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ĮVADAS
Pristatome Radiacinės saugos centro (RSC) 2008 m. veiklos
ataskaitą, kurioje apžvelgsime svarbiausius RSC veiklos rezulta
tus ir įvykius.
Praėjusiais metais ir toliau buvo aktyviai dirbama tobulinant
radiacinės saugos infrastruktūrą: kuriami radiacinę saugą regla
mentuojantys teisės aktai, optimizuojama RSC, kaip įgaliotosios
radiacinės saugos klausimais institucijos, struktūra, keliama spe
cialistų kvalifikacija.
2008 m. pradėta diegti RSC kokybės vadybos sistema, atitin
kanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Parengtas
Kokybės vadovas, procedūrų ir darbo instrukcijų aprašymai.
Siekiant sukurti šiuolaikišką jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių (šaltiniai) ir darbuotojų apšvitos duomenų informacinę
sistemą, pradėtas įgyvendinti investicijų projektas „Valstybės
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos
registro kūrimas ir diegimas Radiacinės saugos centre“. Įdiegta
šiuolaikiška sistema leis efektyviau vykdyti šaltinių ir darbuotojų
apšvitos dozių apskaitą.
Valstybinė branduolinės energetikos objektų radiacinės
saugos priežiūra ir kontrolė yra svarbi sritis, todėl daug dėmesio
buvo skiriama minėtuose objektuose dirbančių darbuotojų, taip
pat ir gyventojų radiacinei saugai užtikrinti. Tai ypač svarbu šiuo
metu, kai vyksta Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE)
eksploatavimo nutraukimas ir pasirengimas naujosios atominės
elektrinės (naujoji AE) statybai.
Daug dėmesio skirta medicininei apšvitai, kuri sudaro di
džiausią dalį gyventojų nuo dirbtinių šaltinių gaunamos apšvi
tos. Atlikti pacientų įvairių rentgenodiagnostikos procedūrų
metu gaunamos apšvitos matavimai ir, remiantis jų rezultatais,
nustatyti rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai rent
genografijos, rentgenoskopijos, kompiuterinės tomografijos ir
mamografijos procedūroms.

Tęsiami radiologiniai maisto, geriamojo vandens, grybų ty
rimai, atliekami vykdant radiologinės būklės stebėseną. Ir toliau
vykdyti 2007 m. pradėti dirvožemio taršos radionuklidais tyri
mai, siekiant sudaryti dirvožemio taršos radionuklidais Lietuvos
žemėlapį.
Svarbia radiacinės saugos sritimi išlieka pasirengimas radio
loginėms avarijoms, nes pasaulyje vis pasikartoja teroristiniai
išpuoliai. RSC kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) Vilniaus
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-ąja komanda or
ganizavo bendrus mokymus „Ėminių ėmimas radiacinės avarijos
židinyje ir radiacinės žvalgybos grupės deaktyvavimas“. Dalyvau
ta parodomosiose radiologinių avarijų likvidavimo pratybose
„Cezis“ ir tarptautinėse NATO stalo pratybose „Amber fog“.
2008 m. surengti pirmieji privalomieji radiacinės saugos
mokymo kursai, kuriuose dalyvavo Muitinės departamento
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Muitinės depar
tamentas) pareigūnai. Kartu su Tarptautine atominės energijos
agentūra (TATENA), Europos Komisija (EK) organizuoti 4 regioni
niai mokymo kursai ir seminarai.
Daug dėmesio skirta ir RSC darbuotojų kvalifikacijai tobu
linti. Siekiant užtikrinti tinkamą radiacinės saugos specialistų
kvalifikaciją, organizuoti vidiniai RSC specialistų mokymai, skirti
radiacinės saugos spindulinės terapijos, branduolinės medici
nos, rentgenodiagnostikos ir dozimetrijos srityse klausimams.
Siekiant kuo plačiau visuomenę informuoti apie jonizuojan
čiąją spinduliuotę, jos panaudojimo sritis ir radiacinę saugą, pra
dėtas leisti RSC informacinis biuletenis „Radiacinė sauga“.
Tikimės, kad šiame leidinyje pateikta medžiaga bus aktuali ir
naudinga ne tik radiacinės saugos specialistams, darbuotojams,
dirbantiems su šaltiniais, bet ir visiems radiacine sauga besido
mintiems žmonėms.

Albinas Mastauskas
RSC direktorius
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FOREWORD
This is the report on activities of the Radiation Protection
Centre (RSC). The main results and events are reviewed in the
report.
Many efforts were made last year in further improving of the
radiation protection infrastructure, drafting of legal documents on
radiation protection, optimizing the structure of RSC as a competent
authority in radiation protection, training of specialists.
Implementation of the quality management system of RSC
was started in 2008. The system complies with the requirements of
standard LST EN ISO 9001:2008. Quality Manual and descriptions of
procedures and working instructions have been prepared.
The investment project “Creation and implementation of the
State Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational
Exposure in the Radiation Protection Centre“ was started with
the aim of creation of modern information system on sources of
ionizing radiation (further – sources) and data on occupational
exposure. The modern system to be implemented will allow
more effective registration of sources and occupational doses.
State supervision and control of radiation protection in
nuclear facilites still remains an important area, therefore much
attention is paid to assurance of radiation protection of their
workers and members of public. It is particularly import nowadays
when decommissioning of Ignalina Nuclear Power Plant (Ignalina
NPP) is undergoing and preparations for construction of the new
nuclear power plant (new NPP) were started.
Medical exposure is also in the scope of interest. This type of
exposure is the largest one among all the exposures from artificial
sources received by population. Measurements of patients’ doses
during different x-ray examinations were performed. Reference
levels for radiography, fluoroscopy, computed tomography and
mammography were established on the basis of results received
during these measurements.

Radiological monitoring of foodstuff, drinking water,
mushrooms is continued. Investigations of soil contamination
with radionuclides, started in 2007, are carried out with the aim
of compilation of Lithuanian map on contamination of soil with
radionuclides.
Taking into account the repeated terrorist actions worldwide
the important area of radiation protection is preparedness for
radiological accidents. The joint exercise “Sampling in the zone
of radiological emergency and decontamination of team of
radiological survey” was organized by RSC in co-operation with
the 1-st team of Fire Rescue Board of Vilnius County of the Fire
and Rescue Department at the Ministry of Interior (PAGD). Part
was taken in model exercises on radiological accidents “Cesium”
and “Amber fog”.
The first mandatory training course on radiation protection
was arranged in 2008. Officers of the Customs Department at
the Ministry of Finance (Customs Department) took part in it. 4
regional training course were organized in co-operation with
the International Atomic Energy Agency (IAEA) and European
Commission (EC).
Plenty of attention was paid to training of members of staff of
RSC. In order to assure the proper professional level of radiation
protection professionals the internal training events for RSC staff
on radiation protection in radiation therapy, nuclear medicine,
radiology and dosimetry were organized.
The publication of a newsletter “Radiation protection” (in
Lithuanian) was started with the aim of extensive public information
on ionizing radiation, its uses and radiation protection.
We hope the material presented in this report is important
and useful not only for radiation protection professionals,
radiation workers but also for everybody who is interested in
radiation protection.

Albinas Mastauskas
Director of RSC

Radiacinės saugos centras / 2008

3

Radiation Protection Centre / 2008

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO STRUKTŪRA IR
PERSONALAS

STRUCTURE AND STAFF OF RADIATION
PROTECTION CENTRE

2008 m. įvyko nemažai struktūrinių RSC pokyčių (1 pav.). Dėl
pasikeitusio darbo pobūdžio ir padidėjusios darbų apimties Progra
mų ir ekspertizės skyrius pertvarkytas į Ekspertizės skyrių, panaikinti
Programų ir ekspertizės skyriaus Radiologinių tyrimų ir Individualio
sios dozimetrijos poskyriai, įkurti Radiologinių tyrimų ir Individua
liosios dozimetrijos skyriai.
Diegiant kokybės vadybos sistemą, įsteigta nauja pareigybė –
vyriausiasis specialistas, atsakingas už kokybės vadybos sistemą ir
užtikrinantis kokybės vadybos sistemos veiksmingumą.

Many changes in the structure of RSC took place in 2008 (Fig.1).
Due to new character of activities and increase of volume of work the
Division of Programs and Expertise was reorganized into Division of
Expertise. Subdivisions of Radiological Investigations and Personal
Dosimetry were abolished, divisions of Radiological Investigations
and Personal Dosimetry created.
The new position – a chief specialist responsible for system
of quality management and assuring an efficacy of the system of
quality management – was established.

1 pav. RSC struktūra

Fig. 1. Structure of RSC
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Metų pradžioje dirbo 45 valstybės tarnautojai ir 12 darbuoto
jų. Per metus išėjo 2 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, o naujai
dirbti buvo priimti 8 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas.
Daugiausia RSC dirbančių žmonių turi aukštąjį išsilavinimą –
53 valstybės tarnautojai ir darbuotojai (84,1 proc.). 2008 m. dirbo 4
mokslo daktarai ir 2 doktorantai.

45 public servants and 12 workers were in the staff in the
beginning of the year. 2 public servants and 1 worker left RSC, and
8 new public servants and 1 worker were employed within the year.
The largest part of workers has a university education – 53 public
servants and workers (84.1%). 4 PhDs and 2 doctoral students were
in the staff in 2008.

2 pav. RSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasiskirstymas
pagal išsilavinimą

Fig. 2. Education distribution of public
servants and workers of RSC
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Darbuotojų amžiaus vidurkis – 39,4 metų. Palyginti su praėju
siais metais, darbuotojų amžiaus vidurkis mažėja.

An age average of staff members is 39.4 years. It is lower in
comparison with 2007.

3 pav. RSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasiskirstymas
pagal amžių 2008 m.

Fig. 3. Age distribution of public servants and workers
of RSC in 2008
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Public servants and workers were trained in the IAEA regional
training courses and workshops (16 public servants and workers),
introductory training of public servants according to the order
established by the Public Service Law (21 public servant), training
courses, workshops and conferences held by foreign institutions
(25 public servants and workers). Two internal training courses were
organized in co-operation with the Institute of Public Health of
Vilnius University.

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai kvalifikaciją kėlė regioni
niuose TATENA kursuose ir seminaruose (16 valstybės tarnautojų ir
darbuotojų), įvadiniuose valstybės tarnautojų mokymuose Valsty
bės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (21 valstybės tarnautojas),
užsienio institucijų organizuotuose mokymo kursuose, seminaruo
se ir konferencijose (25 valstybės tarnautojai ir darbuotojai). Su Vil
niaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos insti
tutu organizuoti 4 vidiniai mokymo kursai.

Radiacinės saugos centras / 2008

5

Radiation Protection Centre / 2008

VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS VALSTYBINIS
REGULIAVIMAS

State regulation
of practices involving sources
of ionizing radiation

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
ir darbuotojų apšvitos registras

State Register of Sources of Ionizing Radiation and
Occupational Exposure

2008 m. duomenimis, Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir darbuotojų apšvitos dozių registre (Registras) saugoma in
formacija apie 19 tūkst. šaltinių. Jų skaičiaus kitimas 2006−2008 m.
pavaizduotas 4 pav.

According to data of 2008, an information on 19 thousand
sources is kept in the State Register of Sources of Ionizing Radiation
and Occupational Exposure (further – Register). Variations of
number of sources in 2006-2008 are shown in Fig. 4.

4 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas 2006–2008 m.

Fig. 4. Variations of numbers of sources in 2006-2008
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2008 m. ir toliau išliko tos pačios šaltinių kitimo tendencijos, t. y.
dūmų jutikliuose esančių šaltinių skaičius nuolatos mažėjo, nes dėl
pasenusios įrangos keitimo šiuolaikiškomis technologijomis objek
tuose atsisakoma tokių dūmų jutiklių ir jie keičiami nauja, alternaty
viais sprendimais pagrįsta įranga.
Šalies medicinos įstaigos vis dar keičia seną rentgeno diagnos
tikos įrangą nauja, diegia šiuolaikiškas technologijas, todėl jonizuo
jančiosios spinduliuotės generatorių kasmet vis daugėja (5 pav.).
Panašios tendencijos pastebimos ir pramonėje (6 pav.).

The same trends of variations were prevailing in 2008 - decrease
of sources in fire detectors due to replacement of outdated
equipment with modern technologies. The objects are dismantling
such fire detectors and changing them with new alternative
installations.
Old radiological installations are replaced with the new one and
new technologies are introduced by health care institutions, therefore
number of generators of ionizing radiation is increasing each year
(Fig. 5). The similar trend is observed also in industry (Fig. 6).

5 pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių, naudojamų
medicinoje, skaičiaus kitimas 2006–2008 m.

Fig. 5. Variations of number of generators of ionizing radiation
used in health care in 2006-2008
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Fig. 6. Variations of number of generators of ionizing radiation
used in industry in 2006-2008

6 pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių, naudojamų
pramonėje, skaičiaus kitimas 2006–2008 m.
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2008 m. Registras pasipildė beveik 7 000 darbuotojų, dirbančių
su šaltiniais ar jų aplinkoje, dozių vertėmis. Pastebima, kad Ignali
nos AE darbuotojų skaičius nežymiai, tačiau tendencingai mažėja
dėl 2009 m. pabaigoje numatomo elektrinės uždarymo, o darbuo
tojų, dirbančių medicinos įstaigose, daugėjo dėl sparčiai didėjančio
odontologijos kabinetų skaičiaus.
Darbuotojų, kurių dozės kaupiamos Registre, skaičiaus kitimas
vaizduojamas 7 pav.

Data on doses of nearly 7000 occupationally exposed workers
were updated in 2008. It is noted that number of workers of Ignalina
NPP is slightly and steadily decreasing due to shutdown of Ignalina
NPP planned for 2009, however number of radiation workers in
health care institutions was increasing because of a rapid increase
of number of dental offices.
Variations of number of workers whose doses are stored in the
Register are shown in Fig. 7.

7 pav. Darbuotojų, kurių dozės kaupiamos Registre, skaičiaus
kitimas 2006–2008 m.

Fig. 7. Variations of number of workers whose doses are kept in
the Register in 2006-2008
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Occupational doses of many workers in health care were
changing slightly in 2008 (Fig. 8).

Daugelio medicinos įstaigų darbuotojų apšvitos dozės 2008 m.
keitėsi nežymiai (8 pav.).
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8 pav. Medicinos įstaigų darbuotojų (gydytojų) apšvitos dozių
vidurkiai 2006–2008 m.

Fig. 8. Averages of occupational doses of workers in medical
care (physicians) in 2006-2008
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Much more planned works on preparatory repairs took place in
Ignalina NPP in 2008 in comparison with earlier years. Due to this the
average doses both of Ignalina NPP workers and outside workers
have increased (see Fig. 9). The largest increase (from 0.29 mSv to
0,78 mSv) is observed among outside workers which were carrying
out the largest part of operations.

9 pav. Pramonės įmonių darbuotojų apšvitos dozių vidurkiai
2006–2008 m.

Fig. 9. Averages of doses of radiation workers of industry
enterprises in 2006-2008
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parengiamojo remonto darbų nei ankstesniaisiais metais, todėl ir
elektrinėje dirbusių, ir į elektrinės kontroliuojamąją zoną komandi
ruotų asmenų vidutinės apšvitos dozės padidėjo (9 pav.). Didžiau
sias gautų apšvitos dozių pokytis (nuo 0,29 mSv iki 0,78 mSv) pas
tebimas tarp į Ignalinos AE kontroliuojamąją zoną komandiruotų
darbuotojų, kurie atliko didžiąją dalį remonto darbų.
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Individualiųjų dozių pasiskirstymas pagal dozių intervalus tarp
visų 2008 m. į Registrą įtrauktų dozių pateikiamas 10 pav.
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Kiti pramonės darbuotojai
Other industry workers

Distribution of all personal doses recorded in the Register in
2008 is given in Fig. 10.

