „Aktualūs radiacinės saugos klausimai asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojams ir asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą“. Daugiau informacijos čia.

✓

Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais pagrįstumas ir nemedicininė apšvita“.

✓

Bendradarbiaujant su JAV Energetikos Departamento Nacionalinės branduolinio
saugumo administracijos Fizinės saugos biuru (ORS), Sandia nacionaline laboratorija bei
Lietuvos policijos mokykla organizuotas seminaras „Reagavimas į fizinės saugos įvykius“.
Daugiau informacijos čia.

Gegužės mėn.

🠔

✓

Dalyvauta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (toliau – PAGD)
organizuotose valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose „Civilinės saugos
sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos
teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“. Daugiau informacijos čia.

✓

Seminarai policijos pareigūnams ir paramedikams pasirengimo branduolinės ar
radiologinės avarijos klausimais. Daugiau informacijos čia.

✓

UAB „Sertika“ atliko RSC KVS pakartotinio sertifikavimo auditą. Daugiau informacijos čia.

✓

Dalyvauta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM)
organizuotuose pasitarimuose su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionų
asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) vadovais ir savivaldybių administracijų
atstovais. Daugiau informacijos čia.

Į TURINĮ
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2021
Birželio mėn.
✓

Dalyvauta metiniame Helsinkio komisijos Ekspertų grupės radioaktyviųjų medžiagų
Baltijos jūroje monitoringo klausimais susitikime HELCOM MORS EG 11-2021. Daugiau
informacijos čia.

✓

Seminaras Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos komunalinių atliekų deginimo įrenginių
darbuotojams aktualiais radiacinės saugos klausimais. Daugiau informacijos čia.

✓

RSC, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) ir Ignalinos
atominės elektrinės (toliau – AE) pasitarimas dėl Ignalinos AE regiono ir Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinio aplinkos monitoringo 2020 m. ataskaitos
bei monitoringo optimizavimo.

Liepos mėn.
✓

Įsteigtas Radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo skyrius. Daugiau informacijos čia.

✓

Vesti Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-osios komandos pareigūnų
radiacinės saugos mokymai.

Rugpjūčio mėn.
✓

Dalyvauta EURADOS vidinės apšvitos palyginamųjų matavimų projekte. Daugiau
informacijos čia.

Rugsėjo mėn.
✓

Įvyko Lietuvos ir Latvijos radiacinę saugą reguliuojančių institucijų susitikimas.
Daugiau informacijos čia.

✓

Kartu su Lietuvos radiologų asociacija šeimos gydytojams organizuotas seminaras,
skirtas spindulinės diagnostikos procedūrų pagrįstumo klausimams aptarti. Daugiau
informacijos čia.

✓

Dalyvauta Kauno IX forto muziejuje vestose mokomosiose taktinėse pratybose
„Radioaktyvių medžiagų lokalizavimas“.

Spalio mėn.

🠔

✓

Seminaras Kauno miesto GMP stoties atstovams, atsakingiems už civilinę saugą ir
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą. Daugiau informacijos čia.

✓

Funkcinės RSC Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) pratybos.

✓

Dalyvauta Vilniaus miesto savivaldybės organizuotose kompleksinėse pratybose
„Vilniaus mieste veikiančių civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas veikti
galimos branduolinės avarijos Baltarusijos AE atveju“. Daugiau informacijos čia.

✓

Dalyvauta TATENA‘os organizuotose ConvEx-3 avarinės parengties pratybose.

Į TURINĮ
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2021
Lapkričio mėn.
✓

Seminaras „Radonas gyvenamojoje ir darbo aplinkoje“. Daugiau informacijos čia.

✓

Seminarai Utenos, Širvintų rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybių administracijų
darbuotojams pasirengimo galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms
klausimais. Daugiau informacijos čia.

✓

Dalyvauta TATENA‘os organizuotame nuotoliniame 18-ajame koordinaciniame susitikime,
skirtame TATENA‘os Analitinių radioaktyvumą aplinkoje tiriančių laboratorijų tinklo
(ALMERA) klausimams aptarti.

Gruodžio mėn.

🠔

✓

Seminaras radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos klausimais. Daugiau informacijos čia.

✓

Seminaras radiacinės saugos klausimais, skirtas darbuotojams, dirbantiems su šaltiniais, ir
asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą. Daugiau informacijos čia.

✓

Dalyvauta EK organizuotame seminare, skirtame radiologinio aplinkos monitoringo
klausimams aptarti. Daugiau informacijos čia.

✓

Dalyvauta Susisiekimo ministerijos organizuotuose civilinės saugos institucinio lygio
funkcinėse stalo pratybose ,,Susisiekimo ministerijos ir reguliavimo subjektų veiksmai
įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje“.

✓

Dalyvauta SAM organizuotuose civilinės saugos mokymuose „Bendrieji radiacinės saugos
principai bei pasirengimas galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms“.

Į TURINĮ

9

RADIACINĖS
SAUGOS
3.
BŪKLĖS APŽVALGA
Trumpi faktai apie radiacinės saugos būklę Lietuvoje:
✓ Registre buvo saugomi 14 415 šaltinių duomenys, o duomenys apie darbuotojų apšvitos dozes
papildyti 8 830 naujais įrašais.
✓ Veikla su šaltiniais buvo vykdoma turint 669 licencijas vykdyti veiklą su šaltiniais (toliau – licencija),
1 140 veiklos vykdytojų vykdė registruotą veiklą su šaltiniais.
✓ Radiacinės saugos požiūriu prižiūrimų ūkio subjektų buvo 1 990, įskaitant ir tuos ūkio subjektus,
kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau jų vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai
jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį
šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą.
✓ Profesinės apšvitos stebėsena atlikta 6 006 darbuotojams. Šios stebėsenos rezultatai parodė, kad
vidutinė darbuotojo gauta metinė efektinė dozė buvo 0,34 mSv.
✓ Vidutinė
pacientų
apšvita
skirtingų
spindulinės
diagnostikos
ir
intervencinės
radiologijos procedūrų metu buvo 0,77 mSv ir, palyginti su 2020 m., sumažėjo apie
24 proc., nes dėl COVID-19 pandemijos ASPĮ buvo atlikta mažiau tokių procedūrų.
✓ Vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas patyrė iš įvairių šaltinių, išskyrus profesinę ir medicininę
apšvitą, buvo apie 2,4 mSv. Didžiausią Lietuvos gyventojo patiriamą apšvitą (1,1 mSv per metus) lėmė
radonas patalpose.
✓ Stiprinta teisinė bazė ir ištekliai Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar
radiologinės avarijos atveju (toliau – Valstybinis planas) RSC numatytoms funkcijoms vykdyti.
✓ Registruoti, tirti ir vertinti 137 Lietuvoje kilę radiologiniai incidentai. Didelę jų dalį sudarė pasienio
kontrolės postuose sulaikyti padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę kroviniai.
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RADIACINĖS SAUGOS
REGULIUOJAMOJI KONTROLĖ

4.

Jonizuojančioji spinduliuotė dėl savo naudingų savybių efektyviai taikoma įvairiose ūkinės veiklos
srityse. Vis dėlto, be teikiamos naudos, jonizuojančioji spinduliuotė gali kelti pavojų žmogaus sveikatai,
todėl siekiama, kad bet kokia veikla su šaltiniais visuomenei teiktų didesnę naudą nei žalą, o apšvita būtų
kiek galima mažesnė, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius. Pagrindiniai RSC vykdomos
radiacinės saugos reguliuojamosios kontrolės rodikliai pavaizduoti 3 pav.

Apšvitą
patiriančių
darbuotojų skaičius

8 495

Prižiūrimų
ūkio subjektų
skaičius

Registruotų
veiklų skaičius

Išduotų
licencijų skaičius

669

1 140

Šaltinių
skaičius

1 990

14 415

3 pav. Radiacinės saugos reguliuojamosios kontrolės rodikliai

4.1. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registras
Registre saugomi ir tvarkomi duomenys apie įvežtus, išvežtus, naudojamus ir saugomus šaltinius,
t. y. apie uždaruosius ir atviruosius radioaktyviuosius šaltinius, generatorius (toliau – generatoriai),
taip pat registruojamos darbuotojų profesinės apšvitos dozės.
2021 m. užregistruotos 6006 darbuotojų metinės apšvitos dozės, išduoti 119 Komandiruotų
darbuotojų apšvitos dozių pasai. Duomenys apie darbuotojų patiriamą profesinę apšvitą pateikiami šio
leidinio skyriuje „Profesinės apšvitos vertinimas“.
Registre buvo saugomi 14 415 šaltinių duomenys. Pastaruosius 5 metus uždarųjų radioaktyviųjų
šaltinių skaičius pasikeitė nežymiai, o jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičius
nuolat didėja. Šaltinių skaičiaus kitimas 2016–2021 m. pavaizduotas 4 pav.
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Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai

4 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas

Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai daugiausia naudojami įvairiuose matuokliuose (tankio, storio,
drėgmės ir kt.), spektrometrų, krovinių ir bagažo kontrolės kalibravimo įrangoje. Medicinoje uždarieji
radioaktyvieji šaltiniai naudojami spindulinėje terapijoje, kraujui švitinti, kaip etaloniniai uždarieji
radioaktyvieji šaltiniai – įrenginiams, skirtiems dozės galiai matuoti, kalibruoti.
Generatorių skaičiaus didėjimą lėmė įrangos modernizavimas – sena, susidėvėjusi įranga buvo
keičiama nauja, ASPĮ įsigijo nemažai naujų mobilių rentgeno aparatų. Didžiąją generatorių dalį
(~87 proc.) sudarė medicininė įranga. Generatorių, naudojamų medicinoje, pasiskirstymas pagal veiklos
sritis pavaizduotas 5 pav.

74% Odontologija
20% Diagnostika
2% Kompiuterinė tamografija
2% Mamografija
1% Intervencinė radiologija
1% Terapija

5 pav. Generatorių, naudojamų medicinoje, pasiskirstymas pagal veiklos sritis
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Odontologijoje naudojamų generatorių skaičius kiekvienais metais didėja, nes vis daugiau
privačių odontologijos klinikų įsigyja modernios intraoralinės, panoraminės ar tūrinės kompiuterinės
tomografijos įrangos arba keičia ją naujesne. Generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas
2016–2021 m. pateiktas 6 pav.

2161
11

164

259

124
15

13

11

11

228

2011

1931

1820
307

1763
256

1677
228
11

2624

2403

2282

2138

2030

338

1916

Dantų kompiuterinės tomografijos įranga

Panoraminiai dantų rentgeno aparatai su KT funkcija

Panoraminiai dantų aparatai

Intraoraliniai dantų rentgeno aparatai

Bendras skaičius

6 pav. Generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas

Kitose srityse (pramonėje, moksliniuose tyrimuose ir kt.) generatoriai naudojami:
✓

rentgeno radiografijoje;

✓

įvairiuose rentgeno kontrolės įrenginiuose žaliavų, gaminamos produkcijos kokybei bei sudėčiai
įvertinti;

✓

svetimkūniams aptikti;

✓

atliekant mokslinius tyrimus (rentgeno spektrometrai, difraktometrai ir kt.);

✓

krovinių ir bagažo kontrolės įrangoje ir kt.

Atvirieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami branduolinėje medicinoje ligoms diagnozuoti ir gydyti bei
įvairiuose moksliniuose tyrimuose. Bendras 2021 m. gautų atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas
neviršijo 10 TBq.
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4.2. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
įteisinimas
Registruotos 64 naujos veiklos, išduotos 57 licencijos vykdyti veiklą su įvairios paskirties šaltiniais,
neišduotas nei vienas laikinasis leidimas. Registruotų veiklų ir išduotų licencijų pasiskirstymas pagal
veiklos sritis pavaizduotas 7 ir 8 pav.
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7 pav. Išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

🠔

Į TURINĮ

14

60
55

Registruota veiklų

50
48
40

39

30
20
10

22
9

8
2

0
2018

Medicina

4

2019

2

5

2020

Kita (prekyba, montavimas, ir kt.)

4

5

2021

Pramonė

8 pav. Registruotų veiklų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

Kaip ir kiekvienais metais, kai kurie veiklos su šaltiniais vykdytojai kreipėsi į RSC prašydami:
✓

dėl tam tikrų priežasčių laikinai sustabdyti veiklą (4 prašymai);

✓

panaikinti licencijos galiojimą (28 prašymai);

✓

panaikinti veiklos registravimą (25 prašymai);

✓

panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą (2 prašymai).

2021 m. atlikti 24 registruotų veiklų ir 32 licencijų patikslinimai, RSC gavus informacijos iš veiklos
vykdytojų ar Juridinių asmenų registro ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie pasikeitusius
registruotos veiklos vykdytojo ar licencijos turėtojo duomenis.

Veiklos vykdytojo prievolė yra pranešti RSC apie pasikeitusias licencijuojamos veiklos su šaltiniais
sąlygas ar pasikeitusį registruotos veiklos pobūdį ir pateikti teisės aktuose nurodytą informaciją
bei dokumentus, susijusius su šiais pakeitimais. Tik tuomet, kai RSC specialistai radiacinės saugos
požiūriu įvertina veiklos vykdytojo pasirengimą vykdyti veiklą naujomis aplinkybėmis ir apie savo
teigiamą sprendimą praneša registruotos veiklos vykdytojui ar licencijos turėtojui, pastarieji turi
teisę vykdyti veiklą su šaltiniais pasikeitusiomis veiklos sąlygomis ar pasikeitus veiklos pobūdžiui.
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Per pastaruosius porą metų stebima, kad sumažėjo pakeistų licencijos priedų skaičius, nes veiklos
registravimas sumažino veiklos vykdytojo prievoles ir, pasikeitus darbuotojų ir šaltinių sąrašui,
pakanka nustatytos formos pranešimais informuoti Registrą apie šiuos pasikeitimus. Tačiau, pasikeitus
tam tikriems registruotos veiklos duomenims: telefono numeriui, elektroniniam paštui, asmeniui,
atsakingam už radiacinę saugą, registruojamos veiklos adresui, registruotos veiklos vykdytojas privalo
RSC pateikti prašymą pakeisti šiuos duomenis (pateikti 68 prašymai). Registruotų veiklų, licencijų bei
pakeistų licencijų priedų ir registruotos veiklos duomenų skaičiaus kitimas 2016–2021 m. pavaizduotas
9 pav.
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1723

1722

1292
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1129

1139

407
26
2016

2017

17

2018

41

2019

55

68

2020

2021

Registruotų veiklų skaičius

Pakeistų licencijos priedų skaičius

Licencijų skaičius

Pakeisti registruotos veiklos duomenys

9 pav. Registruotų veiklų, licencijų, pakeistų licencijos priedų ir registruotos veiklos duomenų
skaičiaus kitimas
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4.3. Radiacinės saugos priežiūra
2021 m. patikrinti 724 ūkio subjektai, iš kurių 154 nustatyta radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių
fizinę saugą (toliau – fizinė sauga) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, įskaitant ir
mažareikšmius pažeidimus (žr. 10 pav.).

Patikrinta
ūkio subjektų

Patikrinimai

Patikrinimai
su
radiologiniais
tyrimais

724

899

161

Ūkio subjektai,
kuriuose rasta
pažeidimų
(trūkumų)

Surašyta
administracinių
nusižengimo
protokolų

Išduota leidimų
radioaktyviosioms
medžiagoms ir
atliekoms vežti

154

28

47

10 pav. Radiacinės saugos priežiūros rodikliai

DAŽNIAUSI RADIACINĖS SAUGOS PAŽEIDIMAI:
✓ apšvitą patiriantys darbuotojai laiku nemokomi radiacinės saugos;
✓ nepateikti duomenys Registrui;
✓ neatliekama darbuotojų išorinės apšvitos stebėsena;
✓ laiku neatlikta šaltinių techninė priežiūra;
✓ laiku nepranešta apie pasikeitusius licencijos ar jos priedo duomenis.
Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą
jonizuojančiąja spinduliuote, 28 ūkio subjektams taikytos poveikio priemonės – visiems ūkio subjektams
paskirtos baudos.
Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus, siekdami įvertinti, kaip laikomasi
radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje. Atlikti tiksliniai patikrinimai,
kurių metu vertinta, kaip užtikrinama radiacinė sauga atliekant medicinines procedūras vaikų rentgeno
diagnostikoje, taip pat vertintas ASPĮ atliekamų rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumas.
Patikrinimų metu nustatyta, kad:
✓

Parengtose Kokybės laidavimo programose yra aprašytos tvarkos, susijusios su rentgeno
diagnostikos procedūrų vaikams paskyrimu, atlikimu, apšvitos dozių vertinimu;

✓

Procedūras atlieka tik licencijos priede nurodyti darbuotojai, atitinkantys jiems keliamus
kvalifikacinius reikalavimus;

✓

Rentgeno diagnostikos procedūros vaikams atliekamos tik pateikus paskyrėjo siuntimą ir tik
turint pakankamai informacijos apie procedūros pagrįstumą;

✓

Pakankamas kiekis individualiųjų apsaugos priemonių (švinuotų prijuosčių, apykaklių,
sijonėlių ir kt.), o taip pat specialių imobilizavimo priemonių, skirtų mažamečiams vaikams įtvirtinti;

✓

rentgeno įrangos kokybės kontrolės bandymai ir techninė priežiūra atliekama nustatytu
periodiškumu ir atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
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Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo
radiacinės saugos priežiūra
Radioaktyviųjų medžiagų ir (ar) radioaktyviųjų atliekų vežimas – sudėtingas ir atitinkamo
pasirengimo reikalaujantis procesas, todėl vežti radioaktyviąsias medžiagas (atviruosius ir uždaruosius
radioaktyviuosius šaltinius) ir (ar) radioaktyviąsias atliekas gali tik tokią veiklą įteisinę ūkio subjektai
(atsižvelgiant į radioaktyviųjų šaltinių pavojingumo kategoriją) bei besilaikantys radiacinės ir
radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimų. Veiklos įteisinti nereikia, jei radioaktyviosios
medžiagos ir (ar) radioaktyviosios atliekos vežamos nekontroliuojamose pakuotėse, nurodytose Lietuvos
Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą.

Vidutiniškai per metus į Lietuvą įvežama:

Vidutiniškai per metus grąžinama gamintojui:

•

apie 1 500 vnt. atvirųjų radioaktyviųjų
šaltinių pakuočių;

•

•

apie 22 vnt. uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių.

apie 14 vnt. panaudotų uždarųjų
radioaktyviųjų šaltinių.