8

Radiation Protection Centre / 2008

10 pav. Individualiųjų dozių pasiskirstymas pagal dozių
intervalus tarp visų 2008 m. į Registrą įtrauktų dozių

Fig. 10. Distribution of all personal doses recorded
in the Register in 2008
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Kaip ir kasmet, darbuotojams, kurie komandiruojami dirbti į ki
tas įstaigas, išduoti komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasai.
2008 m. išduoti 106 tokie pasai.
Didelis dėmesys skirtas Registrui tobulinti. Tuo tikslu pradėtas
įgyvendinti investicijų projektas „Valstybės jonizuojančiosios spin
duliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro kūrimas ir diegimas
Radiacinės saugos centre“.
Investicijų projekto tikslas – sukūrus kompiuterinę Registro val
dymo programą su duomenų bazėmis, sudaryti galimybę Registro
objektus patikimai saugoti, stebėti, analizuoti, reprezentatyviai pa
teikti suinteresuotiems vartotojams ir atitinkamai reaguoti į radiolo
gines avarijas, tokiu būdu gerinant radiacinę saugą.

As it is done each year, dose passports are issued to all the
outside workers. There were 106 dose passports issued in 2008.
Plenty of attention was paid for modernization of the
Register. Implementation of investment project “Creation and
implementation of the State Register of Sources of Ionizing
Radiation and Occupational Exposure in the Radiation Protection
Centre“ was started.
The aim of the project is creation of prerequisites of secure
storage, control, analysis and representative presentation of
information to interested users of the objects of the Register,
proper response to radiological accidents and overall improvement
of radiation protection. It is done through creation of software for
control of the Register and data bases.

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
licencijavimas

Licensing of practices involving
sources of ionizing radiation

Šalies juridiniams asmenims išduotos 96 licencijos (11 pav.)
verstis veikla su įvairios paskirties šaltiniais. Daugiausia licencijų iš
duota odontologijos įmonėms, kuriose dirbama su įvairių modelių
dantų rentgeno aparatais.
Praėjusiais metais išduota 1 licencija įmonei, kuriai leista atlikti
medicininės rentgeno aparatūros priėmimo ir periodinius kokybės
kontrolės matavimus. Tai leis operatyviau atlikti būtinus matavi
mus, reglamentuotus Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, ir šitaip
užtikrinti radiacinės saugos reikalavimų vykdymą asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, kurios yra didžiausios šaltinių naudotojos.
2008 m. užsienio valstybių Europos Sąjungos (ES) narių arba
Europos Ekonominės Erdvės susitarimo dalyvių subjektams išduoti
3 leidimai teikti vienkartinę paslaugą su šaltiniais Lietuvos Respub
likoje (LR).
Per paskutiniuosius penkerius metus išduotų licencijų skaičius
išlieka stabilus, t. y. išduodama apie 90 licencijų per metus. Veiklos
su šaltiniais licencijavimo dinamika 2004–2008 m. pateikta 11 pav.

There were 96 licenses granted to legal persons to carry out
practices involving sources of different use (Fig. 11). The largest part
of licenses were issued to dental offices which use different types of
dental x-ray machines.
One license was issued to the enterprise which carries out
the acceptance and routine quality control tests of medical x-ray
machines. It would allow to make the tests, necessary according to
Lithuanian legal documents, more rapidly and by this to assure a
compliance with radiation protection requirements in institutions
of personal health care which are the largest users of sources.
There were 3 permissions for single services involving sources
and provided by EU Member States or party states to the European
Economic Area Agreement in Lithuanian Republic (LR) issued
in 2008.
Number of licenses issued remains stable within the last 5 years.
It is around 90 licenses. Dynamics of licensing of practices involving
sources in 2004-2008 are presented in Fig. 11.
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11 pav. Veiklos su šaltiniais licencijavimo dinamika
2004–2008 m.

Fig. 11. Dynamics of licensing of practices involving sources in
2004-2008
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Kaip ir anksčiau, daugiausia licencijų išduodama odontologijos
kabinetams. 2006–2008 m. išduotų licencijų pasiskirstymas pagal
veiklos sritis (medicina, kitos sritys, pramonė) pateiktas 12 pav.

As it was before, the largest part of licenses is granted to dental
enterprises. Distribution of licenses issued in 2006-2008 among
different areas (medicine, other uses, industry) is presented in Fig. 12.

12 pav. 2006–2008 m. išduotų licencijų pasiskirstymas pagal
veiklos sritis

Fig. 12. Distribution of licenses issued in 2006-2008 among
different areas
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Licencijavimo procesas labai dinamiškas, nes licencijų tu
rėtojų veiklos sąlygos nuolat keičiasi, todėl RSC kaskart tenka
įvertinti pasikeitusias licencijos galiojimo sąlygas ir nuspręsti, ar
naujosios sąlygos visiškai užtikrina radiacinės saugos reikalavi
mus, keliamus atitinkamai veiklos su šaltiniais sričiai, ar būtina
taikyti papildomas radiacinės saugos priemones. 2008 m. buvo
atlikta 1 811 pakeitimų licencijų prieduose (13 pav.) dėl licencijos
galiojimo sąlygų pasikeitimų (pradėti naudoti nauji šaltiniai, pasi
keitė darbuotojai ir kt.).
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The process of licensing is highly dynamic because of continued
changes in conditions of practices performed by licensees,
therefore RPC has to assess conditions for validity of licenses and
make decisions on compliance of new conditions with radiation
protection requirements for the appropriate area of practice and
whether additional radiation protection measures shall be taken.
There were 1811 modifications in annexes of licenses (see Fig. 13)
due to changes in conditions of validity of licenses (new sources
introduced, new radiation workers employed, etc.).
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13 pav. Licencijų priedų patikslinimų dinamika
2004–2008 m.

Fig. 13. Dynamics of changes of numbers of annexes to licenses
in 2004-2008
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Valstybinė radiacinės saugos priežiūra
ir kontrolė

State supervision and control of
radiation protection

Valstybinė radiacinės saugos priežiūra ir kontrolė (inspekci
niai patikrinimai) yra viena iš pagrindinių RSC veiklos sričių. Pagal
naudojamų šaltinių pavojingumo kategorijas inspekciniai objektų
patikrinimai atliekami Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir
kontrolės reglamentu nustatytu dažniu.
2008 m. atliktų inspekcinių patikrinimų suvestinė pateikta
1 lentelėje.

State supervision and control of radiation protection
(inspections) is one of the most important areas of activities of
RSC. The frequency of inspections is determined according to the
risk categories of sources used and set by the Regulations on State
Supervision and Control of Radiation Protection.
The results on inspections carried out in 2008 are given in Table 1.

1 lentelė. 2008 m. atlikti inspekciniai patikrinimai

Table 1. Inspections carried out in 2008

Metai / Year

2007

2008

Veiklos rūšis / Practice

Objektų
skaičius /
Number
of objects

Patikrinimų
skaičius /
Number of
inspections

Patikrinimų su
radiologiniais tyrimais
skaičius / Number of
inspections including
radiological investigations

Objektų
skaičius /
Number of
objects

Patikrinimų
skaičius /
Number of
inspections

Patikrinimų su
radiologiniais
tyrimais skaičius /
Number of inspections
including radiological
investigations

Medicina / Medicine

937

392

248

976

402

291

Veterinarija / Veterinary

10

5

4

13

4

3

Mokslas ir mokymas /
Research and education

17

7

3

16

12

1

Pramonė / Industry

103

63

27

82

39

17

2

2

–

2

12

–

50

9

–

57

29

–

Kitos paskirties / Others

161

109

75

162

91

66

Iš viso / In total

1 280

587

357

1 308

589

378

Branduolinė energetika /
Nuclear energy
Parduodantys,
instaliuojantys,
remontuojantys,
prižiūrintys / Distribution,
commissioning, repair,
maintenance
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Inspekcinių patikrinimų pasiskirstymas pagal rūšis pateiktas 14 pav.

Distribution of inspections according to their types is shown in Fig. 14.

14 pav. Inspekcinių patikrinimų pasiskirstymas pagal rūšis
2006–2008 m.

Fig. 14. Distribution of inspections according to their types in
2006-2008.

Patikrinimų skaičius
Number of inspections

400
350

2006

300

2007

250

2008

200
150
100
50
0
Kompleksiniai
Complex

Tiksliniai
Special

Operatyviniai
Routine

Rūšis / Type

Special inspections were performed in 2008 with the aim of
assessment of development of quality control tests and implementation
of quality manual in radiation therapy. It was found that quality control
checks in computed tomography, screening mammography and
radiation therapy were conducted according to requirements of legal
documents. Quality system is introduced and realistic.
Taking into account the fact that number of digital x-ray
systems is increasing in medicine nowadays, the special inspections
were carried out in institutions where these systems have been
commissioned and were used. Type of quality control tests and
measures directed to improving of quality of the process were
checked during inspections. It was found that quality control tests
and maintenance in all the institutions are done according to
accompanying documents.
The Program on Preventive Measures assuring Radiation
Protection of Humans and Environment from Unjustified Exposure
when Source might be Lost and High Activity Sources of Ionizing
Radiation (2007-2008) was continued. This program is supported by
the Ministry of Health (SAM). More detailed information on this is
given in the chapter “Control of Radioactive Contamination of Metal
and Search for Lost Sources”.
More and more attention is paid by licensees to implementation
of radiation protection requirements, however breaches still take
place. The most common ones are the following: belated radiation
protection training of staff, overdue quality control tests, improper
maintenance of installations involving sources, etc.
There were 7 acts of violation of administrative law issued and
administrative sanctions applied. Practices with 3 sources were
stopped.
The most significant task in practices involving sources is
radiation protection of humans, therefore it is very important
to design properly premises where operations with radioactive
sources are to be carried out. A radiation protection expertise of
such designs is done by RSC permanently. As it is seen in Fig.15,
number of reviews of designs of premises increased significantly
in 2008 in comparison with previous years. It is due to increasing
number of dental offices and replacement of old units with the new
ones in personal health care institutions.

2008 m. tiksliniai inspekciniai patikrinimai atlikti siekiant įvertinti
spindulinės terapijos kokybės kontrolės bandymų ir Kokybės vado
vo įgyvendinimo eigą. Patikrinimų metu nustatyta, kad kompiuteri
nės tomografijos, atrankinės mamografijos ir spindulinės terapijos
kokybės kontrolės bandymai atliekami laikantis teisės aktų reikala
vimų, Kokybės vadybos sistema įdiegta ir atitinka realią padėtį.
Atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais medicinoje nuolat
daugėja skaitmeninių rentgeno sistemų, atlikti tiksliniai patikrinimai
įstaigose, kurios įsigijo ir naudoja skaitmenines rentgeno sistemas.
Patikrinimų metu vertinta, kokie kokybės kontrolės bandymai atlie
kami ir kas daroma siekiant užtikrinti proceso kokybę. Nustatyta,
kad visose patikrintose įstaigose skaitmeninių rentgeno aparatų ko
kybės kontrolės bandymai ir techninė priežiūra atliekami laikantis
gamintojų rekomendacijų.
Toliau buvo vykdoma 2007 m. pradėta Sveikatos apsaugos minis
terijos (SAM) finansuojama Prevencinių priemonių, užtikrinančių gy
ventojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo nepagrįstos apšvitos, kurios
priežastis yra (gali būti) didelio aktyvumo ir paliktieji jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniai, 2007–2008 m. programa. Pagal šią programą
tęstos paliktųjų šaltinių paieškos kampanijos buitiniuose sąvartynuo
se. Plačiau apie tai skyriuje „Metalo radioaktyviosios taršos kontrolė ir
paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieška“.
Kasmet licencijų turėtojai vis daugiau dėmesio skiria radiaci
nės saugos reikalavimams vykdyti, tačiau nustatoma ir nemažai
pažeidimų. Dažniausiai pasitaikantys radiacinės saugos reikalavimų
pažeidimai: darbuotojai laiku nemokomi radiacinės saugos, laiku
neatliekami kokybės kontrolės bandymai, tinkamai nevykdoma
prietaisų su šaltiniais techninė priežiūra ir kt.
2008 m. dėl radiacinės saugos pažeidimų buvo surašyti 7 admi
nistracinės teisės pažeidimo protokolai ir taikytos administracinės
nuobaudos. Sustabdyta veikla su 3 šaltiniais.
Vykdant veiklą su šaltiniais, svarbiausia užtikrinti radiacinę žmonių
saugą, todėl labai svarbu tinkamai suplanuoti ir suprojektuoti patalpas,
kuriose numatoma dirbti su šaltiniais. RSC nuolat atlieka tokių projektų
ekspertizę radiacinės saugos požiūriu. Kaip matyti iš 15 pav., 2008 m.,
palyginti su ankstesniaisiais metais, statinių projektų radiacinės saugos
ekspertizės skaičius gerokai išaugo, nes daugėja odontologijos kabinetų,
o asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasenusi įranga keičiama nauja.
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15 pav. Radiacinės saugos projektų ekspertizių skaičiaus
dinamika 2005–2008 m.

Fig. 15. Dynamics of number of reviews of radiation protection
in objects in 2005-2008
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Atliekant statinių projektų ekspertizes, vertinama, kaip šiuose
projektuose įgyvendinti Lietuvos teisės aktų reikalavimai, reglamen
tuojantys radiacinę saugą, ar gerai atlikti apsaugomųjų elementų
storių ir kiti radiacinei saugai užtikrinti reikalingi skaičiavimai. Ne
visi projektai suderinami iš karto. Pagrindinės priežastys, dėl kurių
projektus reikia teikti pakartotinei ekspertizei, paprastai yra šios:
neteisingai parenkami skaičiavimams reikalingi koeficientai, teisės
aktų reikalavimai vykdomi formaliai, neatsižvelgiant į geros prak
tikos rekomendacijas, pagrindinius radiacinės saugos principus ir
reikalavimus, taikomus ir darbuotojams, ir gyventojams.

During expertise of designs of premises the assessment of
implementation of Lithuanian radiation protection legal documents,
calculations of protective shielding and other parameters important
for radiation protection is done. Some designs shall be corrected.
The main reasons for this are the following: wrong coefficients used
in calculations, formal implementation of requirements of legal
documents, recommendations on good practice, main principles
and requirements of radiation protection both of workers and
members of public neglected.