2021 m. išduoti 39 leidimai radioaktyviosioms medžiagoms ir 8 – radioaktyviosioms atliekoms vežti
pateikti 11 pav.
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22
Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ES šalies

15

Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ES šalį
Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ne ES šalies

10
8
5
4

4

4

5

Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ne ES šalį
Vežti radioaktyviąsias medžiagas šalies viduje
Vežti radioaktyviąsias atliekas šalies viduje

0

11 pav. Išduotų leidimų pasiskirstymas pagal rūšis

Vertindami leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pokyčius
2016–2021 m. (žr. 12 pav.) matome, kad išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir
radioaktyviąsias atliekas bendra pastarųjų kelerių metų tendencija nesikeičia. Tai rodo, kad veiklos su
šaltiniais vykdytojų poreikiai pastaruosius kelerius metus nesikeičia, tik atnaujinamos veiklai reikalingos
radioaktyviosios medžiagos ar veikloje susidariusios radioaktyviosios atliekos perduodamos galutinai
sutvarkyti.
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12 pav. Leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas kitimas

Radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos užtikrinimas
Branduolinis saugumas – vienas svarbiausių saugumo politikos aspektų visame pasaulyje.
Branduolinio saugumo grėsmė, tokia kaip branduolinių ginklų platinimas į jų neturinčias šalis bei
branduolinis terorizmas, ilgainiui nė kiek nemažėja, priešingai – tobulėjant technologijoms, kyla vis
daugiau naujų iššūkių, kuriuos būtina spręsti. Fizinė sauga yra sudedamoji branduolinio saugumo dalis,
nustatanti pagrindinius fizinės saugos reikalavimus, taikomus siekiant užtikrinti apsaugą nuo neteisėto
radioaktyviųjų šaltinių užvaldymo ar pagrobimo bei veiksmų, kurie dėl jonizuojančiosios spinduliuotės
tiesiogiai arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai ir saugumui.
2021 m. patvirtintos ir įsigaliojo naujos fizinės saugos taisyklės, kuriose į Lietuvos Respublikos teisę
perkeltos naujausios TATENA‘os fizinės saugos rekomendacijos:
✓ vartojamos naujos sąvokos, nustatyti fizinės saugos užtikrinimo principai;
✓ apibrėžti fizinės saugos sistemos fizinės saugos lygiai;
✓ atnaujinti fizinės saugos sistemos projektavimo, diegimo ir valdymo bei fizinės saugos užtikrinimo
priemonių kokybės pakankamumo įvertinimo reikalavimai, taikomi radioaktyviųjų šaltinių
naudojimo, saugojimo ir vežimo metu.
RSC, siekdamas supažindinti ūkio subjektus su pasikeitusiais fizinės saugos reikalavimais,
organizavo seminarą darbuotojams, atsakingiems už fizinę saugą, darbuotojams, dirbantiems su I–IV
pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltinais, ir darbuotojams, vežantiems radioaktyviuosius
šaltinius.
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Fiziniai
asmenys,
prieš
skiriant juos atsakingais už I,
II, III pavojingumo kategorijų
radioaktyviųjų šaltinių radiacinę
ir (ar) fizinę saugą, arba priimant
juos dirbti su I, II, III pavojingumo
kategorijų
radioaktyviaisiais
šaltiniais, privalo būti tikrinami
dėl tinkamumo dirbti.
2021 m. veiklos vykdytojai
kreipėsi į RSC dėl 64 darbuotojų
tinkamumo
dirbti
tikrinimo
organizavimo.
Darbuotojų,
kuriems 2018–2021 m. buvo
organizuotas tinkamumo dirbti
tikrinimas, skaičius pateiktas
13 pav.
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13 pav. Darbuotojų, kuriems buvo organizuotas tinkamumo
dirbti tikrinimas, skaičius

Atlikti 7 planiniai patikrinimai, kurių metu vertinta radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos užtikrinimo
priemonių atitiktis reikalavimams, nustatytiems teisės aktuose, reglamentuojančiuose fizinę saugą.
Patikrinimų metu buvo vertinamos veiklos vykdytojų įdiegtos fizinės saugos užtikrinimo priemonės,
atsižvelgiant į veiklos vykdytojų turimų radioaktyviųjų šaltinių pavojingumo kategorijas. Apibendrinus
patikrinimų rezultatus nustatyta, kad visi patikrinti veiklos vykdytojai yra įdiegę fizinės saugos sistemas.
Vertinant kai kuriuos veiklos vykdytojus, nustatyta pažeidimų, susijusių su fizinės saugos užtikrinimu.
Fizinės saugos pažeidimams pašalinti nustatyti terminai.

Vartojimo gaminiai
RSC renka ir analizuoja duomenis apie į Lietuvą įvežamus
vartojimo gaminius, į kuriuos gamybos metu sąmoningai įdėta
radioaktyviųjų medžiagų, bei vertina tokių gaminių galimą poveikį
gyventojų sveikatai. 2021 m. į Lietuvą tradiciškai importuotos įvairios
paskirties apšvietimo lempos ir jų komponentai, kurių gamyboje
naudojamos kriptono (85Kr), torio (232Th) ir tričio (3H) radioaktyviųjų
izotopų turinčios dujos. Tokių vartojimo gaminių naudojimas,
importas ir prekyba yra priskiriami pagrįstai veiklai, o tai reiškia,
kad, neviršijant nereguliavimo lygių, nustatytų Lietuvos higienos
normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 4
priede, tokia veikla yra laikoma saugia radiacinės saugos požiūriu.
Pasitaiko atvejų, kai sendaikčių prekybos vietose žmonės
įsigyja nesaugių vartojimo gaminių, pagamintų XIX a. pabaigoje –
XX a. pirmojoje pusėje. Tuo metu visuomenė dar neturėjo žinių apie
galimą jonizuojančiosios spinduliuotės žalą žmogaus organizmui.
Radioaktyviosios medžiagos naudotos siekiant išgauti tam tikras
spalvas ar švytėjimą (senovinių laikrodžių, barometrų, laivų, lėktuvų
ir kitų prietaisų skalių, stiklo, keramikos gaminių ir papuošalų).
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Kaip ir kasmet, RSC pareigūnai, siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepagrįstos apšvitos, tokių vartojamųjų gaminių
paieškas atliko Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionų turguose, antikvariatuose ir panašiose
sendaikčių prekybos vietose. Atliekant paieškas parodoje „Retro mugė 2021“, vienoje prekyvietėje prie
parduodamo išmontuoto laivo laikrodžio lygiavertės dozės galia viršijo gamtinį foną, tačiau neviršijo
nereguliuojamo veikmens kriterijų (išmatuota dozės galia 10 cm atstumu nuo paviršiaus neviršijo
1
µSv/h). Identifikuotas 226Ra radionuklidas. Prekeivis informuotas apie nustatytą padidėjusią apšvitą
prie laikrodžio bei galimą grėsmę sveikatai, jam pateiktos ir rekomendacijos, kaip elgtis su vartojimo
gaminiu.

Radiacinės saugos vertinimas fosfatinių žaliavų perdirbimo
įmonėje
Perdirbant žaliavas, kurių sudėtyje yra gamtinių radioaktyviųjų medžiagų, turi būti taikomos
radiacinės saugos priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojų apšvita neviršys teisės aktais nustatytos
apšvitos ir gyventojai nepatirs papildomos apšvitos dėl į aplinką galinčių pasklisti gamtinių
radioaktyviųjų medžiagų. RSC specialistai įvertino taikomas radiacinės saugos priemones įmonėje, kuri
fosfatų perdirbimo atliekas, turinčias gamtinių radioaktyviųjų medžiagų, saugo savo teritorijoje.
Fosfatų perdirbimo atliekų ėminiai buvo atrinkti iš dešimties skirtingu laiku suvežtų
atliekų vietų. Gamtinių radionuklidų aktyvumo koncentracija ėminiuose neviršijo higienos normoje
HN 73:2018 nustatytų nereguliuojamosios veiklos lygių.
Nustatyta, kad veikla, susijusi su minėtų atliekų tvarkymu, yra saugi radiacinės saugos požiūriu ir
nekelia pavojaus žmonių sveikatai, todėl papildomų radiacinės saugos priemonių taikyti nereikia.
Aplink įmonę gyvenantys gyventojai negali įkvėpti radioaktyviųjų medžiagų dulkių, nes atliekos yra
įmonės teritorijoje, toli nuo gyvenviečių.

Iš sąvartos atrenkami atliekų ėminiai
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Medienos ir durpių kuro užterštumo
kontrolė

Cs radionuklidu

137

Medienos produktų bei medienos ir durpių kuro kontrolė atliekama visose grandyse – nuo importo
iki galutinio pelenų panaudojimo, todėl esamas teisinis mechanizmas bei taikomos įvairios prevencijos ir
aktyvios kontrolės priemonės leido visiškai užtikrinti gyventojų ir darbuotojų radiacinę saugą.
Efektyviai veikianti pasienio kontrolės punktuose įrengta radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų
objektų aptikimo sistema leidžia užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų radioaktyviosiomis medžiagomis
užterštos medienos ir jos gaminių. 2021 m. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – 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. RSC kartu su Lietuvos muitine atliko 40
patikrinimų, kurių metu į Lietuvos Respublikos rinką nebuvo įleista 13 vagonų ir 5 transporto priemonės,
vežančios medienos kurą, kadangi išmatuotas 137Cs radionuklido savitasis aktyvumas atrinktuose ėminiuose
viršijo leistiną lygį – 30 Bq/kg.
Atlikus patikrinimus medienos ir durpių kurą deginančiose katilinėse ir šiluminėse elektrinėse nustatyta,
kad visi patikrinti ūkio subjektai laikosi nustatytų reikalavimų.
Ūkio subjektuose, kuriuose gamybos metu deginamos susidarę medienos atliekos, nustatyta, kad ne
visus susidariusius pelenus galima naudoti dirvoms tręšti ir vienas iš tokių ūkio subjektų dėl to buvo įspėtas.
Medienos kurą naudojančių katilinių ir šiluminių elektrinių (pelenų gamintojų) savikontrolei atrinktų
pelenų ėminių radiologinių tyrimų rezultatai parodė, kad 5 proc. pelenų negalima naudoti dirvoms tręšti.
Stebima, kad medienos kuro pelenų užterštumas 137Cs radionuklidu mažėja.
2021 m. pasitaikė atvejų, kai medienos granulės ar kepsninėms skirta medienos anglis neatitiko
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, kuriose nėra
taikoma tokia griežta medienos kuro kontrolės sistema, į Lietuvą gali patekti nedidelių pavienių medienos
kuro siuntų. Gyventojams, kurie pristatė nustatytą užterštumo lygį viršijančius medienos kuro ėminius,
pateikta
informacija
dėl
susidariusių pelenų tinkamo
tvarkymo.
Nustatyta,
kad
namų
ūkiuose dažniausiai kūrenama
lietuviškos kilmės mediena,
kurios užterštumas yra labai
nedidelis.
Tęsiant lietuviškos medienos
užterštumo 137Cs radionuklidu
tyrimus, Valstybinės įmonės
„Valstybinė miškų urėdija“
Raseinių,
Telšių,
Tauragės
regioninių padalinių girininkijų
miškuose paimtų medienos
137
ėminių
Cs
radionuklido
aktyvumo koncentracija kito
nuo 0,1 iki 8,6 Bq/kg.
Medienos ėminiai
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4.4. Patalpų projektų ekspertizė
Siekiant užtikrinti gyventojų apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, jau
projektuojant patalpas, kuriose planuojama naudoti šaltinius, privaloma nurodyti priemones,
numatomas taikyti darbuotojų ir gyventojų radiacinei saugai užtikrinti. Atliekant patalpų projekto
radiacinės saugos ekspertizę (toliau – patalpų projekto ekspertizė) įvertinami visi radiacinės saugos
aspektai, susiję su galima darbuotojų ir gyventojų apšvita. 2018–2021 m. atliktų patalpų projektų
ekspertizių skaičiai pateikti 14 pav.
2021 m. atliktos 375 patalpų projektų ekspertizės. Taip pat RSC pagal kompetenciją dalyvavo teritorijų
planavimo ir statinių statybos procese ir tikrino pateiktas paraiškas dėl statybos leidimo išdavimo
(patikrinta 15 paraiškų). Šio statybos leidimo reikia naujai statomiems ar rekonstruojamiems objektams,
kuriuose bus naudojami šaltiniai. Įvertinus su paraiškomis gautus dokumentus, pateiktus informacinėje
sistemoje „Infostatyba“, pritarta 6 paraiškoms dėl statybos leidimo išdavimo, 2 paraiškos atmestos: viena
– dėl neatliktos patalpų projekto ekspertizės, antra – informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pritarimui
pateikti statinio projekto dalies radiacinės saugos sprendiniai neatitiko RSC suderintų statinio projekto
dalies sprendinių. 7 paraiškos nenagrinėtos todėl, kad buvo ne pagal kompetenciją paskirtos RSC.

Veiklos sritys

2021

2020

2019

2018

Odontologija

306

257

267

76

Rentgeno diagnostika

51

107

57

20

Veterinarija

12

4

10

2

Mokslo tyrimo ir mokymo

1

0

0

0

Spindulinė terapija

2

2

2

1

Branduolinė medicina

3

7

1

0

Pramonė

0

1

1

1

375

378

338

100

VISO

14 pav. Atliktų patalpų projektų ekspertizių skaičius
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4.5. Pasirengimas galimoms branduolinėms ir radiologinėms
avarijoms
Rengdamasis branduolinėms ir radiologinėms avarijoms (toliau – avarijos), RSC daug dėmesio skyrė
pirmųjų reaguotojų ir kitų įstaigų darbuotojų mokymams, kurių metu avarinės parengties ir reagavimo
bei radiacinės saugos klausimais apmokyta apie 1 300 asmenų – pirmieji reaguotojai, valstybės,
savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai.

Mokymų akimirkos

Organizuotas seminaras GMP teikiančių įstaigų vadovams, asmenims, atsakingiems už civilinę saugą
ir už ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą, kurio metu aptarti pasirengimo teikti medicinos
pagalbą radioaktyviosiomis medžiagomis užterštiems nukentėjusiems asmenims tobulinimo aspektai.
RSC dalyvavo SAM organizuotuose nuotoliniuose pasitarimuose su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio
ir Šiaulių regionų ASPĮ vadovais ir savivaldybių administracijų atstovais, kurių metu pristatė avarijų riziką
Lietuvos gyventojams bei galimus padarinius sveikatai, aptarė tolesnius spręstinus ASPĮ pasirengimo
priimti ir teikti medicinos pagalbą nukentėjusiems asmenims avarijos atveju uždavinius. Taip pat
organizuotas susitikimas su VMVT atstovais, kurio metu pristatyti galimi pavojai pradėjus eksploatuoti
Baltarusijos AE bei aptartas institucijos pasirengimas vykdyti funkcijas avarijos atveju.
Ugniagesiai gelbėtojai
75

Policijos pareigūnai
33

Lietuvos kariuomenės
atstovai
20

Kitų valstybinių
įstaigų darbuotojai
267

GMP darbuotojai
108

ASPĮ darbuotojai
138

Savivaldybių administracijų
darbuotojai
347

Nevyriausybinių
organizacijų darbuotojai
320

2021 m. Avarinės parengties mokymų statistika
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Įvairaus lygio pratybų organizavimas ir dalyvavimas jose yra svarbi pasirengimo galimoms avarijoms
dalis.
Dalyvauta TATENA‘os CONVEX-3 pratybose, kurių tikslas – tobulinti pratybose dalyvaujančių
institucijų pasirengimą reaguoti į branduolines avarijas užsienio valstybėse. RSC bendradarbiavo
rengiant ir dalyvavo valstybinio lygio funkcinėse pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai
įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“. Šių
pratybų tikslas – tobulinti ir praktiškai patikrinti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą vykdyti
Valstybiniame plane numatytas institucijų funkcijas. RSC pratybų metu imitavo, kad RADIS stotys fiksavo
jonizuojančiosios spinduliuotės lygio padidėjimą Lietuvoje, prognozavo ir vertino galimą avarinės
apšvitos poveikį Lietuvos gyventojams, teikė rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo,
pavyzdžiui, skydliaukės blokavimo stabiliuoju jodu, evakavimo, laikino žmonių perkėlimo ir pan.
Bendradarbiauta rengiant ir dalyvauta Vilniaus miesto savivaldybės organizuotose kompleksinėse
civilinės saugos pratybose, kurių tikslas – patikrinti Vilniuje veikiančių civilinės saugos sistemos subjektų
pasirengimą veikti galimos avarijos Baltarusijos AE metu. Šių pratybų metu RSC vertino galimą avarijos
poveikį Lietuvos gyventojams bei teikė rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo, taip pat
vykdė gyventojų radioaktyviojo užterštumo ir dezaktyvavimo kokybės kontrolę bei teikė šias funkcijas
atliekančioms institucijoms pasiūlymus dėl apšvitos mažinimo.

Vilniaus miesto savivaldybės kompleksinių pratybų akimirkos
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Dalyvauta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos organizuotose civilinės saugos pratybose
„Susisiekimo ministerijos ir reguliavimo subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos AE“,
skirtose patikrinti ir įvertinti Valstybiniame plane Susisiekimo ministerijai numatytų funkcijų praktinius
taikymo aspektus ir procedūras.
RSC dalyvavo PAGD Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuotose funkcinėse pratybose
radioaktyviųjų medžiagų aptikimo ir izoliavimo tema, kurios vyko Kauno IX forto muziejuje. Pratybų
metu RSC specialistai organizavo pirmųjų reaguotojų apšvitos kontrolę, konsultavo radioaktyviojo
užterštumo kontrolės ir dezaktyvavimo klausimais.

Civilinės saugos pratybos Kauno IX forto muziejuje

Organizuotos RSC ESOC funkcinės pratybos, kurių metu įvertinta ESOC sušaukimo tvarka ir realus
ESOC grupių vadovų atvykimo į RSC laikas. RSC specialistai dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos sudarytų darbo grupių, susijusių su nacionaliniam saugumui kylančiomis grėsmėmis,
sąlygotomis nesaugios branduolinės energetikos plėtojimo šalia Lietuvos valstybės sienos, veikloje.
Kartu su VSAT ir PAGD stiprintas pasirengimas atlikti radiacinę žvalgybą įvykus avarijai Baltarusijos
AE:
✓

patikslintos matavimo vietos ir važiavimo maršrutai;

✓

atnaujinta įranga bei atliktas šios įrangos patikrinimas didelės jonizuojančiosios spinduliuotės
dozės galios lauke;

✓

išbandytos galimybės nuotoliniu būdu valdyti žvalgybą iš oro.

RSC plėtė savo galimybes radiologinės būklės stebėsenos srityje tarptautiniu lygmeniu – pateiktos
paraiškos Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijai (VBBUSO) ir TATENA‘ai
tapti techniniu duomenų centru jų administruojamose tarptautinėse radiacinio monitoringo
informacinėse sistemose.
🠔
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Aplinkos gama dozės galios matavimų Baltarusijos pasienyje rezultatai

Siekiant efektyviau ir greičiau reaguoti galimų avarijų atvejais, AAA ankstyvojo radiacinio pavojaus
perspėjimo ir avarijų valdymo paramos sistemų administravimo bei radiologinio monitoringo funkcijos
perduotos RSC. Tai sudaro galimybes avarijų atveju užtikrinti skubų ir kokybišką rekomendacijų
pateikimą dėl apsaugomųjų veiksmų gyventojams taikymo, išvengiant tarpinių grandžių ir garantuojant
kokybišką, patikimą bei operatyvų integralių radiologinių tyrimų organizavimą, atlikimą ir jų rezultatų
pateikimą.

4.6. Radiologiniai incidentai ir avarijos
2021 m. registruoti, tirti ir vertinti 137 radiologiniai incidentai (žr. 16 pav.). Radiologinių avarijų
neregistruota.
Didelę registruotų incidentų dalį sudarė pasienio kontrolės postuose sulaikyti padidėjusią
jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę kroviniai (137Cs radionuklidu užterštas biokuras, statybinės
medžiagos ir pan.).