Valstybinė Ignalinos atominės elektrinės ir
komandiruojančių įmonių radiacinės saugos
priežiūra ir kontrolė

State supervision and control of radiation protection
in Ignalina nuclear power plant and outside
organizations

2008 m. Ignalinos AE atliktų patikrinimų metu vertintas
radiacinės saugos užtikrinimas:
ÂÂatliekant pramoninės radiografijos darbus;
ÂÂ2-ojo bloko planinio-parengiamojo remonto metu;
ÂÂsaugant ir naudojant didelio aktyvumo, IV ir V pavojingumo ka
tegorijų uždaruosius šaltinius;
ÂÂindividualiosios dozimetrinės kontrolės laboratorijoje;
ÂÂpanaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugojimo aikštelėje;
ÂÂtvarkant radioaktyviąsias atliekas;
ÂÂeksploatuojant skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir cementavi
mo įrenginį bei laikinąją cementuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą;
ÂÂmokant Ignalinos AE ir komandiruotus darbuotojus radiacinės
saugos klausimais.
Ignalinos AE kontroliuojamojoje zonoje dirba ir kitų organizacijų
(komandiruojančių įmonių) darbuotojai. Pagal teisės aktų reikalavimus
jiems turi būti taikomos tokios pačios radiacinės saugos priemonės,
kaip ir Ignalinos AE darbuotojams. 2008 m. patikrintos 8 tokios įmo
nės. Dažniausiai pasitaikantys radiacinės saugos reikalavimų pažeidi
mai: delsiama darbuotojus mokyti radiacinės saugos klausimais, laiku
nepatikslinami licencijų priedai, negrąžinami Komandiruotų darbuo
tojų apšvitos dozių pasai. Pateikti reikalavimai pašalinti pažeidimus
buvo įvykdyti. Pažymėtina, kad, palyginti su ankstesniaisiais metais,
nustatytų pažeidimų sumažėjo dėl atsakingų asmenų už radiacinę
saugą ir įmonių vadovų išaugusios radiacinės saugos kultūros.
Siekiant kiek įmanoma mažinti darbuotojų apšvitą, Ignalinos AE
kiekvienais metais sudaroma ir įgyvendinama ALARA (angl. As Low
As Reasonably Achievable) programa. 2008 m. pagrindinės ALARA

Radiation protection in the following areas was checked
during inspections in Ignalina NPP in 2008:
ÂÂindustrial radiography;
ÂÂplanned-preparatory outage of the 2nd unit;
ÂÂstorage and use of sealed sources of IV and V risk categories;
ÂÂservice of personal dosimetry;
ÂÂfacility of dry storage of spent fuel;
ÂÂradioactive waste management;
ÂÂfacility for cementation and management of liquid radioactive
waste and temporary facility for storage of cemented radio
active waste;
ÂÂradiation protection training of Ignalina NPP and outside workers.
Workers of other (outside) organizations perform operations in
controlled area of Ignalina NPP. According to requirements of legal
documents they shall be protected by the same radiation protection
means as the ones used by Ignalina NPP workers. There were 8
such organizations inspected in 2008. The most common breaches
in radiation protection requirements are the following: belated
radiation protection training of workers, delayed presentation of
information for annexes to licenses, not returned dose passports of
outside workers. The requirements on elimination of breaches have
been fulfilled. It is important to note that number of breaches found
decreased in comparison with previous years. It is due to improved
radiation protection culture of radiation protection officers and
managers of organizations.
In order to minimize an exposure of workers the ALARA (As Low
As Reasonably Achievable) program is created and implemented in
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programos priemonių įgyvendinimo kryptys buvo šios: darbų or
ganizavimo ir technologinių procesų tobulinimas, darbuotojų mo
kymas ir instruktavimas, darbo sąlygų ir saugos kultūros gerinimas,
kokybės užtikrinimo programos plėtojimas.
2008 m. apšvitos dozių stebėsena buvo vykdoma 2 320 Ignalinos
AE darbuotojų ir 1 279 komandiruotiems darbuotojams. 82,61 proc.
Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų metinės apšvitos dozės
buvo nuo 0 iki 0,5 mSv. Darbuotojų gautos metinės apšvitos dozės
neviršijo 20 mSv, didžiausia gauta dozė – 19,98 mSv. 16 pav. pateik
tas procentinis Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų pasiskirs
tymas pagal gautas metines apšvitos dozes 2008 m.

Ignalina NPP each year. The main directions of 2008 ALARA program
were the following: improvement of work organization and
technological processes, radiation protection training of workers,
improving of work conditions and safety culture, development of
quality assurance program.
There were 2320 workers of Ignalina NPP and 1279 outside
workers included in exposure monitoring in 2008. 82.61% of their
doses were below 0.5 mSv. All the doses were below 20 mSv. The
maximum one was 19.98 mSv. Annual dose distribution of Ignalina
NPP and outside workers in 2008 is presented in Fig. 16.

16 pav. Ignalinos AE ir komandiruotų veiklai darbuotojų
pasiskirstymas pagal apšvitos dozes 2008 m.

Fig. 16. Annual dose distribution of Ignalina NPP and outside
workers in 2008
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Ignalinos AE darbuotojų metinė kolektyvinė dozė buvo 2,2 žm.
Sv, komandiruotų darbuotojų – 1,07 žm. Sv. 17 pav. pavaizduota
Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų kolektyvinių dozių,
apskaičiuotų vienam blokui, raida nuo 1998 iki 2008 m.

The annual collective dose of Ignalina NPP workers was
2.2 man Sv, outside workers – 1.07 man Sv. Variations of collective
doses of Ignalina NPP and outside workers in 1998 to 2008
normalized to one unit are shown in Fig.17.

17 pav. Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų kolektyvinių
dozių, apskaičiuotų vienam blokui, raida nuo 1998 iki 2008 m.

Fig. 17. Variations of collective doses of Ignalina NPP and
outside workers in 1998 to 2008 normalized to one unit
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Apie 74 proc. visos kolektyvinės dozės buvo gauta atliekant
1-ojo bloko techninio aptarnavimo ir 2-ojo bloko planinius-paren
giamuosius remonto darbus. Siekiant kiek įmanoma sumažinti gau
namas dozes, vykdomi darbai buvo analizuojami ir optimizuojami.
Atliekant darbus, panaudotos papildomos apsaugos priemonės, to
kios kaip daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro bereagen
tis praplovimas, apsauginiai ekranai ir švinuoti apdangalai.
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As much as 74% of collective dose were received during
technical maintenance of the 1st unit and planned-preparatory
outage of the 2nd unit. In order to decrease doses as much as
possible, the operations have been analyzed and optimized.
Additional protective means, such as washing of multiple contour
of forced circulation without chemicals, protective shields and
leaded covers were used during operations.
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Atliekant remonto ir techninio aptarnavimo darbus, padidėja
darbuotojų vidinės apšvitos rizika. Todėl kasmet vykdoma darbuo
tojų vidinės apšvitos stebėsena. 2008 m. tik 135 darbuotojams iš
2 250 patikrintųjų buvo nustatyta vidinės apšvitos dozė, aukštesnė
už detektuojamą lygį. 18 pav. vaizduojami Ignalinos AE ir komandi
ruotų darbuotojų vidinės apšvitos stebėsenos rezultatai.

The risk of internal exposure of workers is increasing during
outage and maintenance works. Due to this monitoring of internal
exposure is carried out each year. The dose exceeding minimum
detection level was reported for 135 workers out of 2250 monitored.
The results of monitoring of internal exposure of Ignalina NPP and
outside workers are presented in Fig.18.

18 pav. Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų
vidinės apšvitos stebėsenos rezultatai
(DL – mažiausias detektuojamas dozės lygis)

Fig. 18. Results of monitoring of internal exposure
of Ignalina NPP and outside workers
(MDL – minimum detection level)
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Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimas ir pasirengimas naujosios atominės
elektrinės statybai

Decommissioning of Ignalina
nuclear power plant and preparation
for construction of a new nuclear power plant

Radiacinės saugos požiūriu buvo vertinami ir derinami Ignali
nos AE eksploatavimo nutraukimo projektų licencijavimo doku
mentai, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos: Naujos panaudoto
branduolinio kuro saugyklos ir Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarky
mo ir saugojimo įrenginių techniniai projektai ir preliminarios sau
gos analizės ataskaitos, Trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo
radioaktyviųjų atliekų paviršinio kapinyno techninė specifikacija,
Nebekontroliuojamųjų lygių kontrolės įrenginių techninis projek
tas, Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno techni
nė specifikacija, poveikio aplinkai vertinimo programa ir ataskaita,
techninis projektas ir preliminari saugos analizės ataskaita.
Nustatyta tvarka nagrinėtos ir derintos Ignalinos AE vidaus
tvarkos instrukcijos, planai, grafikai, ataskaitos, kitų institucijų pa
rengti teisės aktų projektai, susiję su Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimu.
Vykdytas Europos Bendrijų lėšomis finansuojamas Ignalinos
programos projektas PI.05.01.02 „Parama Radiacinės saugos centrui,
vertinant radiacinės saugos užtikrinimą Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo metu“. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti RSC kompe
tenciją, įvertinant su radiacinės saugos užtikrinimu susijusius aspek
tus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu. ES ekspertai sutei
kė pagalbą nagrinėjant daugelį Ignalinos AE parengtų eksploatavimo
nutraukimo dokumentų. Taip pat buvo suteikta pagalba peržiūrint ir
tobulinant atitinkamas RSC kokybės vadybos sistemos procedūras.
Rengiantis naujosios AE statybai, buvo vertinama planuojamos
ūkinės veiklos ,,Naujoji AE Lietuvoje“ poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita ir pateikta pastabų.
Stiprinant gebėjimus vykdyti radiacinės saugos priežiūros ir
kontrolės funkcijas, projektuojant ir statant naująją AE, 2008 m.
buvo sudarytas priemonių planas, pagal kurį RSC specialistai daly
vaus TATENA paramos projekte LIT/9/009 „VATESI ir kitų institucijų
sugebėjimų stiprinimas, licencijuojant naująją AE“.

Documents on licensing of projects on decommissioning of
Ignalina NPP and reports on environmental impact assessment
were evaluated and agreed. These documents are the following:
Technical Projects and Preliminary Safety Analysis Reports on New
Facility for Storage of Spent Fuel and Facilities for Management
and Storage of Solid Radioactive Waste; Technical Specification of
Surface Repository of Short-lived Low and Intermediate Radioactive
Waste; Technical Project of Facilities for Control of Clearance Levels;
Technical Specification, Environmental Impact Assessment Program
and Report, Technical Project and Preliminary Safety Analysis Report
on Repository of Very Low Radioactive Waste.
Internal procedures, plans, schedules, reports of Ignalina NPP,
drafts of legal documents prepared by other institutions and related
with decommissioning of Ignalina NPP were reviewed and agreed
according to the established order.
The project of Ignalina NPP program supported by European
Community PI.05.01.02 “Support to the Radiation Protection
Centre in Review of Radiation Protection in Decommissioning of
the Ignalina Nuclear Power Plant” was carried out. The main task
of the project is strengthening competence of RSC in assessment
of radiation protection related aspects during decommissioning
of Ignalina NPP. EU experts provided their help in review of many
documents related with decommissioning of Ignalina NPP. An
assistance was also provided in review and improvement of the
appropriate procedures of RSC quality management system.
Evaluation of the environmental impact assessment report on
planned economical activity “New NPP in Lithuania” has been done
as a part of preparation for construction of the new NPP.
The plan of measures for participation of RSC in the project
LIT/9/009 “Enhancing capabilities in VATESI and other institutions in
the licensing of a new NPP” was prepared in 2008 for strengthening
capabilities in radiation protection supervision and control.
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State radiation protection supervision and control
of transportation of radioactive materials and
radioactive waste

Įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje radioaktyviąsias
medžiagas (atviruosius ir uždaruosius šaltinius) ir radioaktyviąsias
atliekas galima tik turint RSC išduotą vienkartinį leidimą. 2008 m.
radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms atliekoms vežti buvo išduoti 69 leidimai, iš jų 17 išduota radioaktyviosioms atliekoms ir 52 radioaktyviosioms medžiagoms vežti.
2008 m. išduotų leidimų pasiskirstymas pagal rūšis pateiktas 19 pav.

Import, export, transit and transportation inside country of
radioactive materials (sealed and unsealed sources) and radioactive
waste are possible only in case of availability of a single permit
issued by RSC. There were 69 such permits issued in 2008, 17 of
them – for radioactive waste and 52 for radioactive materials.
Distribution of permits according to their type is shown in
Fig.19.

19 pav. 2008 m. išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas
ir radioaktyviąsias atliekas pasiskirstymas pagal rūšis
(RA – radioaktyviosios atliekos, RM – radioaktyviosios medžiagos)

Fig. 19. Distribution of permits for transportation of radioactive
materials and waste according to their type issued in 2008
(RA – radioactive waste, RM – radioactive materials)
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Dažniausiai šaltiniai buvo vežami tarp ES šalių (33 kartus). Daugiausia į Lietuvą įvežta atvirųjų šaltinių, skirtų naudoti branduolinės
medicinos (diagnostikos ir terapijos) reikmėms (125I,131I, 99mTc radionuklidai) ir mokslinei tiriamajai veiklai (32P, 33P, 3H, 35S radionuklidai).
Pastebima, kad išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ar
radioaktyviąsias atliekas skaičius pastaraisiais metais beveik nekinta, t. y.
išduodama apie 70 leidimų per metus, tačiau radioaktyviųjų medžiagų ir
radioaktyviųjų atliekų vežimo proporcijos tendencingai keičiasi. Radioaktyviųjų atliekų šalies viduje vežama vis mažiau, o vežamų radioaktyviųjų
medžiagų nuolat daugėja. Tai paaiškinama tuo, kad nuo sovietinių laikų
likusių šaltinių, kuriuos reikia perduoti ilgalaikiam saugojimui, skaičius
Lietuvoje kasmet mažėja, o nuo 2005 m. pabaigos įvežami uždarieji šaltiniai pasibaigus jų galiojimo laikui grąžinami gamintojams.
Leidimų, išduotų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas, skaičiaus dinamika 2006–2008 m. pateikta 20 pav.

Most frequently sources were transported between EU memberstates (33 times). The largest part of sources imported into Lithuania
are the unsealed ones used in nuclear medicine (both diagnostics
and therapy) – 125I,131I, 99mTc, and research – 32P, 33P, 3H, 35S.
It is noted that number of permits for transportation of radioactive
materials and radioactive waste is not varying within the last years and approximately 70 such permits are issued each year. However, ratio between
amounts of radioactive materials and radioactive waste has its trend. An
amount of radioactive waste transported inside country is decreasing,
radioactive materials – increasing. It is due to the fact that number of
sources which are left from soviet times and which are to be sent for a
long-term storage is decreasing. Starting with the end of 2005, imported
sealed sources are sent to their manufacturers when they are spent.
Dynamics of number of permits for transportation of radioactive
materials and radioactive waste in 2006-2008 are presented in Fig. 20.

20 pav. Leidimų, išduotų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir
radioaktyviąsias atliekas, skaičiaus dinamika 2006–2008 m.

Fig. 20. Dynamics of number of permits for transportation of
radioactive materials and radioactive waste in 2006-2008
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Patikrintos 3 įmonės, užsiimančios radioaktyviųjų medžiagų vežimu. Nustatyta, kad minėtos įmonės tinkamai pasirengusios tokiai
veiklai, radiacinė sauga jose užtikrinama.
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There were 3 companies which provide services of transportation of
radioactive waste inspected. It is found that the companies are prepared
properly for such a practice and radiation protection in them is assured.
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DARBUOTOJŲ APŠVITOS STEBĖSENA

monitoring of occupational exposure

Darbuotojų apšvitos stebėsena – sistemingas ir nuolatinis darbuotojo išorinės ir vidinės apšvitos dozių matavimas, registravimas,
įvertinimas ir prognozavimas. Darbuotojų apšvitos stebėsenos
tikslas – sistemingai matuojant ir vertinant lygiavertę bei efektinę
apšvitos dozes, įvertinti darbuotojams taikomų radiacinės saugos
priemonių efektyvumą, radiacinės saugos požiūriu sukurti saugias
darbo sąlygas.
RSC matuojamos ir vertinamos išorinės ir vidinės apšvitos dozės
darbuotojams, dirbantiems medicinos, pramonės, mokslo ir mokymo srityse.

Monitoring of occupational exposure is systematic and
continuous measurements, recording, assessment and prognosis of
doses of external and internal occupational exposure. The aim of
monitoring is assessment of efficacy of measures of occupational
radiation protection and creation of working conditions safe from the
point of view of radiation protection. It is done through systematic
measurements and evaluation of equivalent and effective doses.
Measurements and evaluation of doses of workers in medicine,
industry, research and education are done by RSC.

Išorinės apšvitos tyrimai

Investigations of external exposure

2008 m., matuojant termoliuminescenciniais dozimetrais, kurie nuskaitomi kas tris (ar vieną) mėnesius, atlikti 3 307 darbuotojų
išorinės apšvitos dozių matavimai.
Atlikta daugiau kaip 12 000 individualiosios dozės ekvivalento
(Hp(10)) matavimų. Gauta vidutinė metinė dozė – 0,31 mSv.
Daugelio darbuotojų išmatuotos metinės išorinės apšvitos
dozės buvo mažesnės už minimalų registruojamąjį lygį (iki 1 mSv).
24 proc. darbuotojų metinės išorinės apšvitos dozės buvo iki 0,1 mSv,
69 proc. – iki 0,5 mSv. Didesnes nei 1 mSv metines dozes gavo 3 proc.
darbuotojų. Darbuotojų metinių dozių pasiskirstymas atskiruose
dozių intervaluose 2006–2008 m. pateiktas 21 pav. Darbuotojų
metinių dozių dinamika per paskutiniuosius metus kinta nežymiai.

There were measurements of external dose of 3307 workers
by thermoliuminescent dosimeters read out each month or three
months done in 2008.
More than 12000 measurements of personal dose equivalent
(Hp(10)) were performed. The average dose is 0.31 mSv.
Most recorded annual doses of external exposure were below
the minimum recording level (1 mSv). Doses of 24% of workers were
less than 0.1 mSv, 69% – below 0.5 mSv. Doses above 1 mSv were
received by 3% of workers. Dynamics of annual doses of workers in
2006-2008 is presented in Fig. 21. Changes in dynamics within the
last years are insignificant.

21 pav. Medicinos, pramonės ir mokslo darbuotojų išorinės
apšvitos metinių dozių pasiskirstymas 2006–2008 m.

Fig. 21. Dynamics of annual doses of external exposure workers
in 2006-2008

10 000
Darbuotojų skaičius
Number of workers

2006
1 000

2007
2008

100
10
0
<0,1

0,1–0,5

0,5–1

1–6

6–20

Dozių intervalas, mSv / Dose range, mSv

Didžiausią dalį darbuotojų, kuriems atliekama individualiųjų
apšvitos dozių stebėsena, sudaro asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (2 837), kurių vidutinė metinė dozė buvo 0,3 mSv ir
mažai pakito palyginti su 2007 ir 2006 m. (22 pav.). Didesnę apšvitą
nei kiti asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai gauna intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai, todėl jų dozės matuojamos dviem dozimetrais, nešiojamais virš apsaugos priemonių
ir po jomis. Remiantis matavimų rezultatais apskaičiuojamos efektinės dozės. Vidutinė intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojo metinė efektinė apšvitos dozė buvo 1,5 mSv, didžiausia gauta
dozė – 14,4 mSv. Šiems darbuotojams atlikti akių ir galūnių apšvitos
tyrimai aptariami skyriuje „Intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojų akių ir galūnių apšvitos tyrimai“.
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Medicine workers (2837 persons) is the largest group among
workers monitored. Their average annual dose was 0,3 mSv and
changed slightly in comparison with 2006 and 2007 (Fig. 22). Higher
doses were received by physicians engaged in interventional
radiology and cardiology. Due to this their doses are recorded
by two dosimeters worn both on and under protective aprons.
Effective doses are calculated using results recorded by these
dosimeters. An average annual effective dose of interventional
radiologists and cardiologists was 1.5 mSv, the highest one –
14.4 mSv. Measurements of doses received by eyes and extremities
of these workers are discussed in the chapter “Investigations of
exposure of hands and extremities of interventional radiologists
and cardiologists”.
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An average annual dose of industry workers (except for Ignalina
NPP) was 0.29 mSv. The trend of decrease of the dose is observed
within the last 3 years (see Fig. 22). It might be related with changes
in working conditions.
The dose of workers in research and education (0.1 mSv) was
similar to the ones in 2006 and 2007.

22 pav. Medicinos, pramonės, mokslo ir mokymo įstaigų
darbuotojų vidutinių metinių apšvitos dozių pasiskirstymas
2006–2008 m.

Fig. 22. Distribution of average annual doses of workers of
medicine, industry, research and education in 2006-2008

Vidutinė metinė dozė, mSv
Average annual dose, mSv

Pramonės darbuotojų (išskyrus Ignalinos AE darbuotojus) vidutinė metinė dozė buvo 0,29 mSv. Per pastaruosius trejus metus pastebima vidutinės metinės dozės mažėjimo tendencija (22 pav.), kuri
gali būti siejama su pasikeitusiomis darbo sąlygomis.
Mokslo ir mokymo įstaigų darbuotojų vidutinė metinė dozė
(0,1 mSv) buvo artima 2006 ir 2007 m. gautoms dozėms.
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Kai kurių profesijų (branduolinės medicinos, radiologijos) darbuotojų rankos dėl darbo specifikos gauna didesnę apšvitą nei likusi
kūno dalis. Šie darbuotojai nešioja žiedo formos dozimetrus, kuriais
matuojamos rankų apšvitos dozės. 2008 m. buvo atlikti 50 asmens
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų rankų apšvitos dozių matavimai. Išmatuotos dozės yra labai mažos palyginti su leistina dozės
riba (500 mSv). Vidutinė nustatyta metinė rankų apšvitos dozė buvo
0,37 mSv, didžiausia – 10,6 mSv.
RSC išmatuotos darbuotojų išorinės apšvitos dozės yra dešimtis
kartų mažesnės už nustatytas dozių ribas.

Hands of some workers due to a character of their work (in
nuclear medicine, radiology) are exposed to higher exposure than
the remaining part of body. Ring dosimeters for recording hand
doses are worn by these workers. There were 50 measurements of
hand doses done in personal health care institutions in 2008. The
recorded doses are very low in comparison with the dose limits
(500 mSv). An average annual dose was 0.37 mSv, the maximum
one – 10.6 mSv.
Occupational doses of external exposure recoded by RSC are
tens times lower than the dose limits.

Intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojų
akių ir galūnių apšvitos tyrimai

Investigations of exposure of eyes and extremities of
interventional radiologists and cardiologists

Individualiųjų dozimetrinių tyrimų rezultatai rodo, kad intervencinės radiologijos ir kardiologijos srities darbuotojai gauna didesnes apšvitos dozes lyginant su kitais sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojais. Intervencinių procedūrų metu švininėmis prijuostėmis uždengiama darbuotojų krūtinė, liemuo, šlaunys. Tačiau akys,
rankos ir apatinė kojų dalis lieka neapsaugotos ir yra švitinamos
išsklaidytos rentgeno spinduliuotės. Siekiant įvertinti intervencinės
radiologijos ir kardiologijos darbuotojų akių ir galūnių apšvitos dozes, gaunamas atskirų intervencinių procedūrų metu, 2007–2008 m.
buvo atlikta 512 akių ir galūnių dozių matavimų. Tyrimai atlikti 6 asmens sveikatos priežiūros įstaigose: Vilniaus miesto universitetinėje
ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, Kauno medicinos universiteto klinikose, Klaipėdos jūrininkų ligoninėje,
Šiaulių apskrities ligoninėje ir Panevėžio apskrities ligoninėje.
Intervencinių procedūrų, kurių metu matuotos darbuotojų akių
ir galūnių dozės, švietimo laikas buvo nuo 1 iki 30 min. Nepaisant to,
kad švietimo laikas buvo gana trumpas, išmatuotos gydytojų atskirų
kūno dalių dozės yra didesnės nei minimalus registruojamasis lygis
(0,08 mSv). Vidutinė išmatuota kairės akies apšvitos dozė buvo 0,2 mSv,
kairės kojos – 0,6 mSv, rankų pirštų – 0,3 mSv. Intervencinių procedūrų metu operacinės slaugytojos, slaugytojų padėjėjos ir radiologijos

Results of personal dosimetry indicate that higher doses are
received by interventional radiologists and cardiologists. Chests,
trunks and thighs of workers are covered by lead aprons during
procedures of interventional radiology. However, eyes, hands and
lower parts of legs are not shielded and are exposed to scattered x-ray
radiation. In order to estimate doses received by eyes and extremities
of interventional radiologists and cardiologists during particular
procedures of interventional radiology, 512 measurements of doses
of eyes and extremities were performed in 2007-2008. Measurements
were carried out in Santariškės Hospital of Vilnius University, Kaunas
Medical University Hospital, Klaipėda Jūrininkų Hospital, Šiauliai
County Hospital and Panevėžys County Hospital.
Duration of exposure in interventional procedures under
investigations was 1 to 30 minutes. Despite to the fact that this time
was rather short the recorded doses of physicians were above the
minimum recording level. An average dose of left eye was 0.2 mSv,
left leg – 0.6 mSv, fingers of hands – 0.3 mSv. Doses of nurses,
assistants of nurses and radiology technicians of operating theaters
are significantly lower in comparison with doses received by
physicians due to different distance from x-ray machine and smaller
time of presence in operating theater.
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The investigations have shown that exposure of different parts
of bodies of interventional radiologists and cardiologists had been
distributed not homogenously. The left side of the body most
frequently is closer to x-ray tube, therefore its dose is significantly
higher (see Fig. 23). The highest recorded doses (0.55 mSv) were
received by left knee.
The results indicated that in case of protracted work with
x-ray machine an exposure of interventional radiologists and
cardiologists might be higher than 10% of annual dose limit.
Monitoring of exposure of hands and extremities shall be performed
in such cases.

23 pav. Intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojų
atskirų kūno dalių gaunamos vidutinės dozės, kai švietimo
rentgeno aparatais laikas – 1–30 min.

Fig. 23. Average doses received by different parts of bodies of
interventional radiologists and cardiologists when duration of
exposure to x-ray machines is 1 to 30 minutes
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laborantės gauna gerokai mažesnes išorinės apšvitos dozes palyginti
su gydytojais, nes jos dirba toliau nuo rentgeno aparato ir trumpiau
būna jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje (operacinėje).
Atlikti tyrimai parodė, kad intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojų atskirų kūno dalių gaunama apšvita pasiskirsto
netolygiai. Kairė kūno pusė dažniausiai yra arčiau rentgeno aparato vamzdžio, todėl jos išorinės apšvitos dozė registruojama žymiai
didesnė (23 pav.). Procedūrų metu didžiausia išmatuota dozė buvo
kairiojo kelio – vidutiniškai siekė 0,55 mSv.
Tyrimų rezultatai rodo, kad gana ilgai rentgeno aparatu dirbančių intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojų akių ir galūnių apšvita
gali sudaryti daugiau nei 10 proc. metinės ribinės dozės. Tokiais atvejais
darbuotojams turi būti atliekama akių ir galūnių apšvitos stebėsena.
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Vidinės apšvitos tyrimai

Investigations of internal exposure

2008 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti darbuotojų vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 112:2001, pakeitimai. Pakeitimai susiję
su kriterijais, nustatančiais vidinės apšvitos nuolatinės stebėsenos
reikalingumą, ir įgyvendina nuostatą, kad nuolatinė darbuotojo stebėsena turi būti vykdoma tada, kai vidinė apšvita gali lemti 1 mSv ir
didesnę metinę vidinės apšvitos dozę.
Darbuotojų vidinės apšvitos stebėsena atliekama tiesiogiai
matuojant gama radionuklidų aktyvumus kūne. 2008 m. atlikti
22 branduolinės medicinos darbuotojų, dirbančių su 99mTc, 125I ir 131I,
radionuklidų aktyvumų kūne matavimai. Vidinės apšvitos matavimai
atlikti viso kūno ir skydliaukės aktyvumo matuokliais. Išmatuoti gama
radionuklidų aktyvumai neviršijo ištyrimo lygių, o apskaičiuotos tirtų
darbuotojų vidinės apšvitos dozės neviršijo 1 mSv.

Amendments to requirements given in Lithuanian Hygiene
Norm HN 112:2001 were approved by minster of health. The
amendments are related with criteria of necessity of continuous
monitoring of internal exposure and implement a requirement that
continuous monitoring shall be performed when doses of 1 mSv
and higher might be received by workers per year due to internal
exposure.
Monitoring of internal occupational exposure is performed by
direct measurements of content of radionuclides in body. There
were 22 nuclear medicine workers investigated in 2008. These
workers perform operations with 99mTc, 125I and 131I. Measurements
were done by thyroid and whole body counters. Recorded levels
of activity did not exceed investigation levels, calculated internal
doses were below 1 mSv.

Jodo 131 aktyvumo matavimai atliekami skydliaukės matuokliu
Measurements of activity of 131I are performed by thyroid counter
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GYVENTOJŲ APŠVITA

Public exposure

Siekdamas užtikrinti gyventojų radiacinę saugą, RSC vertina gyventojų gaunamą apšvitą nuo gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų, maisto produktuose, geriamajame vandenyje ir aplinkoje
esančių radionuklidų. Tam atliekami didelės apimties tyrimai, kurių
rezultatai leidžia nustatyti, kokią įtaką gyventojų apšvitai turi įvairūs
apšvitos šaltiniai.

In order to assure radiation protection of members of public,
RSC assesses public exposure from naturally occurring radioactive
materials, radionuclides in foodstuff, drinking water and environment.
Wide measurements are performed for this and results of these
measurements allow determination of impact of different sources on
public exposure.

24 pav. Įvairių apšvitos šaltinių vidutinis įnašas į gyventojų
apšvitą

Fig. 24. Average contribution of different sources to public
exposure
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Radionuklidai maiste
Radionuclides in food

Radonas patalpose
Indoor radon
Išorinė spinduliuotė patalpose
External exposure indoors
Rentgeno diagnostika
X-ray diagnostics
Radonas išorėje
Outdoor radon
Išorinė spinduliuotė lauke
External exposure outdoors
Toronas
Thoron

Gyventojų apšvitą taip pat gali lemti paliktieji šaltiniai, kurių pasitaiko metalo laužo supirkimo ar perdirbimo įmonėse, buitiniuose
sąvartynuose, buvusių sovietinio pavaldumo gamyklų teritorijose,
kariniuose daliniuose ir kitose vietose.

Exposure of members of public might be also from orphan
sources which might be present in metal scrap yards, municipal
disposal sites, areas of former soviet enterprises, military units and
similar places.

Gamtinė apšvita

Natural exposure

Gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos gali padidinti tikimybę, kad darbuotojai ir gyventojai gaus didesnę apšvitą. Lietuva, kaip ir visos valstybės, privalo užtikrinti, kad ši problema būtų
identifikuota. Norint tai pasiekti, reikia išsiaiškinti, kokiais būdais
gaunama apšvita nuo gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų,
apskaičiuoti gaunamas dozes ir nuspręsti, kokių radiacinės saugos
priemonių reikia imtis. Dažnai šie uždaviniai gali būti sprendžiami
tik kompleksiškai kartu su pramonės įmonėmis, nes gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų problema yra sudėtinga ir metodine,
ir technine prasme.
Darbuotojų ir gyventojų apsaugos nuo gamtinės kilmės radio
aktyviųjų medžiagų sąlygojamos apšvitos reikalavimai nustatyti
Lietuvos higienos normoje HN 85:2003 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“.