110 Dirbtinės kilmės radionuklidais užteršti kroviniai
5 Paliktieji šaltiniai
1 Pavogti šaltiniai
1 Radionuklidais užteršti objektai
8 Nepagrįsta medicininė apšvita
2 Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę asmenys
10 Gamtinės kilmės radionuklidais užteršti kroviniai

16 pav. Registruotų radiologinių incidentų pasiskirstymas
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ASPĮ tirti 8 radiologiniai incidentai dėl nepagrįstai patirtos medicininės apšvitos:
✓

dėl programinės įrangos gedimo gauti netinkami vaizdai diagnozei nustatyti;

✓

dviem asmenims dėl darbuotojų klaidos ir vienu atveju dėl pačio asmens veiksmų nebuvo atliktos
branduolinės medicinos diagnostikos procedūros;

✓

dėl įsivėlusios klaidos medicinos dokumentuose pacientei, atliktos dvi tokios pat spindulinės
terapijos procedūros;

✓

dėl gama peilio gedimo nebaigta gydymo procedūra;

✓

asmeniui suleistas ne tas radiofarmakologinis preparatas;

✓

vaisius patyrė apšvitą, nes pacientė nežinojo, kad yra nėščia.

Penkis kartus buvo aptikti paliktieji radioaktyvieji šaltiniai ir vieną kartą – radionuklidais užterštas
objektas. Paliktieji radioaktyvieji šaltiniai (priešgaisriniai dūmų jutikliai su 241Am ir 239Pu radionuklidu,
kalibraciniai šaltiniai ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka perduoti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui
sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.

Aptikti paliktieji radioaktyvieji šaltiniai
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4.7. Radiacinės ir fizinės saugos mokymas
Veiklos vykdytojai, prieš pradėdami veiklą su šaltiniais, o vėliau ne rečiau kaip kas penkerius metus,
privalo užtikrinti, kad asmenys, atsakingi už radiacinę saugą, ir apšvitą patiriantys darbuotojai būtų
mokomi radiacinės saugos, o darbuotojai, dirbantys su I–III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais
šaltiniais, ir asmenys, atsakingi už I–IV kategorijų radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, būtų mokomi
fizinės saugos.

Mokymo įstaigos,
vykdančios radiacinės
saugos mokymus

Galiojančios
radiacinės saugos
mokymo programos

Mokymo įstaigos,
vykdančios fizinės
saugos mokymus

152

14

Galiojančios
fizinės saugos
mokymo programos

4

2

Radiacinės ir fizinės saugos mokymo rodikliai

RSC, vykdydamas radiacinės ir fizinės saugos mokymo priežiūrą, derino įstaigų, mokančių radiacinės
ir (ar) fizinės saugos, sudarytas mokymo programas, vadovavo radiacinės ir (ar) fizinės saugos žinių
vertinimo komisijoms, vykdė pradinio radiacinės saugos mokymo pripažinimą ir administravo radiacinės
ir fizinės saugos pažymėjimų duomenų bazę.

Radiacinės
saugos mokymus
baigę asmenys

2 105

Fizinės saugos
mokymus baigę
asmenys

4

Asmenys,
gavę pradinio
radiacinės saugos
mokymo pripažinimą

327

Radiacinės ir fizinės saugos mokymai bei pripažinimas

Siekdami aktyviai skleisti radiacinės saugos žinias, RSC specialistai organizavo seminarus ir
mokymus darbuotojams ir asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, vedė pažintines ekskursijas
moksleiviams ir studentams, dalyvavo kitų įstaigų ir institucijų organizuotuose renginiuose.
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4.8. Radiacinės saugos reglamentavimas
Tobulindamas ES teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir atsižvelgdamas į TATENA‘os rekomendacijų
nuostatas, RSC rengė ir derino teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, projektus.
2021 m. buvo priimti šie svarbiausi radiacinę ir fizinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:
LRV NUTARIMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
✓

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių pakeitimai.

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
✓

Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos
taisyklės;

✓

Radiacinės saugos centro nuostatų pakeitimai;

✓

Lietuvos higienos norma HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno
diagnostikoje“;

✓

Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
pakeitimai;

✓

Radiacinės saugos priežiūros reglamentas;

✓

Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“
pakeitimo“ pakeitimai;

✓

Diagnostinių atskaitos lygių, taikomų spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos
procedūrų metu, pakeitimai;

✓

Radiacinės saugos centro vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos
uždavinių įgyvendinimo 2022 metais planas;

✓

Maisto ir jo sudedamųjų dalių apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų aprašas;

✓

Lietuvos higienos norma HN 88:2021 „Nemedicininės paskirties atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių
radiacinė sauga“;

✓

Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemos (RADIS) duomenų saugos nuostatai.
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RSC DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
✓

Avarinės parengties kategorijų ir jų nustatymo kriterijų rengiantis radiologinėms avarijoms,
galinčioms įvykti vykdant veiklą su radioaktyviaisiais šaltiniais, išskyrus vykdant branduolinės
energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius
šaltinius, rekomendacijos;

✓

Statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto
specialiosios radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos ekspertizės atlikimo ir
statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties radiacinės
saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas;

✓

Žemės, pastatų, kelių ir kitų aplinkos objektų dezaktyvavimo bendrųjų ir operatyvinių kriterijų
nustatymo, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, rekomendacijos;

✓

Valstybinės reikšmės objektų pasirengimo tęsti veiklą, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai,
radiacinės saugos rekomendacijos;

✓

Radiacinės žvalgybos įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai programų rengimo ir įgyvendinimo
tvarkos aprašas;

✓

Planinių patikrinimų metu atliekamų radiologinių tyrimų ir įrangos bandymų sąrašas.
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RADIOLOGINĖS
5.
BŪKLĖS STEBĖSENA
Siekiant užtikrinti gyventojų apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio,
vertinta gyventojų apšvita esamosios, planuotos ir avarinės apšvitos situacijose.

5.1. Gyventojų apšvitos vertinimas dėl radionuklidų maiste,
geriamajame vandenyje ir aplinkos komponentuose
Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną, vertinama, kokią apšvitą dėl maiste, geriamajame vandenyje
ir aplinkos komponentuose (ore, Baltijos jūros, Kuršių marių, ežerų, upių vandenyje, dugno nuosėdose
ir biotoje) esančių gamtinių ir dirbtinių radionuklidų patiria gyventojai.
Aplinkos elementų, maisto ir geriamojo vandens ėminiai periodiškai imami visoje Lietuvoje, bet
ypatingas dėmesys skiriamas Ignalinos AE ir Baltarusijos AE galimo poveikio teritorijoms, kuriose
nustatytos papildomos ėminių paėmimo vietos.

5.1.1. Radionuklidų maiste ir geriamajame vandenyje tyrimai
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2021 m., ištyrus pagrindinių maisto
produktų (pieno, mėsos, žuvies, bulvių,
kopūstų, grūdų) ir grybų iš įvairių
Lietuvos miškų ėminius, nustatyta,
kad ilgaamžių dirbtinių 137Cs ir 90Sr
radionuklidų aktyvumo koncentracija
maisto produktuose ir jų žaliavose yra
nedidelė. Tik natūralių vandens telkinių
žuvyse ir miško grybuose (žr. 17 pav.)
nustatyta didesnė nei kituose maisto
produktuose 137Cs radionuklido aktyvumo
koncentracija, tačiau gyventojai šių
produktų vartoja mažai, todėl žuvų ir
grybų užterštumas 137Cs radionuklidu
nelemia papildomos gyventojų apšvitos.
Geriamajame vandenyje dirbtinės kilmės
radionuklidų nenustatyta, o metinė
efektinė apšvitos dozė, gaunama dėl
jame esančių gamtinių radionuklidų,
gerokai mažesnė nei 0,1 mSv.

Metai

17 pav. 137Cs radionuklido vidutinė aktyvumo koncentracija Lietuvos
miškų valgomųjų rūšių grybuose
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Iš Lietuvos upių, ežerų, Baltijos jūros ir Kuršių marių paimtuose paviršinio vandens, dugno nuosėdų ir
biotos ėminiuose buvo nustatyta dirbtinės kilmės 137Cs, 90Sr radionuklidų, Drūkšių ežere dar papildomai
buvo tiriamas 60Co radionuklidas. Utenos ir Varėnos rajono aplinkos aerozolių ėminiuose buvo tiriami
137
Cs, 134Cs, 7Be, 22Na ir 131I radionuklidai. Tyrimų rezultatai rodo, kad 2021 m. ėminiuose aktyvumo
koncentracijos vertės artimos ankstesnių metų vertėms, papildomo užterštumo nenustatyta. Metinės
efektinės apšvitos dozės gyventojams yra mažos ir sudaro labai mažą gyventojo per metus patiriamos
apšvitos dalį.

5.1.2. Aplinkos gama dozės galios ore ir vandenyje monitoringas
RSC vykdomas sistemingas ir nuolatinis radiologinis aplinkos monitoringas leidžia įvertinti,
ar dėl kaimyninėse šalyse veikiančių branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO), įskaitant ir
Baltarusijos AE, nedidėja aplinkos užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis.
Viena svarbių radiologinio aplinkos monitoringo sudedamųjų dalių yra jonizuojančiosios
spinduliuotės lygio aplinkos ore ir vandenyje stebėsena RADIS stočių tinklo pagalba. RSC
administruojamą RADIS stočių tinklą sudaro 43 aplinkos gama dozės galios matavimo ore ir 3 Neries
bei Nemuno vandenyse stotys.

Oro radiacinio
monitoringo stotys
Vandens radiacinio
monitoringo stotys

RADIS stočių tinklas
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RADIS tinklo oro ir vandens stotys

RSC prižiūri ir administruoja RADIS tinklą programinės įrangos (angl. Network Monitoring Centre
(NMC)) pagalba bei 24/7 stebi ir analizuoja aplinkos gama dozės galios lygį Lietuvos teritorijoje.
RADIS stočių tinklas periodiškai papildomas naujais stebėsenos taškais, pasenusi įranga pakeičiama
pažangesne bei diegiami papildomi programinio sistemos valdymo įrangos funkcionalumai ir būtini
kibernetinio saugumo elementai.