Naturally occurring radioactive materials might increase a
probability of higher occupational and public exposure. As any other
state, Lithuania shall guarantee that this problem is identified. For
meeting of this requirement it is necessary to find out pathways of
exposure from naturally occurring radioactive materials, calculate
doses and decide on that radiation protection measures are needed.
Often these tasks might be resolved in co-operation with industrial
companies, because the problem of naturally occurring radioactive
materials is complicated from both methodological and technical
points of view.
Requirements for protection of workers and members of
public from naturally occurring radioactive materials are given in
Lithuanian Hygiene Norm HN 85:2003 “Natural exposure. Standards
of radiation protection”.
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Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad kai kuriose srityse
naudojamos medžiagos turi palyginti nemažus gamtinės kilmės radionuklidų kiekius. Identifikuoti tokias vietas ir medžiagas gana sudėtinga, todėl remiamasi kitose šalyse atliktais tyrimais, tarptautinių
organizacijų (TATENA, EK) rekomendacijomis, mokslinėmis publikacijomis. Surinkta informacija ir identifikuotos galimos sritys ir vietos,
kur gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos gali sąlygoti su radiacine sauga susijusias problemas.
Viena iš vietų, kur gali pasitaikyti didesnių gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų kiekių, yra fosforo trąšų gamyba. Fosforitai
ir apatitai naudojami fosforo rūgšties ir fosforo trąšų gamyboje. Priklausomai nuo to, iš kur gaunamos žaliavos, jos gali turėti skirtingus
gamtinių radionuklidų savituosius aktyvumus. Lietuvoje fosforo trąšas gamina AB „Lifosa“, naudojanti Kovdoro apatitus, kuriuose 226 Ra
savitieji aktyvumai svyruoja nuo 0,02 Bq/g iki 0,06 Bq/g, 232Th – nuo
0,01 iki 0,04 Bq/g. Šie aktyvumai yra daug mažesni už nereguliuojamus lygius, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“.
AB „Lifosa“ dozės galios matavimai atlikti prie įrengimų ir vamzdynų. Dozės galios dėl nuosėdų padidėjimų neaptikta. Jei AB „Lifosa“ pakeistų žaliavas, turėtų būti iš naujo atliekami tyrimai.
Lietuvoje maistui naudojamas požeminis vanduo, gaunamas iš
giluminių gręžinių. Ant vandens valymo įrenginių susikaupusiose
nuosėdose koncentruojasi gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos. Atlikti geriamojo vandens valymo ir geležies šalinimo nuosėdų tyrimai. Nuosėdų bandiniai paimti iš vandenviečių, priklausančių „Vilniaus vandenims“, „Kauno vandenims“, „Šiaulių vandenims“,
„Utenos vandenims“, „Biržų vandenims“, „Rokiškio vandenims“. Atlikti gama spektrometriniai tyrimai. Gamtinių radionuklidų savitieji
aktyvumai nuosėdose priklauso nuo vandens valymo būdo. Gauti
tyrimų rezultatai neviršija nereguliuojamų lygių.
Kalio trąšų saugojimo ir perkrovimo įmonės AB „Klaipėdos jūrų
krovinių kompanija“ trąšų terminalo patalpose buvo atlikti tyrimai siekiant nustatyti, ar darbuotojai gali gauti išorinę ir vidinę apšvitą darbo
vietose. Išorinę apšvitą sąlygoja gamtinio radionuklido 40K, esančio kalio trąšose, gama spinduliuotė. Vidinė apšvita gaunama darbo vietoje
įkvėpus kalio trąšų, t. y. kalio chlorido dulkių. Darbo vietose buvo atlikti
gama dozės galios matavimai, paimti kalio trąšų bandiniai ir gama spektrometriškai ištirti 40K savitieji aktyvumai juose. Atsižvelgus į darbuotojų
darbo laiką ir tai, kad darbo metu yra dėvimos kvėpavimo takų apsaugos priemonės, įvertinta darbuotojų gaunama metinė efektinė dozė
nuo trąšose esančio gamtinio radionuklido 40K buvo (0,002–0,09) µSv.
Metinė efektinė dozė neviršija gyventojų leistinosios metinės dozės,
todėl papildomų radiacinės saugos priemonių imtis nereikėjo.

Imami kalio trąšų bandiniai
Sampling of potassium fertilizers
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Results of investigations performed in Lithuania show that
materials used in some fields have rather high concentrations
of radionuclides. Identification of such areas and materials
is rather complicated, therefore results of investigations
done in other countries, recommendations of international
organizations (IAEA, EC), scientific publications are used. The
information was collected and areas where naturally occurring
radioactive materials might cause radiation protection
problems identified.
One of areas which might be problematic from the point of
view of naturally occurring radioactive materials is production of
phosphate fertilizers. Amounts of radionuclides in raw materials
depend on their origin. Company “Lifosa” produces these fertilizers
in Lithuania. Kovdor phosphates with concentrations of 226Ra
0.02 to 0.06 Bq/g, 232Th – 0.01 to 0.04 Bq/g are used for it. These
concentrations are well below the exemption levels given in
Lithuanian Hygiene Norm HN 73:2001 “Basic radiation protection
standards”.
Measurements of dose rate at the installations and tubes were
done in “Lifosa”. No increase of dose rate has been detected. If raw
materials are replaced the measurements should be repeated.
Drinking water in Lithuania is taken from deep artesian
wells. Naturally occurring radioactive materials are concentrated
in the deposits in the installations used for water cleaning.
Investigations of deposits from cleaning and removing iron were
done. Samples for gamma spectrometry were taken in water
treatment facilities of “Vilniaus vandenys”, “Kauno vandenys”,
“Šiaulių vandenys”, “Utenos vandenys”, “Biržų vandenys”, “Rokiškio
vandenys”. Concentrations of natural radionuclides depend on
technology of water treatment and do not exceed the exemption
levels.
Investigations in premises of fertilizers terminal of company
“Klaipėdos jūros krovinių kompanija” engaged in storage and
shipment of potassium fertilizers were done with the aim of
determination of external and internal occupational exposure.
Internal exposure is received from inhalation of fertilizers, i.e., dust
of potassium chloride. Dose rate measurements and sampling
of fertilizers were performed in working places. Samples were
analysed by gamma spectrometry for 40K. Taking into account
working time and the fact of use of protective breathing devices
the annual effective dose due to 40K was estimated. It is 0.002 to
0.09 µSv. This dose is below dose limit for members of public,
therefore no additional radiation protection measures are
needed.

Dozės galios matavimas darbo vietose
Dose rate measurements in working places
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Gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos dozės
ekvivalento stebėsena

Monitoring of ambient dose received
by population

Gyventojų iš aplinkos gautos išorinės apšvitos dozių stebėsena
vykdoma Ignalinos AE 15 km ir 50 km zonose, Kupiškio rajone, Vilniuje, Panevėžyje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Tiriant gyventojų
gaunamą išorinę apšvitą 2008 m. buvo atlikti 764 aplinkos dozių
matavimai. Matavimai atlikti termoliuminescenciniu metodu, naudojant ličio fluorido (LiF) tabletes ir „Rados“ termoliuminescencinę
dozimetrinę įrangą.

Monitoring of ambient external dose received by members of
public is performed in 15 and 50 kilometers areas of Ignalina NPP,
Kupiškis district, Vilnius, Panevėžys, Kaunas, Klaipėda and Šiauliai.
There were 764 measurements of ambient dose done for this in 2008.
The measurements are performed by thermoliuminescent technology
which uses lithium fluoride (LiF) pellets and “Rados” system.

Keičiami dozimetrai, kuriais matuojamos aplinkos dozės
Replacement of dosimeters used for ambient dose measurements
2008 m. išorinės apšvitos dozės Ignalinos AE 50 km zonoje ir Kupiškio rajone matuotos 32 vietovėse (25 pav.). Ignalinos AE 50 km zonos vietovėse išmatuotos metinės išorinės apšvitos dozės svyravo nuo
0,59 iki 0,78 mSv. Nustatyta vidutinė metinė išorinės apšvitos dozė Ignalinos AE 50 km zonoje buvo (0,68±0,05) mSv (95 proc. pasikliautinajame
intervale). Kupiškio rajone metinės išorinės apšvitos dozės svyravo nuo
0,51 iki 0,81 mSv. Vidutinė metinė išorinės apšvitos dozė Kupiškio rajone
buvo (0,66±0,07) mSv. Atlikus t-testą, statistiškai patikimo skirtumo tarp
vidutinių dozių Kupiškio ir Ignalinos regionuose nenustatyta.

Measurements of ambient dose were performed in 32 locations
of 50 kilometers area of Ignalina NPP and Kupiškis district in 2008
(see Fig. 25). Annual doses recorded in area of Ignalina NPP were 0.59
to 0.78 mSv. An average annual external dose in area of Ignalina NPP
was (0,68±0,05) mSv (95% of confidence). Annual doses in Kupiškis
district were between 0,51 and 0.81 mSv, the average – (0,66±0,07)
mSv (95% of confidence). No statistically significant difference has
been detected by t-test.

25 pav. Ignalinos AE 50 km zonos
ir Kupiškio rajono gyventojų išorinės apšvitos stebėsenos taškai
ir tyrimų rezultatai 2008 m.

Fig. 25. Points and results of monitoring of ambient
external dose of population in 50 kilometers area of Ignalina
NPP and Kupiškis district in 2008
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With the aim of assessment of impact of releases of being decommissioned Ignalina NPP on environment and population, 78 more
measurements were done in 20 randomly selected points in 15 kilometers area of Ignalina NPP (Fig. 26).

26 pav. Ignalinos AE 15 km zonos gyventojų išorinės apšvitos
stebėsenos taškai ir tyrimų rezultatai 2008 m.

Fig. 26. Points and results of monitoring of ambient external
dose of population in 15 kilometers area of Ignalina NPP in 2008

Apibendrinti gyventojų išorinės apšvitos dozės tyrimų rezultatai
pateikti 27 pav. Per metus termoliuminescenciniuose dozimetruose
sukaupta vidutinė išorinės apšvitos dozė Ignalinos AE 15 km zonoje buvo (0,66±0,04) mSv. Didžiausia metinė išorinės apšvitos dozė
buvo 0,74 mSv, mažiausia – 0,60 mSv.
Siekiant įvertinti didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų gaunamą išorinę apšvitą, nuo 2005 m. išorinės apšvitos dozių matavimai atliekami
ir didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Panevėžyje, Kaune, Šiauliuose ir
Klaipėdoje. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais vidutinė metinė išorinės apšvitos dozė šiuose miestuose statistiškai patikimai nesiskyrė nuo
Ignalinos AE 50 km zonoje ir Kupiškio rajone atliktų matavimų rezultatų. Vidutinės dozės galių reikšmės minėtuose miestuose, Ignalinos AE
50 km zonoje ir Kupiškio rajone pateiktos 27 pav. Didžiausia 2008 m.
išmatuota dozės galia buvo 87 nSv/val., mažiausia – 69 nSv/val.

The generalized data of monitoring of ambient external dose of
population are presented in Fig. 27. An annual dose in 15 kilometers
area of Ignalina NPP was (0,66±0,04) mSv, the maximum dose was
0,74 mSv, minimum – 0,60 mSv.
In order to estimate the external doses received by
population of the largest Lithuanian cities Vilnius, Panevėžys,
Kaunas, Šiauliai and Klaipėda the measurements of ambient dose
are done in these cities since 2005. Results show that there is no
statistically significant difference of average dose in these cities
and the one in 50 kilometers area of Ignalina NPP and Kupiškis
district. Averages of doses in these cities and in 50 kilometers
area of Ignalina NPP and Kupiškis district are given in Fig. 27. The
maximum recorded dose rate in 2008 was 87 nSv per hour, the
minimum – 69 nSv/h.

27 pav. Vidutinės aplinkos dozės galios didžiausiuose
miestuose, Ignalinos AE įtakos zonose ir Kupiškio rajone

Fig. 27. Average ambient dose rates in the largest cities,
area of Ignalina NPP and Kupiškis district
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Siekiant įvertinti, kokią įtaką uždaromos Ignalinos AE išmetimai
daro aplinkai ir gyventojams, atlikti papildomi 78 išorinės apšvitos
dozės matavimai Ignalinos AE 15 km zonoje 20 atsitiktinai parinktų
vietovių (26 pav.).
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Radionuklidų, esančių maiste, geriamajame vandenyje,
krituliuose ir dirvožemyje, nulemta apšvita

Exposure due to radionuclides in foodstuff,
drinking water, fallout and soil

Radiologiniai maisto tyrimai atliekami siekiant įvertinti gyventojų gaunamą apšvitą dėl maiste esančių radionuklidų. Tiriami pagrindiniai šalies gyventojo vartojami maisto produktai, sudarantys
ne mažiau kaip 15 proc. visų per metus suvartojamų maisto produktų kiekio: pieno, mėsos, žuvies, bulvių, kopūstų, maistinių grūdų.
Tyrimų metu nustatomi du antropogeninės taršos radionuklidai,
t. y. stroncis (90Sr) ir cezis (137Cs), kurių didžiausia dalis į aplinką pateko
praeitame šimtmetyje sprogdinant branduolinius ginklus ir įvykus
avarijai Černobylio atominėje elektrinėje. Šie radionuklidai palyginti
ilgaamžiai, jų pusėjimo trukmė siekia apie 30 metų. Patekę į žmogaus
organizmą jie veikia kaip stabilieji kalis ir kalcis: iš virškinamojo trakto
pereina į kaulinį audinį bei raumenis ir žmogaus organizmą švitina iš
vidaus. Kadangi minėtų radionuklidų į aplinką pateko daugiau nei
kitų radionuklidų, svarbu įvertinti, kokią apšvitą jie gali nulemti.
Atliekant radiologinius maisto tyrimus įvertinama ir gamtinių
radionuklidų, esančių maiste, nulemta apšvita, maisto produktų
mėginiuose matuojant alfa ir beta spinduolių aktyvumus.
2008 m. vykdant valstybinę aplinkos radiologinę stebėseną ištirti 81 maisto ir 148 geriamojo vandens mėginiai. Ypatingas dėmesys
skirtas Ignalinos AE regionui, kurio gyventojams nuolat kyla klausimų, ar jie nėra veikiami elektrinės į aplinką išmetamų radionuklidų,
ar jų vartojamas maistas ir geriamasis vanduo yra „be radiacijos“.
Atlikus tyrimus didesnių tirtų 90Sr ir 137Cs radionuklidų kiekių
maiste ir geriamajame vandenyje, palyginti su ankstesniaisiais metais, nenustatyta. 137Cs aktyvumas tesudaro šimtąsias leistinojo lygio
(kuris yra 600 Bq/kg) dalis. Didesnių aktyvumų mėginiuose iš Ignalinos AE regiono, palyginti su aktyvumais mėginiuose iš kitų šalies
vietovių, nenustatyta. Įvertinta gyventojo gaunama apšvita yra lygi
0,22 mSv ir tesudaro dešimtąją visos šalies gyventojo iš įvairių apšvitos šaltinių gaunamos apšvitos dalį (vidutinė Lietuvos gyventojo
metinė gaunama apšvita lygi 2,63 mSv).
Vidutinė metinė efektinė vidinės apšvitos dozė vidutiniam suaugusiam šalies gyventojui nuo maiste esančių radionuklidų jonizuojančiosios spinduliuotės skaičiuojama naudojant radiologinių
tyrimų maiste rezultatus, vidutinį vieno gyventojo suvartojamo
maisto produkto kiekį per parą (Statistikos departamento duomenimis) ir dozės koeficientus – dozę, kurią gauna žmogus, prarijęs
vienetinio aktyvumo radionuklidą.
Atlikus tyrimus matyti, kad apšvita dėl antropogeninės kilmės
radionuklidų tesudaro 1 proc. visos su radionuklidais maiste gaunamos apšvitos (2 lentelė).