5.1.3. BEO įtaka gyventojų apšvitai
Vertinant BEO įtaką gyventojų apšvitai pagal iš Ignalinos AE į atmosferos orą ir vandenį patekusių
radionuklidų aktyvumo koncentracijos tyrimų rezultatus nustatyta, kad 2021 m. į aplinkos orą ir vandenį
patekusių radionuklidų aktyvumas sudarė labai mažą dalį nuo ribinio aktyvumo (žr. 18 pav.).
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Į aplinką išmetamų 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

2017

2018

2019

2020

2021

Į orą išmesti radionuklidai (radioaktyvieji aerozoliai, 14C, 3H)
Į vandenį išmesti radionuklidai (60Co, 137Cs, 3H)

18 pav. Iš Ignalinos AE į aplinką išmestų radioaktyviųjų medžiagų aktyvumas, Bq/metai

Taip pat vykdyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink ją radiologinės
būklės stebėsena. Šiai būklei vertinti matuota aplinkos gama dozės galia, paimti ir atlikti radiologiniai
kontrolinių gręžinių vandens ir grunto ėminių tyrimai. Didžiausia išmatuota tričio aktyvumo
koncentracija siekė 671 Bq/l gręžinyje Nr. 4. Toliau nuo kaupo esančiuose gręžiniuose tričio aktyvumo
koncentracija buvo artima foniniam lygiui. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijos
radiologinės būklės stebėsenos rezultatai rodo, kad radionuklidų į aplinką iš saugyklos teritorijos
nepatenka ir jie negali lemti papildomos gyventojų apšvitos.

5.1.4. Radono darbo vietų patalpų ore tyrimai
2021 m. atlikti tyrimai Klaipėdos, Kauno ir Panevėžio miestų, Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Varėnos,
Šilalės ir Plungės rajonų bei Pagėgių savivaldybių teritorijose, esančiose 176-iose darbo vietose,
įrengtose statinių rūsiuose ar statiniuose po žeme. Tyrimų rezultatai parodė, kad 16-oje darbo vietų
radono aktyvumo koncentracija viršijo atskaitos lygį (žr. 19 pav.), kuris lygus 300 Bq/m3.
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Tokius rezultatus galėjo lemti tai, kad dauguma ištirtų darbo vietų buvo vėdinamos natūraliu
būdu, o dėl COVID-19 pandemijos šiose patalpose dirbantys darbuotojai dalį laiko dirbo nuotoliniu
būdu, todėl patalpos nebuvo naudojamos ir vėdinamos įprastai. Toms įmonėms, kuriose nustatyta
atskaitos lygį viršijanti radono aktyvumo koncentracija, pateiktos rekomendacijos radono kiekiui
mažinti.
50
45

Darbo vietų skaičius
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Radono aktyvumo koncentracija Bq/m3
19 pav. Darbo vietų skaičiaus pasiskirstymas pagal radono aktyvumo koncentraciją

5.1.5. Aplinkos dozės ekvivalento tyrimai
Vertinant
Lietuvos
gyventojų
patiriamą išorinę apšvitą iš aplinkoje
esančių gamtinės ir dirbtinės kilmės
šaltinių atliekami aplinkos dozės
ekvivalento matavimai 92 stebėsenos
taškuose. Šie stebėsenos taškai išdėstyti
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Panevėžyje, Vilniaus apskrityje apie
50 km atstumu nuo Baltarusijos AE,
Ignalinos rajone apie 50 km atstumu
nuo Ignalinos AE ir tyrimų rezultatų
statistiniam palyginimui – Kupiškio
rajone.
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Atlikti 722
aplinkos dozės
ekvivalento
matavimai
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Didžiuosiuose Lietuvos miestuose vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas buvo 0,69 ±
0,06 mSv. Didžiausias metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,87 mSv) nustatytas viename iš Kauno
stebėsenos taškų, o mažiausias (0,55 mSv) – viename iš Kupiškio rajono stebėsenos taškų. Vilniaus
apskrityje ir Ignalinos rajone nustatyti vidutiniai metiniai aplinkos dozės ekvivalentai (atitinkamai
0,69 ± 0,04 mSv ir 0,63 ± 0,04 mSv) statistiškai patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio rajone nustatyto
vidutinio metinio aplinkos dozės ekvivalento (0,64 ± 0,04 mSv). Vidutinis metinis aplinkos dozės
ekvivalentas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, Vilniaus apskrityje, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose
pateiktas (20 pav.). Atskiruose Vilniaus apskrities taškuose išmatuotas vidutinis metinis aplinkos dozės
ekvivalentas pavaizduotas 21 pav.

0,66 ± 0,06
0,69 ± 0,05

0,72 ± 0,06

0,64 ± 0,04

0,63 ± 0,04

0,73 ± 0,06

0,69± 0,04
Vilniaus apskritis

0,67± 0,06

20 pav. Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas (mSv) didžiuosiuose Lietuvos miestuose,
Vilniaus apskrityje, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose
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Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota,
kad 2021 m. 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.
Kas pusmetį atnaujinamus aplinkos dozės
ekvivalento tyrimų rezultatus galima peržiūrėti RSC
interneto svetainėje (www.rsc.lt → Atviri duomenys
→ Vidutinė aplinkos dozės galia Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei
Ignalinos ir Kupiškio rajonuose).

21 pav. Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas (mSv)
dešimtyje Vilniaus apskrities taškų

5.2. Profesinės apšvitos vertinimas
RSC atlieka ne tik apšvitą patiriančių darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozių matavimus
ir apšvitos dozių įvertinimą, bet analizuoja ir vertina visų Registre esančių darbuotojų gautas apšvitos
dozes. 2021 m. Registro duomenimis atlikta 6 006 darbuotojų apšvitos stebėsena. Vidutinė darbuotojo
gauta metinė efektinė dozė buvo 0,34 mSv.
Didžiausios metinės efektinės dozės, užregistruotos BEO darbuotojui ir gydytojui kardiologui,
atliekančiam intervencinės kardiologijos procedūras, siekė atitinkamai 14,1 ir 13,3 mSv.
Kai kurių sričių darbuotojams (intervencinės radiologijos ir kardiologijos, branduolinės medicinos,
mokslo ar kt.), patiriantiems akių ir galūnių apšvitą, registruojamos ne tik efektinės, bet ir akių bei galūnių
apšvitos dozės. Akių apšvitos stebėsena atlikta 249 darbuotojams, matuojant individualiosios
dozės ekvivalentus akių dozimetrais arba dozimetrais, nešiojamais kaklo srityje virš individualiųjų
apsaugos priemonių. Rankų apšvitos stebėsena atlikta žiedo formos dozimetrais 111 darbuotojų.
Didžiausias akies lęšiuko ir rankos metines lygiavertes dozes atitinkamai 21,7 mSv ir 112,9 gavo
intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai. Nustačius, kad gauta akies lęšiuko metinė
lygiavertė dozė viršija 20 mSv (metinę lygiavertę dozę, nustatytą Lietuvos higienos normoje
HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“), veiklos vykdytojui nurodyta užtikrinti,
kad per bet kuriuos 5 metus iš eilės akies lęšiuko gauta lygiavertė dozė neviršytų 100 mSv.
Be išorinės apšvitos, branduolinės medicinos darbuotojams, dirbantiems su atviraisiais
radioaktyviaisiais šaltiniais, papildomai įvertintos ir vidinės apšvitos dozės. 2021 m. 20 darbuotojų,
dirbančių su 131I ar 99mTc atviraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, viso kūno skaitikliu ir skydliaukės
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aktyvumo matuokliu atlikti 26 vidinės apšvitos tyrimai. Apskaičiuotos kaupiamosios efektinės dozės
buvo mažesnės nei 0,1 mSv. Įvertintos vidinės apšvitos dozės neviršijo tirtinojo ir registruojamojo
lygių, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“.
Profesinės apšvitos stebėsenos metu nustačius, kad metinė darbuotojo efektinė dozė galimai
viršijo 100 mSv (išskyrus atvejus, kai patiriama išimtinėmis aplinkybėmis leista apšvita ir avarinė
profesinė apšvita), atliekami biologinės dozimetrijos tyrimai, siekiant patvirtinti arba paneigti
darbuotojui įtariamą apšvitos dozę. 2021 m. dicentrinių chromosomų analizės metodu tirti ASPĮ
radiologijos technologės ir Ignalinos AE darbuotojo kraujo mėginiai, siekiant įvertinti profesinės
veiklos metu galimai patirtą apšvitą. Abiejų tyrimų metu padidėjusios apšvitos dozės nenustatyta.
Apibendrinant išorinės ir vidinės apšvitos stebėsenos rezultatus galima teigti, kad BEO ir intervencinės
radiologijos bei kardiologijos darbuotojai patiria didesnes apšvitos dozes, palyginti su kitų veiklos sričių
apšvitą patiriančiais darbuotojais (žr. 22 pav.).
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22 pav. Darbuotojų gautos metinės efektinės dozės atskirose veiklos srityse
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5.2.1. Orlaivių įgulų narių profesinės apšvitos vertinimas
Vadovaujantis radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, civilinės aviacijos
orlaivių, skraidančių didesniame nei 8 000 m aukštyje, įgulų nariams turi būti atliekamas profesinės
apšvitos vertinimas. RSC prižiūri, kaip civilinės aviacijos orlaivių bendrovės savo veikloje įgyvendina
radiacinės saugos priemones: ar oro vežėjas vykdo orlaivių įgulų narių radiacinės saugos programą,
ar vertinama orlaivių įgulų narių profesinė apšvita, ar registruojami, saugomi ir teikiami RSC apšvitos
vertinimo duomenys.
Išanalizavus septynių orlaivių bendrovių pateiktus duomenis apie 1 063 orlaivių įgulų narių apšvitą
nustatyta, kad tik 14 proc. atvejų metinė apšvita viršijo 1 mSv, visais kitas atvejais apšvita nesiekė
1 mSv. Vidutinė 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 23 pav.