Radiological investigations of foodstuff are performed with the
aim of assessment of population exposure due to radionuclides
in food. The most common foods are analysed. They comprise
more than 15% of annual diet: milk, meat, fish, potatoes, cabbages
and corns.
Two artificial radionuclides, i.e., strontium (90Sr) and cesium (137Cs)
are controlled. The largest amounts of these radionuclides were released
into environment in the last century when nuclear weapons were
exploded and Chernobyl accident took place. These radionuclides are in
comparison long-living, their half-life is above 30 years. In human body
they behave non-radioactive potassium and calcium alike: through
digestive system they are transferred into bone tissue and irradiate
body from inside. Since amounts of these radionuclides released into
environment were larger than amounts of other radionuclides, it is very
important to assess their exposure.
Exposure due to natural radionuclides is also evaluated during
radiological investigations of foodstuff by measurements of concentrations of alpha and beta radionuclides.
There were 81 sample of foodstuff and 148 samples of drinking
water analysed in 2008 in the framework of state radiological
monitoring of environment. The special attention was paid to area of
Ignalina NPP because population of this area still raise worries whether
they are not affected by radionuclides released into environment by
power plant and if the food and drinking water they consume are “free
from radiation”.
No concentrations of 90Sr and 137Cs in foodstuff and drinking
water increased in comparison with previous years have been
detected. Concentrations of 137Cs are hundredths of the permissible
level (600 Bq/kg). No samples with higher concentrations were
found in area of Ignalina NPP if to compare with the samples from
other locations of Lithuania. The assessed annual dose of average
member of public is 0.22 mSv and equals to one tenth of the total
dose received from all the sources (the total dose is 2.63 mSv).
The average effective internal dose due to radionuclides in foodstuff
of average adult of Lithuania is calculated taking into account the results
of radiological investigations of foodstuff, average amount of food
consumed by one person per day (data presented by the Department of
Statistics) and dose coefficients – dose which is received after ingestion
of 1 Bq of radionuclide.
Investigations show that doses due to artificial radionuclides are
1% of the total dose received from radionuclides in food (Table 2).

2 lentelė. Vidutinė metinė efektinė dozė vidutiniam
suaugusiajam šalies gyventojui nuo maisto produktuose esančių
90
Sr, 137Cs ir 40K jonizuojančiosios spinduliuotės 2008 m.

Table 2. Average annual effective dose received
by average adult of Lithuania due to 90Sr, 137Cs and 40K
in foodstuff in 2008

Tūrinio arba savitojo aktyvumo vidurkis,
Bq/kg, Bq/l grynojo svorio /
Produktas / Food
Average concentration, Bq/kg and Bq/l of fresh weight
90
137
40
Sr
Cs
K
Mėsa / Meat
0,02±0,01
0,13±0,11
117±3
Pienas / Milk
0,02±0,01
0,03±0,01
50±1
Grūdai / Corns
0,09±0,02
0,05±0,12
139±8
Žuvis / Fish
0,03±0,01
1,77±1,46
111±9
Kopūstai / Cabbages
0,06±0,02
0,05±0,03
67±5
Bulvės / Potatoes
0,01±0,01
0,04±0,01
124±12
Bendra apšvita / Total dose
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Metinė efektinė dozė, μSv, nuo /
Annual effective dose due to
Sr
0,03
0,10
0,13
0,005
0,11
0,02
0,40
90

Cs
0,10
0,05
0,03
0,15
0,04
0,05
0,48
137

K
40,93
35,96
45,74
4,50
27,49
66,67
221
40

Metinė efektinė dozė nuo
visų radionuklidų, μSv /
Annual effective dose due to
all the radionuclides, μSv
41
36
46
5
28
67
222
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Į laboratoriją radiologiniams tyrimams pristatyti bulvių ir grūdinių kultūrų mėginiai
Samples of potatoes and corns for radiological investigations in the laboratory
Siekiant įvertinti vidutinę gyventojo gaunamą vidinę apšvitą
nuo radionuklidų geriamajame vandenyje, panaudotos vidutinės
bendrojo alfa ir beta tūrinio aktyvumo vertės, gautos iš 170 tirtų geriamojo vandens mėginių.
Alfa spinduolių nulemta apšvitos dozė vertinta remiantis prielaida, kad visi alfa spinduoliai, esantys ir tyrimo metu nustatyti
geriamajame vandenyje, yra tik 226Ra (238U šeimos skilimo produktas), o skaičiavimams naudotas šio radionuklido dozės koeficientas
2,8∙10–7 Sv/Bq. Nevertinta urano izotopų 238U ir 234U vandenyje nulemta apšvitos dozė, nes urano kiekiai nuosėdinėse uolienose, kurios vyrauja Lietuvoje, yra gerokai mažesni už radžio kiekius.

Average values of gross alpha and beta activities from 170
samples of drinking water were used for assessment of average
dose due to radionuclides in drinking water.
When assessing the dose due to alpha radionuclides the
presumption that all the alpha radionuclides present in samples
during measurements are 226Ra (member of family of decay of 238U)
was made. Dose coefficient used in this case is 2.8∙10–7 Sv/Bq. No
dose due to uranium 238U and 234U in water was assessed because
amounts of uranium in sedimentary rocks which prevail in Lithuania
are much lower than amounts of radium.

3 lentelė. Vidutinis tūrinis bendrasis alfa ir beta aktyvumai
geriamajame vandenyje ir vidutinė metinė efektinė vidinės
apšvitos dozė suaugusiajam Ignalinos AE regiono ir šalies
gyventojui dėl alfa ir beta spinduolių geriamajame vandenyje
sukeltos apšvitos 2008 m.

Table 3. Average gross alpha and beta activity in drinking
water and average annual effective internal dose of population
of area of Ignalina NPP and Lithuanian population due to
alphaand beta radionuclides in 2008

Bendrasis
alfa tūrinis
aktyvumas /
Gross alpha
activity

Bendrasis beta tūrinis aktyvumas
(atmetus tritį (3H), kalį (40K), radoną
ir jo skilimo produktus) / Gross
beta activity except for tritium
(3H), potassium (40K), radon and its
daughters

Bendrasis beta tūrinis aktyvumas
kartu su kaliu (40K) (atmetus tritį (3H),
radoną ir jo skilimo produktus) /
Gross beta activity with potassium (40K)
and except for tritium (3H), radon and its
daughters

Vidutinis aktyvumas mėginiuose, imtuose
visoje Lietuvos teritorijoje, Bq/l /
Average concentrations in samples taken all
around Lithuania, Bq/l

(6,8±0,8)·10–3

(4,1±0,5)·10–2

(3,5±0,6)·10–1

Vidutinis aktyvumas Ignalinos AE regione
imtuose mėginiuose, Bq/l /
Average concentrations in samples taken in
area of Ignalina NPP, Bq/l

(6,1±1,5)·10–3

(2,1±0,8)·10–2

(2,8±2,0) 10–1

Vidutinė metinė apšvita Ignalinos AE regiono
gyventojui, µSv / Average annual dose of
population of area of Ignalina NPP, µSv

1,2

11

1,3

Vidutinė metinė apšvita šalies gyventojui, µSv /
Average annual dose of population of
Lithuania, µSv

1,4

21

1,6
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Beta spinduolių nulemta apšvitos vidinė dozė vertinta remiantis
prielaida, kad vandenyje buvo tik 226Ra ir 228Ra, nes šie radionuklidai labiausiai paplitę geriamajame vandenyje. Laikyta, kad per parą
žmogus suvartoja 2 litrus vandens.
Įvertinta apšvita dėl radionuklidų geriamajame vandenyje
neviršijo leidžiamos 0,1 mSv metinės apšvitos, t. y. radiacinės saugos
požiūriu gyventojai padidintos apšvitos dėl radionuklidų geriamajame vandenyje negauna. Ignalinos AE regiono gyventojų gaunama
apšvita dėl radionuklidų geriamajame vandenyje nėra didesnė nei
kitų šalies teritorijų gyventojų.
Ištyrus iš vietinių ir atvežtinių maisto produktų paruoštą maistą,
kurio mėginiai imti vienoje iš Vilniaus ligoninių kiekvieną mėnesį,
nustatyta, kad vidinė apšvitos dozė dėl radionuklidų paruoštame
maiste yra 0,114 mSv (28 pav.).

Assessment of doses due to beta radionuclides was performed
on the basis of presumption that water contains only 226Ra and 228Ra
because these radionuclides are the most common in drinking
water. Daily consumption of water is 2 liters.
The calculated dose did not exceed the permitted level
(0.1 mSv per year), therefore no increased doses are received due
to radionuclides in drinking water. Doses of population of area of
Ignalina NPP are not higher than the ones of population of the rest
of Lithuania.
Investigations of local and imported foodstuff used in one
of Vilnius hospitals revealed that the annual internal dose due to
radionuclides in cooked food is 0.114 mSv (see Fig. 28).

28 pav. Vidutinė metinė suaugusio šalies gyventojo apšvita,
nulemta radionuklidų paruoštame maiste 2008 m., µSv

Fig. 28. Average annual internal dose of adult due to
radionuclides in cooked food in 2008, µSv
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Radioaktyvioji grybų tarša 137Cs atsirado po branduolinių ginklų bandymų atmosferoje 1945–1980 m. ir po Černobylio atominės
elektrinės avarijos (radioaktyviosios iškritos užteršė pietinę ir piet
vakarinę Lietuvos dalį). Pastebima kiek didesnė pietinės ir pietvakarinės dalies vietovėse surenkamų grybų tarša 137Cs. Kadangi Lietuvos
gyventojai vartoja daug grybų, jų taršos stebėsena atliekama pastaruosius dešimt metų. Dirbtinės kilmės 137Cs kiekio grybuose mažėjimas yra lėtas ir nežymus, nes 137Cs pusėjimo trukmė palyginti ilga, o
savitieji aktyvumai nedideli. Tai matyti 29 pav.
Analizuota ir galima Ignalinos AE išmetimų į aplinką įtaka grybų taršai šiame regione. 29 pav. matyti, kad tarša 137Cs grybų mėginiuose, surinktuose miškuose netoli Ignalinos AE, kinta paklaidų
ribose lyginant su 137Cs savituoju aktyvumu grybuose iš kitų Lietuvos miškų.

Radioactive contamination of mushrooms with 137Cs comes
from atmospheric tests of nuclear weapons in 1945-1980 and
Chernobyl accident when radioactive fallout contaminated south
and south-west of Lithuania. Higher contamination of mushrooms
from southern and south-western parts of Lithuania with 137Cs is
observed. Since mushrooms are rather popular in Lithuania the
monitoring of their contamination is performed within the last ten
years. Decrease of concentrations of 137Cs in mushrooms with time is
slow and insignificant because half-life of this radionuclide is rather
long and concentrations are not high. It is seen from Fig. 29.
A possible impact of releases of Ignalina NPP on contamination
of mushrooms in this area was also analysed. It is shown in Fig. 29
that contamination of mushrooms sampled in the forests close to
Ignalina NPP is varying inside of interval of errors if to compare it
with concentrations of 137Cs from other forests of Lithuania.

29 pav. 137Cs savitojo aktyvumo kitimas grybų mėginiuose iš
Lietuvos miškų ir iš miškų Ignalinos rajone aplink Ignalinos AE

Fig. 29. Concentrations of 137Cs in mushrooms sampled in the
forests of Lithuania and Ignalina district around Ignalina NPP
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Cs savitieji aktyvumai įvairiose grybų rūšyse parodyti 30 pav.

Concentrations of radionuclides in different mushrooms are
presented in Fig. 30.

137

30 pav. 137Cs savitieji aktyvumai pagrindinių valgomųjų grybų
rūšių mėginiuose iš Lietuvos miškų 2008 m.

Fig. 30. Concentrations of radionuclides in most common
mushrooms from Lithuanian forests in 2008
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2008 m. buvo tęsiami prieš metus pradėti dirvožemio taršos radionuklidais tyrimai. Praėjus daugiau kaip dvidešimt metų po Černobylio atominės elektrinės avarijos tapo būtina dar kartą įvertinti
radionuklidų kiekį dirvožemyje, jų migraciją į gilesnius dirvožemio
sluoksnius ir tyrimų pagrindu nustatyti, kokią žmogaus apšvitą lemia
per mitybos grandines į maistą iš dirvožemio patekę radionuklidai.
2008 m. dirvožemio mėginiai (30 cm į gylį, po 3 profilinius mėginius) buvo paimti pietinėje Vilniaus rajono dalyje. Vienuolikoje pasirinktų vietų (10x10 km tinkleliu) buvo atlikti dozės galios matavimai
ir radono tūrinių aktyvumų dirvožemyje mėginių ėmimo vietoje
tyrimas.
Žymių radionuklidų pasiskirstymo ir aktyvumo pokyčių skirtinguose mėginių ėmimo taškuose nepastebėta. Dirvožemio taršos
radionuklidais tyrimai bus tęsiami ir ateityje. 2009 m. planuojama
baigti radionuklidų pasiskirstymo ir migravimo dirvožemyje Vilniaus
rajone tyrimus ir sudaryti pirmąją dirvožemio taršos radionuklidais
Lietuvoje žemėlapio dalį.
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Investigations of contamination of soil which were commenced
one year ago were continued in 2008. More than 20 years
after Chernobyl accident it is necessary to evaluate once more
concentrations of radionuclides in soil, their transfer into deeper
layers of soil and on the basis of these investigations to determine
doses received due to radionuclides transferred through food
chains from soil.
Soil samples (30 cm deep, 3 profile samples) were taken in the
southern part of Vilnius district in 2008. Dose rate measurements
and measurements of radon concentrations in soil gas at the
points of sampling were performed in 11 selected locations (net of
10x10 km2).
No significant changes in distribution of radionuclides and their
concentrations at different points of sampling have been found.
It is planned for 2009 to finish investigations of distribution and
migration of radionuclides in soil in Vilnius district and compile the
first part of Lithuanian map of radioactive contamination of soil.