100
90

Orlaivių įgulų narių dalis, proc.

80
70
60
50

91

86

40
30
20

65

64

48
36

52

35

58
42

10

9

0
2016

2017

2018

2019

2020

14
2021

Metai
<1 mSv

1-6 mSv

>6 mSv
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5.3. Medicininės apšvitos vertinimas
Lietuvoje daugėja medicininėje radiologijoje naudojamos modernios įrangos, kuria atliekama vis
daugiau spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų (toliau – procedūros). Tai
sąlygoja medicininės apšvitos didėjimą, todėl svarbu, kad pacientai patirtų tik tokią apšvitą, kurios reikia
procedūrai atlikti. Viena iš pacientų radiacinės saugos užtikrinimo priemonių yra jų apšvitos, patiriamos
procedūrų metu, vertinimas. Jis atliekamas lyginant žmonių grupės patiriamą vidutinę apšvitą su teisės
aktuose atitinkamai procedūrai nustatytu diagnostiniu atskaitos lygiu (toliau – DAL), kurio negalima
viršyti.
RSC, siekdamas įsitikinti, kad ASPĮ laikosi nustatytų DAL, vykdė 2017–2023 m. medicininės
radiologijos procedūrų metu patiriamos apšvitos stebėsenos programą. Pagal šią programą buvo
renkami duomenys apie pacientams atliktas procedūras, analizuojama procedūrų metu pacientų
patiriama apšvita ir stebima, ar apskaičiuota vidutinė pacientų grupės apšvita procedūrų metu neviršijo
nustatytų DAL. Įvertinus apšvitas nustatyta, kad 2021 m. pacientų gautos dozės daugelyje ASPĮ neviršijo
DAL ir buvo panašios į ankstesniais metais gautas dozes. ASPĮ, kuriose pacientų vidutinė apšvita viršijo
nustatytus DAL, išsiaiškino jų viršijimo priežastis ir nustatė bei pritaikė pataisomuosius veiksmus
(įrangos parametrų koregavimas, darbuotojų veiksmų tobulinimas ir pan.) pacientų patiriamai apšvitai
optimizuoti. Pakartotinai atlikus pacientų apšvitos vertinimus nustatyta, kad DAL neviršyti.
Pacientų patiriama apšvita, atliekant dubens ir stuburo juosmens sričių kompiuterinės tomografijos
ir rentgenografijos procedūras, pateikta 24 pav.
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24 pav. Pacientų patirta apšvita atliekant pilvo ir stuburo juosmens sričių kompiuterinės tomografijos ir rentgenografijos
procedūras (horizontalios linijos žymi DAL)
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Dar viena iš priemonių pacientų radiacinei saugai ir tinkamai diagnostinių vaizdų kokybei
užtikrinti – įrangos, kurios techniniai parametrai atitinka gamintojo nustatytas vertes, naudojimas.
Todėl nustatytu dažnumu atliekami rentgeno diagnostikos įrangos kokybės kontrolės bandymai.
Jų atlikimo tvarką, pobūdį ir periodiškumą reglamentuoja Lietuvos higienos normoje HN 78:2009
„Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgeno diagnostikoje“
(toliau – HN 78:2009) nustatyti reikalavimai.
RSC specialistai atliko 37 rentgeno diagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymus (žr. 25 pav.),
iš kurių tik 5 rentgeno diagnostikos aparatai neatitiko HN 78:2009 reikalavimų. Atlikus šių aparatų
remonto darbus ir įsitikinus, kad jų parametrai atitinka HN 78:2009 nustatytus reikalavimus, leista
juos toliau naudoti.

Kompiuterinės tomografijos
Mamografijos

Stacionarus rentgenografijos
Stacionarus rentgenoskopijos

Dantų panoraminis

Mobilus C formos lanku

Dantų intraoralinis

Mobilus C rentgenografijos

25 pav. Rentgeno diagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymų pasiskirstymas pagal
rentgeno diagnostikos aparatų tipą

Ypatingas dėmesys skirtas mamografijos įrangai, naudojamai ankstyvajai krūties vėžio diagnostikai.
Siekiant nustatyti ankstyvos stadijos krūties vėžinius susirgimus, atliekama daug mamografijos
procedūrų pacientėms, neturinčioms simptomų. Kadangi krūtų audinys yra vienas jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikiui jautriausių audinių, o daugelis procedūrų atliekama simptomų nepatiriančioms
pacientėms, labai svarbu užtikrinti, kad šios procedūros radiacinės saugos požiūriu būtų atliekamos
saugiai. Todėl mamografijos įrangai ir diagnostinio vaizdo kokybei keliami itin griežti reikalavimai.
Siekdamas įsitikinti, kad šių reikalavimų laikomasi, RSC, bendradarbiaudamas su medicinos fizikais,
atliko tokios įrangos matavimus 14-oje ASPĮ ir įvertino, ar gaunamų mamografijos diagnostinių
vaizdų kokybė atitinka reikalavimus. Nustatyta, jog daugelyje ASPĮ diagnostinių vaizdų kokybė buvo
tinkama, keliose ASPĮ reikėjo taikyti pataisomuosius veiksmus, kad diagnostinių vaizdų kokybė atitiktų
reikalavimus.
Siekdamas įsitikinti, kad spindulinėje terapijoje užtikrinama pacientų radiacinė sauga, RSC
atliko 3 spindulinės terapijos linijinių greitintuvų parametrų matavimus. Išmatuoti parametrai atitiko
reikalavimus. Ateityje planuojama atlikti visų Lietuvoje naudojamų spindulinės terapijos linijinių
greitintuvų parametrų matavimus ir įvertinti jų rezultatus.
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ASMENŲ
ATESTAVIMAS
6.
IR PRIPAŽINIMAS
Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pripažinimas
Pripažinti 2 asmenys ir atliktas vienos dozimetrijos tarnybos priežiūros patikrinimas. Šiems
asmenims, įskaitant dozimetrijos tarnybas, išduoti pripažinimo pažymėjimai patvirtina, kad jų atliekami
matavimai ir įvertinimai atitinka Radiacinės saugos įstatymo, Sveikatos apsaugos ministro įsakymu
patvirtinto tvarkos aprašo ir tarptautinių organizacijų standartų reikalavimus, nustatytus matavimus ir
įvertinimus atliekantiems specialistams, kokybės vadybos sistemoms ir matavimų tikslumui.
Radiacinės saugos ekspertų pripažinimas
Lietuvoje pripažintas 1 radiacinės saugos ekspertas. Jam išduotas radiacinės saugos eksperto
pažymėjimas, suteikiantis teisę patarti ir teikti konsultacijas veiklos vykdytojams radiacinės saugos
klausimais rentgeno diagnostikos ir branduolinės medicinos srityse.
Fizinių asmenų, turinčių teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos, pažymėjimų išdavimas ir
galiojimo panaikinimas
Radiacinės ir fizinės saugos mokymą vykdančiose įstaigose paskaitas skaito ir praktinius užsiėmimus
veda tik kompetentingi lektoriai, turintys RSC išduotą galiojantį radiacinės ir (ar) fizinės saugos
atestavimo pažymėjimą. Toks pažymėjimas išduodamas teisės aktų patvirtinta tvarka, kai Atestavimo
komisija pateikia RSC direktoriui siūlymą dėl radiacinės ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimo
išdavimo.
Atestavimo komisijos siūlymu 2 lektoriams išduoti radiacinės saugos atestavimo pažymėjimai.

2

3

Asmenims suteikta teisė mokyti
radiacinės saugos temomis

Radiacinės saugos atestavimo
pažymėjimų galiojimo panaikinimas

Išduoti ir panaikinti atestavimo pažymėjimai

Atestavimo komisijos siūlymu taip pat panaikintas 3 radiacinės saugos atestavimo pažymėjimų
galiojimas.
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VISUOMENĖS
7.
INFORMAVIMAS
RSC nuolat teikia informaciją gyventojams aktualiais radiacinės saugos klausimais ir naujausias
žinias apie RSC veiklą, radiacinės saugos būklę Lietuvoje bei jos pokyčius, organizuojamus renginius ir
kitas aktualijas.

119

1

Informacinių
pranešimų

Publikacija

28

8

Interviu
televizijoje ir
radijuje

Leidiniai

154 562

131

Žmonių pastebėjo
RSC veiklą

Įrašai socialinėje
erdvėje

RSC visuomenės informavimas

Siekiant išsamiau supažindinti visuomenę su RSC veikla, užtikrinant visuomenės saugą nuo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, išleistas elektroninis leidinys „Radiacinės saugos centro
2020 metų veiklos ataskaita“, kuriame pristatomi svarbiausi nuveikti darbai ir pasiekimai.
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Palaikant grįžtamąjį ryšį su gyventojais ir ūkio subjektais bei siekiant gerinti teikiamų paslaugų
kokybę, buvo atlikta paslaugų gavėjų apklausa. Respondentų atsakymai į užduotus klausimus ir jų
pateikti siūlymai, pastabos bei komentarai parodė, kad dauguma apklausos dalyvių RSC veiklą ir
teikiamų paslaugų kokybę įvertino labai gerai ir gerai.
Siekiant informuoti gyventojus apie galimybę stebėti radiacinį foną Lietuvoje, vykdyta komunikacijos
kampanija #ŽinauKurTikrint, kurios šūkis „Žinodamas, kur pasitikrinti, būsi saugus!“.
Apie minėtą kampaniją gyventojai turėjo galimybę matyti vaizdo ir garso įrašą Lietuvos radijo
ir televizijos (LRT) kanale. Taip pat RSC paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ su raktažodžiu
#ŽinauKurTikrint buvo galima rasti ir daugiau papildomos informacijos apie radiacinį foną Lietuvoje.