Imami dirvožemio mėginiai
Soil sampling
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Radioaktyviosios metalo taršos kontrolė ir paliktųjų
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieška

Control of radioactive contamination of metals and
search for orphan sources

Kaip ir kasmet, siekiant užtikrinti darbuotojų ir gyventojų radia
cinę saugą nuo paliktųjų šaltinių skleidžiamos jonizuojančiosios
spinduliuotės, metalo laužo įmonėse ir supirktuvėse buvo atliekami
tiksliniai inspekciniai patikrinimai. Iš viso patikrinta 40 metalo laužo
perdirbimo įmonių ir supirktuvių. Patikrinimų metu nustatyta, kad
dauguma metalo laužo perdirbimo įmonių ir supirktuvių darbuotojų yra pasirengę galimam superkamo metalo laužo radioaktyviajam
užterštumui nustatyti ir paliktiesiems šaltiniams aptikti.
Be tikslinių patikrinimų, RSC specialistai vyko atlikti radiologinių
matavimų gavę pranešimų apie radioaktyviosiomis medžiagomis
užterštus krovinius ar metalo gaminius.
Latvijos ir Rusijos pasienyje buvo sulaikytas krovinys, skleidžiantis padidėjusį jonizuojančiosios spinduliuotės foną. Atlikus dozimetrinius matavimus paaiškėjo, kad padidėjusį jonizuojančiosios spinduliuotės foną skleidžia 2 vežami maišai su sporto inventoriumi. Prie
maišų išmatuota spinduliuotės dozės galia siekė 4 μSv/h. Nustatyta,
kad maišuose esantis sporto inventorius ar atskiros jo dalys yra užteršti 60Co. Nustačius užteršto krovinio siuntėjus ir tarpininkus, krovinys grąžintas į Vokietiją.
Matavimai buvo atliekami ir vienoje iš Lietuvos įmonių, užsiimančių krovinių pervežimu. Išsiaiškinta, kad padidėjusį jonizuojančiosios spinduliuotės foną skleidžia 2 vežamos dėžės su metalo
gaminiais. Išmatuota dozės galia siekė 0,25–0,3 μSv/h. Nustatyta,
kad krovinys taip pat užterštas 60Co. Išaiškintas krovinio siuntėjas
įsipareigojo susigrąžinti užterštus metalo dirbinius.
Gavus pranešimų apie tai, kad Italijoje, Prancūzijoje ir Austrijoje
aptikta 60Co užterštų liftų mygtukų, buvo imtasi priemonių, siekiant
išsiaiškinti, ar radionuklidais užterštų liftų mygtukų neimportuota ir
nenaudojama Lietuvoje. Įmonėse, importuojančiose ir montuojančiose liftus, šių įmonių sandėliuose ir jau sumontuotuose liftuose
buvo atlikti dozimetriniai matavimai. Tyrimų metu išmatuota dozės
galia neviršijo foninio lygio. Nenustatyta, kad Lietuvoje parduodami
ir montuojami liftų mygtukai būtų užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis ir keltų pavojų gyventojų sveikatai.
Vykdant Prevencinių priemonių, užtikrinančių gyventojų ir
aplinkos radiacinę saugą nuo nepagrįstos apšvitos, kurios priežastis
yra (gali būti) didelio aktyvumo ir paliktieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, 2007–2008 m. programą, buvusiose sovietinio
pavaldumo gamyklose ir sovietų armijos karinių dalinių teritorijose
bei buitinių atliekų sąvartynuose buvo ieškoma paliktųjų šaltinių.
Patikrintos 2 buvusios sovietinio pavaldumo gamyklos Vilniuje
ir 5 buvusių karinių poligonų teritorijos Kauno, Palangos, Panevėžio
miestuose, Šalčininkų ir Varėnos rajonuose, siekiant įsitikinti, ar juose nėra paliktųjų šaltinių, naudotų pramonėje ar kariniams tikslams.
Buvo atliekami dozės galios matavimai, pasirenkant vietas ir pastatus, kur galėjo išlikti radioaktyviosios taršos rizika. Atlikus matavimus, paliktųjų šaltinių ar radionuklidais užterštų objektų nerasta.
Patikrinti 8 nebeeksploatuojami buitinių atliekų sąvartynai,
esantys Vilniaus, Trakų, Plungės, Šakių, Mažeikių, Kupiškio rajonuose
ir Rietavo seniūnijoje. Patikrintų sąvartynų plotas užima apie 10 ha.
Sąvartynuose atlikti dozės galios matavimai, kurie buvo palyginti su
natūralaus gamtinio fono, išmatuoto šalia sąvartyno, rezultatais. Minėtuose buitinių atliekų sąvartynuose paliktųjų šaltinių neaptikta.

Special inspections were continued in metal scrap enterprises
and yards in order to ensure radiation protection of members of
public and workers from ionizing radiation of orphan sources. There
were 40 enterprises and yards inspected in total. It was found that
workers of many metal scrap enterprises and yards were prepared
for detection of possible contamination of purchased metal scrap
and finding orphan sources.
Except for special inspections the specialists of RSC were
engaged in radiological measurements on the spot after information
on radioactive contamination of cargo and metal production has
been received.
Cargo with increased radiation was seized on the border of
Latvia and Russia. Dosimetric measurements showed that a source
of radiation was two packages with sport implements. Dose rate
at the packages was as high as 4 μSv/h. It was revealed that the
sport implements or their parts were contaminated with 60Co. After
identification of senders and dealers the cargo was sent back to
Germany.
Measurements have been done also in one of Lithuanian
companies which provide services of cargo transportation.
2 transported boxes with metal production were revealed
radiating ionizing radiation. Recorded dose rate was 0.25 to
0.3 μSv/h. Contamination with 60Co was also detected. The
sender of cargo committed itself to collect the contaminated
metal production.
Measures were taken after information on contamination of
buttons of elevators with 60Co in Italy, France and Austria. The aim
was to find out if these buttons have not been imported to Lithuania
and used there. Dosimetric measurements were performed in
enterprises which import and install elevators, storehouses of
these enterprises and installed elevators. The recorded dose rate
was below the background level. No contamination of buttons of
elevators sold and installed in Lithuania was found and no risk for
health of humans revealed.
In the framework of the Program on Preventive Measures
assuring Radiation Protection of Humans and Environment from
Unjustified Exposure when Source might be Lost and High Activity
Sources of Ionizing Radiation (2007-2008) the search of orphan
sources was performed in former soviet enterprises and areas of
soviet military units.
There were 2 former soviet enterprises in Vilnius and 5 areas
of former military units in Varėna district, Kaunas, Palanga and
Panevėžys checked. Dose rate measurements were performed
taking into account places and buildings which might have
been contaminated with radionuclides. The measurements did
not reveal any orphan sources and objects with radioactive
contamination.
8 closed municipal disposal sites in Vilnius, Trakai, Plungė,
Šakiai, Mažeikiai and Kupiškis districts and Rietavas eldership were
checked. The total checked area is 10 ha. The measurements of dose
rate were done in disposal sites and their results compared with
radiation background at the sites. No orphan sources were detected
in the investigated sites.

Radiacinės saugos centras / 2008

28

Radiation Protection Centre / 2008

Paliktųjų šaltinių paieška buvusiose sovietų armijos karinių dalinių teritorijose ir buitinių atliekų sąvartynuose
Search for orphan sources in areas of former soviet military units and municipal disposal sites

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Management of radioactive waste

Nutraukiant Ignalinos AE eksploatavimą susidaro daug radioaktyviųjų atliekų, kurios turi būti tinkamai sutvarkytos ir saugiai palaidotos, kad nelemtų papildomos gyventojų apšvitos. Šiuo metu Ignalinos
AE yra projektuojama Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla, Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas,
Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinynas,
Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas. Detaliau apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektus rašoma skyriuje „Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimas ir pasirengimas naujosios atominės elektrinės statybai“.
Uždarytoje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje RSC
vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę. Patikrinimų
metu nustatyta, kad radioaktyviųjų medžiagų skverbimasis į aplinką
sumažėjo. Tai lėmė 2006 m. atlikti radioaktyviųjų atliekų saugyklos
saugos gerinimo darbai.
Kasmet dėl veiklos su šaltiniais medicinoje, pramonėje, moksle
ir kitose srityse susidaro radioaktyviųjų atliekų, kurios turi būti sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka. RSC nuolat tikrina objektus,
vykdančius veiklą su šaltiniais, siekdami įsitikinti, kad visi panaudoti
ir nenumatomi naudoti šaltiniai būtų perduoti ilgalaikiam saugojimui arba grąžinti gamintojui.
2008 m. į Ignalinos AE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą
buvo atiduoti 2 210 uždarųjų šaltinių. Didžiąją jų dalį sudarė nuo
Sovietų Sąjungos laikų likę dūmų jutikliai su 239Pu radionuklidu ir kalibraciniai šaltiniai, esantys dozimetrinės kontrolės įrangoje.

Large amounts of radioactive waste are produced during
decommissioning Ignalina NPP. This waste shall be properly treated
and safely disposed of, in order not to cause the additional exposure
to population. Temporary Facility for Storage of Spent Fuel, Facilities
for Management and Storage of Solid Radioactive Waste; Surface
Repository of Short-lived Low and Intermediate Radioactive Waste
and Repository of Very Low Radioactive Waste are designed for
Ignalina NPP. More detailed information is given in the Chapter
“Preparation for decommissioning of Ignalina nuclear power plant
and construction of a new nuclear power plant ”.
State radiation protection supervision and control is performed
by specialists of RSC in the closed Maišiagala repository of
radioactive waste. A decrease of transportation of radionuclides
into environment was recorded during inspections. It is a result of
improvement of safety of repository done in 2006.
Radioactive waste is produced each year in medicine, industry,
research and education. This waste shall be managed according
to the order set by legal documents. Inspections of objects where
practices with sources are performed are done by RSC with the aim
of control whether all the spent and not used sources are sent for
long term storage or their producer.
There were 2210 sealed sources transferred in 2008 to the
Temporary Facility for Radioactive Waste in Ignalina NPP. The largest
part of them were old soviet made fire detectors with 239Pu and
calibration sources used in dosimeters.

MEDICININĖ APŠVITA

medical exposure

Medicininė apšvita sudaro didžiausią dalį gyventojų apšvitos
nuo dirbtinių šaltinių. Už pacientų radiacinę saugą ir apšvitos pagrįstumą atsako asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios
procedūras, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė. Lietuvai įstojus į ES pradėti taikyti EK reikalavimai, keliami radiacinei saugai užtikrinti gaunant medicininę apšvitą, siekiant
ją sumažinti, pritaikant pagrindinius pagrįstumo ir optimizavimo principus. Viena iš priemonių, siekiant optimizuoti pacientų

Medical exposure is the most important among exposure
delivered to population by all the artificial sources. Personal
health care institutions which perform procedures with ionizing
radiation are responsible for patients’ radiation protection. EC
requirements for radiation protection in medical field, decrease
of medical exposure, application of the main principles of
justification and optimization are applied in Lithuania after
it has joined EU. One of measures in optimization of medical
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gaunamą apšvitą, – rekomenduojamųjų apšvitos lygių nustatymas
ir jų laikymasis.
2007–2008 m. atlikta daugiau nei 6 000 dozės ir ploto sandaugos matavimų, apdoroti rezultatai ir nustatyti rekomenduojamieji
rentgenografijos apšvitos lygiai dozės ir ploto sandaugos vienetais
Gy·cm2. Atlikus rentgenodiagnostikos aparatų, dozės išeigos matavimus ir panaudojus sukauptus dozės ir ploto sandaugos tyrimų
duomenis, apskaičiuotos paviršiaus įėjos dozės. Atsižvelgus į 2005–
2007 m. atliktų paviršiaus įėjos dozių matavimų rezultatus rentgenografijoje, išanalizuotos apskaičiuotos paviršiaus įėjos dozės ir,
remiantis šiais rezultatais, atnaujinti rekomenduojamieji rentgenografijos apšvitos lygiai paviršiaus įėjos dozės vienetais mGy.
4 lentelėje pateiktos apibendrintos vidutinės paviršiaus įėjos
dozių ir dozės ir ploto sandaugų vertės skirtingų rentgenografijos
procedūrų metu.

exposure received by patients is determination and use of
reference levels.
There were more than 6000 measurements of dose area
products done, results treated and reference levels in units of
dose area product (Gy·cm2) determined in 2007-2008. Entrance
surface doses were calculated from measurements of doses from
x-ray machines and available data from measurements of dose
area products. Taking into account the results of measurements
of entrance surface doses done in 2005-2007 in radiography, the
calculated entrance surface doses were analysed and reference
levels for radiography in units mGy renewed.
The generalized average values of entrance surface doses and
dose area products for different radiological procedures are given
in Table 4.

4 lentelė. Rekomenduojamieji rentgenografijos apšvitos lygiai

Table 4. Reference levels of radiography procedures

Rentgenografinis tyrimas /
Radiological examination

Projekcija /
Projection

Vidutinė paviršiaus įėjos dozė, mGy /
Average surface entrance dose, mGy

Vidutinė dozės ir ploto sandauga, cGy·cm2 /
Average dose area product, cGy·cm2

Dubuo / Pelvis
Galva / Head
Galva / Head
Klubas / Hip joint
Krūtinės ląsta / Chest
Krūtinės ląsta / Chest
Pilvas / Abdomen
Stuburas (juosmens dalis) /
Lumbar spine
Stuburas (juosmens dalis) /
Lumbar spine
Stuburas (krūtinės dalis) /
Thoracic spine
Stuburas (krūtinės dalis) /
Thoracic spine

AP
AP/PA
LAT
AP
PA
LAT
AP

8,7
2,9
2,2
5,1
0,3
1,5
3,2

241
67
68
134
32
24
191

AP

7,7

138

LAT

17

440

AP

4,2

175

LAT

5,7

243

The average doses received by patients decreased by up to 50%
in comparison with the ones of 2005-2006.
Patients’ doses received during fluoroscopy and computed
tomography examinations were analysed and reference levels
for these procedures established. The new reference levels were
approved by the order of director of RSC No.84 of December 30,
2008 (Official Gazette, 2009, No.1-19).
Within the framework of regional technical co-operation
project “Patient’s radiation protection and medical exposure”
the analysis of image quality in mammography was performed.
IAEA and EC criteria were used for it. It was found during the first
analysis that up to 30% of all images had faults in their quality.
The reasons were cleared up and corrective measures taken.
The next analysis of image quality showed faults only in 3%
of images.
There were 70 quality control tests of x-ray equipment, including
23 measurements of computed tomography dose indexes.

Lyginant su tyrimais, atliktais 2005–2006 m., vidutinės pacientų
gaunamos paviršiaus įėjos dozės atskirų procedūrų metu sumažėjo
iki 50 proc.
Išanalizuotos rentgenoskopijos ir kompiuterinės tomografijos
metu pacientų gaunamos apšvitos dozės ir nustatyti rekomenduojamieji apšvitos lygiai šių procedūrų metu. Nauji rekomenduojamieji
apšvitos lygiai nustatyti ir įteisinti RSC direktoriaus 2008 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. 84 „Dėl Rekomenduojamųjų rentgenodiagnostikos apšvitos lygių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 1-19).
Vykdydamos regioninį TATENA techninės pagalbos projektą
„Pacientų radiacinė sauga ir medicininė apšvita“, trys asmens sveikatos
priežiūros įstaigos atliko rentgeno nuotraukų kokybės analizę mamografijoje pagal TATENA ir EK rekomenduojamus kriterijus. Po pirmosios
analizės nustatyta, kad iki 30 proc. visų padarytų nuotraukų turėjo vaizdo kokybės trūkumų. Išsiaiškinus priežastis ir po korekcinių veiksmų atlikus pakartotinę nuotraukų kokybės analizę, trūkumų pastebėta tik iki
3 proc. padarytų nuotraukų.
2008 m. atlikta 70 rentgenodiagnostinės įrangos kokybės kontrolės bandymų, iš kurių 23 sudarė kompiuterinės tomografijos dozės indekso matavimai.
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RADIACINIŲ AVARIJŲ VALDYMAS

Management of radiation accidents

Avarinė parengtis

Emergency preparedness

Branduolinių ir radiologinių avarijų prevencijos ir likvidavimo
avarijų parengčiai, siekiant užkirsti kelią galimoms avarijoms ir
užtikrinti visuomenės saugumą šalyje, visame pasaulyje skiriama
daug dėmesio. Rengiamos įvairių lygių pratybos, kurių metu tikrinamos teorinės ir praktinės žinios, techniniai reaguojančių institucijų
pajėgumai.
2008 m. RSC dalyvavo PAGD organizuojamose tarptautinėse
NATO stalo pratybose „Amber fog“. Šiomis pratybomis siekta gerinti
reaguojančių institucijų pasirengimą, nustatyti nacionalinių teisės
aktų, avarinės parengties planų, reagavimo veiksmų, procedūrų ir
pasekmių likvidavimo priemonių organizavimo trūkumus.
RSC specialistai turėjo progą teorines žinias panaudoti PAGD organizuojamose nacionalinėse parodomosiose praktinėse pratybose „Cezis“. Praktinių pratybų tikslas – pademonstruoti šalies civilinės
saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų ir kitų valstybės ir savivaldybių
institucijų pasirengimą ir veiksmus gavus pranešimą apie „nešvariosios“ bombos sprogimą. RSC prisidėjo kuriant šių pratybų scenarijų
ir formuluojant išvadas.
Šių pratybų metu RSC specialistai organizavo ir atliko radiologinius avarijos vietos tyrimus, patikslino užterštos zonos ribas. Pasitelkus mobiliąją radiologinių tyrimų laboratoriją vykdyti oro taršos
matavimai, vertinti tyrimo rezultatai ir jų pagrindu teikta pasiūlymų
Ekstremalių situacijų valdymo centrui.
Kartu su PAGD organizuoti bendri mokymai „Ėminių ėmimas
radiacinės avarijos židinyje ir radiacinės žvalgybos grupės deaktyvacija“. Mokymų metu pagilinti praktiniai įgūdžiai, atrenkant
dirvožemio, vandens, augalijos ir kitus mėginius užterštoje teritorijoje, atliekant dozimetrinius matavimus radiologinės avarijos
vietoje. RSC teikė pastabas ir pasiūlymus pratybų scenarijui bei
išvadoms.
Šių pratybų metu taip pat buvo atliekamas radioaktyviosiomis
medžiagomis užterštų darbuotojų ir autotransporto priemonių taršos įvertinimas. Tarša sumažinta atliekant dezaktyvavimo darbus
specialiai įrengtame punkte.