Elektroninių mokymų kūrėjų iniciatyva neatlygintinai prisidėta skleidžiant radiacinės saugos žinias.
Sukurti elektroniniai radiacinės saugos mokymai (toliau – Mokymai), jie papildyti interaktyviomis
animacijomis, siekiant sudominti ir padėti kiekvienam gyventojui suprasti svarbius ir sudėtingus
radiacinės saugos aspektus. Išsamiau susipažinti su jonizuojančiąja spinduliuote ir sužinoti apie
pasirengimą branduolinei avarijai galite čia: www.radiacija.eu.
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RSC leidžia leidinius, kuriuose gyventojams pateikiama aktualios informacijos. Buvo išleisti 8
leidiniai:

1. Leidinys „Po Fukušimos avarijos praėjo 10 metų: išmoktos pamokos, naujos
branduolinių avarijų grėsmės“, RSC, Vilnius, 2021. (Versija skaitymui internete čia)

2. Leidinys „35-eri metai po Černobylio atominės elektrinės avarijos“, RSC, Vilnius,
2021. (Versija skaitymui internete čia)

3. RSC informacinis biuletenis „Radiacinė sauga“ Nr. 23 (2021). (Versija skaitymui
internete čia)

4. Plakatas „Biologinės dozimetrijos atlikimo eiga“, RSC, Vilnius, 2021. (atsisiųsti galite čia)

5. Infografikas „Pranešimai apie atviruosius šaltinius (radioaktyviąsias medžiagas)“, RSC,
Vilnius, 2001. (atsisiųsti galite čia)

6. Infografikas „Pranešimas apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių arba
dalelių greitintuvą“, RSC, Vilnius, 2001. (atsisiųsti galite čia)

7. Infografikas „Radiacinis fonas Lietuvoje“, RSC, Vilnius, 2021. (atsisiųsti galite čia)

8. Plakatas „Kaip sužinoti radono kiekį patalpose“, RSC, Vilnius, 2021 (atsisiųsti
galite čia)

Visus RSC publikuotus leidinius, brošiūras ir pan. galite rasti čia arba „Ką reikia žinoti apie
pasirengimą branduolinei avarijai?“.
Publikacija.
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, Octávia Monteiro Gil, Marco Valente, Laure Bobyk,
Olga Sevriukova et al (2021).
🠔
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8. VYKDOMI PROJEKTAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Vykdomi projektai
TATENA‘os koordinuotų tyrimų projektas. RSC specialistai, dalyvaudami TATENA‘os koordinuotų
tyrimų 2017–2023 m. projekte „MEDBIODOSE: biologinės dozimetrijos metodų taikymas spindulinėje
terapijoje, branduolinėje medicinoje, diagnostikoje ir intervencinėje radiologijoje“, kartu su Lietuvos
ASPĮ darbuotojais citogenetiniais metodais tiria galimą vėžiu sergančių pacientų radiojautrumo ir
spindulinės terapijos gydymo sukeltų šalutinių reakcijų sąryšį. 2021 m. vykusiame trečiajame TATENA‘os
projekto dalyvių susitikime pristatyta projekto įgyvendinimo eiga, o kartu su Nacionaliniu vėžio institutu
atliktų radiojautrumo tyrimų rezultatai paskelbti tarptautinėje mokslinėje publikacijoje.
Bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis
Puoselėdami radiacinės saugos kultūrą Lietuvoje, stiprinant pasirengimą galimoms branduolinėms
ar radiologinėms avarijoms, glaudžiai bendradarbiauta su valstybės institucijomis, įstaigomis
ir asociacijomis: SAM, Užsienio reikalų, Aplinkos, Vidaus reikalų, Energetikos, Krašto apsaugos
ministerijomis, PAGD, Valstybės saugumo departamentu, VATESI, Muitinės departamentu prie Finansų
ministerijos, VSAT, VMVT, Nacionaliniu maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu, Lietuvos
geologijos bei Valstybine metrologijos tarnybomis prie Aplinkos ministerijos, LRSD, Lietuvos radiologų
asociacija, Medicinos fizikų draugija, taip pat šalies universitetais ir kt.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Bendradarbiauta su tarptautinėmis organizacijomis (TATENA, HERCA ir kt.), Europos Komisija ir
užsienio valstybių radiacinę saugą reguliuojančiomis institucijomis, dalyvauta tarptautinių komitetų ir
grupių (ESOREX, biologinės dozimetrijos tinklų WHO BioDoseNet ir RENEB) veikloje. RSC taip pat aktyviai
bendradarbiavo su kitų valstybių radiacinės saugos reguliuojančiomis institucijomis.
TATENA. Dalyvauta TATENA‘os organizuotose tarptautinėse konferencijose, regioniniuose mokymo
kursuose, seminaruose ir susitikimuose. Taip pat atstovauta Lietuvai Radioaktyviųjų medžiagų vežimo
saugos, Radiacinės saugos, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos, Avarinės parengties ir reagavimo
saugos standartų komitetų veikloje.
ESOREX. Naudojantis šia platforma teikta informacija apie Lietuvos darbuotojų profesinės apšvitos
stebėsenos ir jos rezultatų registravimo ir saugojimo sistemą bei įvairių veiklos sričių darbuotojų
individualiąsias ir kolektyvines apšvitos dozes. Apibendrintą informaciją apie Lietuvos ir kitų ES
šalių profesinės apšvitos sistemas ir darbuotojų apšvitos dozes galima rasti interneto svetainėje
www.esorex-platform.org.
DVIŠALĖ SUTARTIS SU BELGIJOS RADIOELEMENTŲ INSTITUTU. Įgyvendinant RSC ir Belgijos
Radioelementų instituto (IRE-Elit) dvišalę sutartį, RSC ir IRE-Elit specialistai dalijosi patirtimi vandens
radioaktyviojo užterštumo stebėsenos srityje. Susitikimų, skirtų šalies pasirengimui ir reagavimui į
branduolines ir radiologines avarijas stiprinti, metu ekspertai drauge vertino turimus automatinio vandens
radioaktyviojo užterštumo perspėjimo pajėgumus. Sutarties sąlygų įgyvendinimą vainikavo galimybių
vykdyti Neries radiologinės būklės stebėseną išplėtimas, sumontuojant papildomą automatinę vandens
radioaktyviojo užterštumo matavimo stotį, kurią RSC neatlygintinai perdavė Belgijos Vyriausybė.
EK EURATOMO SUTARTIES 31 STRAIPSNIO EKSPERTŲ GRUPĖ. RSC specialistai, dalyvaudami
ekspertų grupės posėdžiuose, su kitų šalių atstovais diskutavo aktualiais radiacinės saugos užtikrinimo
klausimais.

🠔

Į TURINĮ

47

EURADOS. Dalyvauta Europos jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrijos darbo grupių (EURADOS)
organizuotose tarptautiniuose EIVIC2021 vidinės apšvitos ir IC2021area pasyviosios aplinkos dozimetrijos
palyginamuosiuose matavimuose, kuriais buvo siekiama įsivertinti atliekamų dozimetrinių matavimų
tikslumą ir užtikrinti jų kokybę.
HERCA. RSC specialistai dalyvavo HERCA valdybos ir įkurtų darbo grupių veikloje, teikė siūlymus dėl
šių darbo grupių parengtų dokumentų.
WHO REMPAN ir BioDoseNet. Dalyvauta Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) parengties
teikti medicininę pagalbą branduolinių ar radiologinių avarijų atveju (angl. WHO REMPAN – Radiation
Emergency Medical Preparedness And Assistance Network) ir biologinės dozimetrijos (WHO BioDoseNet)
tinklų veikloje: teikta informacija apie šalies pajėgumus nustatyti žmogaus apšvitą PSO publikuojamiems
naujienlaiškiams; TATENA‘os avarinės parengties patikrinimo pratybų Convex-3 metu vykdytos tinklams
paskirtos užduotys.
JAV Energetikos Departamento Nacionalinės branduolinio saugumo administracijos Fizinės
saugos biuras (ORS). RSC, bendradarbiaudamas su minėtu JAV ORS biuru, Sandia nacionaline
laboratorija ir Lietuvos policijos mokykla, organizavo mokymus „Reagavimas į fizinės saugos įvykius“,
kurių pagrindinis tikslas – stiprinti koordinaciją tarp veiklos vykdytojų, RSC ir teisėsaugos institucijų
ir gerinti reagavimą atvejais, kai į patalpas, kuriose naudojami ir (ar) saugomi radioaktyvieji šaltiniai,
bando patekti asmenys, turintys neteisėtų tikslų.
SANTRUMPOS
AAA – Aplinkos apsaugos agentūra
AE – atominė elektrinė
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga
BEO – branduolinės energetikos objektas
ES – Europos Sąjunga
ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
ESOREX – profesinės apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote Europos platforma
EURADOS – Europos jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrijos grupė
GMP – greitoji medicinos pagalba
HERCA – Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų asociacija
KVS – kokybės vadybos sistema
LRSD – Lietuvos radiacinės saugos draugija
PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
PSO – Pasaulio sveikatos organizacija
RADIS – ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistema
RENEB – Parengties ir reagavimo į didelio masto ekstremalias situacijas Europos regione biologinės
dozimetrijos tinklas
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentūra
VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba

🠔

Į TURINĮ

48

Leidinį parengė
ir nuotraukomis
dalijosi Radiacinės
saugos centro
darbuotojai.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO NAUDINGOS NUORODOS:
• Skelbiamos naujienos
• Dažniausiai užduodami klausimai
• Konsultacijos verslui
• Radiacinis fonas Lietuvoje
• Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai?
• Leidiniai ir straipsniai
• RSC paskyra „Facebook“
RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel. (8 5) 236 1936
El. p. rsc@rsc.lt
www.rsc.lt
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