Plenty of attention is paid worldwide to preparedness for
prevention and response to nuclear and radiological accidents in
order to prevent possible accidents and assure public security inside
country. Practical exercises of different levels are organized with
the aim of checks of theoretical and practical knowledge, technical
capacities of engaged organizations.
RSC took part in international NATO table top exercise
“Amber fog” organized by PAGD in 2008. Efforts were made by
this exercise to improve preparedness of engaged institution, to
disclose shortcomings of national legal documents, emergency
preparedness plans and organization of response measures in
response actions, procedures and consequences.
The occasion was presented for RSC specialists to use their
theoretical knowledge in national demonstration practical
exercise “Cezis” organized by PAGD. The aim of this exercise was
to demonstrate preparedness and actions of national system of
civil protection and rescue after information about explosion of a
“dirty” bomb was received. RSC took part in creation of scenario and
making conclusions.
Radiological investigations of accident area and precise
determination of boundaries of contaminated area were organized
and done by RSC specialists. Measurements of radioactive
air contamination by mobile laboratory, analysis of results of
investigations were performed and suggestions presented to the
Centre of Management of Extreme Situations.
Joint exercise “Sampling in the zone of radiological emergency
and decontamination of team of radiological survey” was organized
in co-operation with PAGD. Practical skills in sampling of soil, water,
flora and other samples in the contaminated area were deepened.
Remarks and suggestions for scenario and conclusions of exercise
were presented by RSC.
Assessment of radioactive contamination of workers and
transportation means was also performed. Contamination was
decreased by decontamination in the special facility.

Mokymai „Ėminių ėmimas radiacinės avarijos židinyje ir radiacinės žvalgybos grupės deaktyvacija“
Exercise “Sampling in the zone of radiological emergency and decontamination of team of radiological survey”
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Dalyvauta Norvegijos radiacinės saugos įgaliotosios institucijos
organizuotame darbo pasitarime, skirtame aptarti rengiamą vadovą
„Pagalbos skubumo nustatymas, stebėsena ir gydymas nukentėjusiųjų piktavališko jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių panaudojimo
atvejais“. Darbo seminare dalyvavo skirtingų Europos šalių radiacinę
saugą reguliuojančių institucijų specialistai. Jo metu buvo pateikti
RSC ir kitų šalių radiacinės saugos specialistų pasiūlymai, pastabos ir
komentarai ruošiamam vadovui, skirtam palengvinti pirmųjų į radiologines avarijas reaguojančių institucijų darbą. Seminaro metu RSC
pristatė pranešimą apie RSC veiksmus ir atsakomybę radiologinių
avarijų metu, pateikė pavyzdžių iš šalyje organizuotų mokymų.

Participation in working seminar organized by Norwegian
Radiation Protection Authority and aimed to review the
prepared TMT Handbook – Triage, Monitoring and Treatment
of people exposed to ionising radiation fallowing a malevolent
act was taken. Radiation protection professionals from different
European radiation protection authorities took part in seminar.
Suggestions, remarks and comments of RSC and institutions of
other countries were given on how to facilitate actions of the
first responders. Presentation on actions and responsibilities of
RSC in case of radiological accidents and examples taken from
exercises was made.

Radiologinės avarijos ir incidentai

Radiological accidents and incidents

2008 m. RSC specialistai ištyrė 29 radiologines avarijas, t. y.
6 avarijomis daugiau nei 2007 m.
23 pranešimai buvo gauti iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT) apie pasienio kontrolės postuose sulaikytus asmenis, daiktus ar krovinius, skleidžiančius padidėjusį jonizuojančiosios spinduliuotės lygį.
7 pranešimai gauti apie asmenis, norinčius kirsti LR sieną, kuriems buvo taikytas gydymas ar atliktos diagnostinės procedūros,
naudojant radiofarmakologinius preparatus. 4 sulaikyti asmenys neturėjo pažymos apie radiofarmakologinių preparatų taikymą. RSC,
įvertinęs VSAT pareigūnų pateiktus dokumentus, suteikė leidimą
tokios pažymos neturintiems asmenims kirsti LR sieną.
15 pranešimų gauta apie krovinius (kalio trąšos, cheminės medžiagos, metalo laužas ir kt.), skleidžiančius padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę. Pavyzdžiui, kalio trąšose yra 0,01 proc. gamtinės
kilmės radioaktyviojo kalio, todėl vežant tokį krovinį kartais pasienio kontrolės vartai užfiksuoja padidėjusį jonizuojančiosios spinduliuotės lygį.
13 atvejų sulaikytus krovinius buvo leista tranzitu per LR teritoriją išvežti į paskirties vietą.
2 kroviniams neleista kirsti LR sienos.
Sunkvežimis, kuriame buvo gabenami cirkonio milteliai, buvo
grąžintas iš Baltarusijos į Lietuvą, kadangi vairuotojas neturėjo reikiamų leidimų krovinį gabenti Baltarusijos Respublikoje. RSC suteikė leidimą grąžinti krovinį.
LR pasienyje sulaikytam sunkvežimiui su metalo laužu, vykusiam iš Kazachstano į Vokietiją, ties galiniais automobilio ratais buvo
užfiksuota padidėjusi jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia ir
identifikuotas radionuklidas radis (226Ra). RSC sprendimu, krovinio
neleista tranzitu vežti per LR teritoriją, kadangi vežėjas neturėjo reikiamų dokumentų.
Taip pat gautas pranešimas apie LR pilietę, dėl gabenamo fotoaparato „Canon“ sulaikytą tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Fotoaparatas skleidė jonizuojančiąją spinduliuotę, viršijančią leidžiamą lygį.
RSC tyrė pranešimą apie Dubingių girininkijos miške rastą kibirą, pažymėtą jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu. Vilniaus
gyventojas rastą kibirą parsivežė į sodybą ir, kilus įtarimui, kreipėsi į RSC, prašydamas išsiaiškinti, ar automobilis, kuriame buvo
vežtas radinys, nėra užterštas radioaktyviosiomis medžiagomis.
RSC specialistai atliko radioaktyviosios paviršinės taršos matavimus. Jonizuojančiosios spinduliuotės padidėjimo neužfiksuota.
Atlikus paviršinės taršos ir dozės galios matavimus kibiro viduje
ir išorėje nustatyta, kad radinys nėra užterštas radioaktyviosiomis
medžiagomis.

There were 29 radiological accidents investigated by RSC
specialists in 2008, i.e., 6 accidents more.
23 reports on detected persons, items and cargo with
increased radiation were received from the State Border Guard
Service at the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania
(VSAT).
There were 7 reports on persons intending to cross LR
border after radionuclide therapy or diagnostics received.
4 persons did not have certificates about application of
radiopharmaceuticals. Taking into account the documents
provided by VSAT the RSC issued permits to these persons to
cross LR border.
15 reports were received on cargo (potassium fertilizers,
chemicals, metal scrap, etc.) with increased level of radiation. For
example, potassium fertilizer contains about 0,01% of natural
radioactive potassium, therefore during transportation of such
cargo the increased level of gamma radiation is detected by
portals on the borders.
The seized cargo was allowed to be sent by transit through
LR in 13 cases.
No such permission was given in 2 cases.
A truck with zirconium powder was sent back to Belarus
because no documents necessary for transportation of this
cargo in Belarus were available. Permit for return of cargo was
issued by RSC.
Increased dose rate was detected at the rare wheels of a
truck with metal scrap which was going from Kazakhstan to
Germany and which was seized on the LR border. Radium 226Ra
was identified. No permission of transit through Lithuania was
issued by RSC because no necessary documents were available.
Report about Lithuanian citizen carrying camera “Canon”
in Vilnius airport was received. Radiation of camera was above
permitted level.
Also the report about bucket found in the forest of
Dubingiai forestry district which was labeled with the label
of radiation was investigated by RSC. The bucket was taken
home by a person living in Vilnius district but after suspicions
have arisen the person asked RSC to find out if the car used for
transportation of bucket was not radioactively contaminated.
Measurements of surface contamination and dose rate were
performed by RSC specialists. No increase of radiation was
detected. Measurements of radioactive contamination and
dose rate of all the surfaces of bucket did not reveal radioactive
contamination.
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Kibiras su jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu
Bucket with radiation label
Tirtas incidentas, kai Varėnos rajono Pirčiupių kaime, tvarkant
pesticidų sandėlį, buvo rasti betoniniai sarkofagai su metalinėmis
dėžėmis, pripildytomis pesticidų. Ant dėžių įspėjamųjų jonizuojančiosios spinduliuotės ženklų nebuvo, tačiau sandėlio darbuotojams
įtarimą sukėlė minėtų dėžių išvaizda, todėl apie dėžes buvo pranešta RSC. Įvykio vietoje atlikti dozės galios matavimai parodė, kad rastos dėžės jonizuojančiosios spinduliuotės neskleidžia.
Druskininkų miesto apylinkės teismas paštu gavo laišką, kuriame rasta nenustatytos kilmės miltelių, ir kreipėsi į RSC prašydamas atlikti radiologinius matavimus. Atlikus dozės galios matavimus patalpoje, kurioje buvo
atplėštas vokas, ir seife, kuriame jis buvo laikytas, paaiškėjo, kad tiek patalpoje, tiek seife dozės galia neviršijo gamtinio fono. Matavimai taip pat
atlikti ir Druskininkų policijos komisariato patalpose, kur minėtas vokas
laikinai buvo saugomas. Išmatuota dozės galia neviršijo gamtinio fono.
Vokas atiduotas kitoms atsakingoms institucijoms tolesniems tyrimams.
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kraujo perpylimo skyriuje pastebėtas prietaiso su uždaruoju šaltiniu gedimas.
Apie tai buvo informuotas RSC, kuris apie incidentą pranešė Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių klinikų Radiacinės saugos tarnybos darbuotojams. Minėtos tarnybos darbuotojams atlikus matavimus paaiškėjo, kad šaltinio apsauga nepažeista, radiacinis fonas
nepakitęs, ir darbuotojams pavojus negresia.

An incident in Pirčiupiai of Varėna district took place when storage house for pesticides was cleaned and concrete containers with
metal boxes full of pesticides found. No radiation labels were on
the boxes, however suspicions were raised by appearance of boxes,
therefore information on them was sent to RSC. Dose rate measurements on the spot showed no increased radiation.
A letter with unknown powder was received by mail by
Druskininkai city court. RSC was asked to perform radiological
measurements. Measurements in the premises where letter was
opened and safe box where the opened letter was stored did
not show any elevated radiation. Measurements were performed
also in premises of Druskininkai police office where this letter
was temporary stored. Dose rate was below level of natural
background. The letter has been sent to the other institution for
further investigations.
Break of installation with sealed source was detected in the
Department of Blood Transfusion in Vilnius University Santariškės
Hospital. RSC received an information and informed the service
of radiation protection of the hospital. After measurements were
done by members of staff of this service the integrity of shielding of
source and radiation background were found without any changes
and no danger for workers was identified.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

quality management system

RSC daug dėmesio skiria savo veiklos kokybės sistemai.
2005 m. RSC Programų ir ekspertizės skyriuje įdiegta veik
los kokybės sistema, atitinkanti LST EN ISO/IEC 17025:2003
standarto reikalavimus, reglamentuojančius tyrimų ir bandymų
atlikimą. Veiklos kokybės sistema akredituota Nacionaliniame
akreditacijos biure.
2008 m. pradėta diegti RSC kokybės vadybos sistema, atitinkanti
LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Šis standartas apima
visas RSC veiklos sritis ir įpareigoja nuolat gerinti valdymo kokybę.
Per metus parengtas Kokybės vadovas, procedūrų ir darbo instrukcijų aprašymai, paskirti darbuotojai, atsakingi už atskirus kokybės
vadybos sistemos elementus, darbuotojams organizuoti seminarai
kokybės valdymo klausimais. Ruošiantis atlikti vidaus auditus, buvo
mokomi vidaus auditoriai.
Veiklos kokybės sistemos kūrimas ir gerinimas yra nuolatinis
procesas, kuriame dalyvauja kiekvienas RSC darbuotojas. 2009 m.
planuojama visuose RSC skyriuose atlikti vidaus auditus, siekiant
išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias RSC veiklos sritis ir tinkamai pasirengti veiklos kokybės sistemos sertifikavimui.

Plenty of attention in RSC is paid to quality system of its activities.
Quality system according to the standard LST EN ISO/IEC 17025:2003
was implemented in the Division of Programs and Expertise of RSC in
2005. This system is related with testing and measurements. The quality
system was accredited by National Accreditation Bureau.
Implementation of quality system of RSC according to
the standard LST EN ISO 9001:2008 was started in 2008. This
standard includes all the areas of activities of RSC and obliges
to continued improvement of quality of management. Quality
Manual, descriptions of procedures and working instructions were
prepared, persons responsible for separate elements of system of
quality management appointed, seminars on quality management
organized for members of staff within the year. Internal auditors
were trained for internal audits.
Implementation and improving of quality system is a continued
process and all members of staff are engaged in it. Internal audits in
all the divisions of RSC are planned for 2009 in order to find all the
strengths and weaknesses of RSC activities and prepare properly for
certification of quality system.
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RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS

radiation protection training

RSC organizuoja radiacinės saugos mokymus darbuotojams,
dirbantiems su šaltiniais, už radiacinę saugą atsakingiems asmenims, valstybės institucijų ir mokslo įstaigų atstovams, užsienio šalių
radiacinės saugos specialistams.
Seminarai, skirti asmens sveikatos priežiūros, odontologijos,
pramonės ir mokslo įstaigų specialistams, sudarė didžiausią visų
2008 m. organizuotų mokymo renginių dalį (31 pav.).

Radiation protection training courses for radiation workers,
radiation protection officers, representatives of state and research
institutions, foreign radiation protection professional are organized
by RSC.
Seminars for specialists of personal health care institutions,
dentistry, industry and research was the largest part of all the
training events in 2008 (Fig. 31).

31 pav. RSC organizuoti mokymo renginiai

Fig. 31. Training events organized by RSC in 2008
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Siekiant užtikrinti tinkamą RSC specialistų kvalifikaciją ir nuolatinį jos tobulinimą, organizuoti vidiniai specialistų mokymai „Radiacinė sauga spindulinėje terapijoje“, „Radiacinė sauga branduolinėje
medicinoje“, „Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje“ ir „Dozimetrija“. Per šiuos mokymus kvalifikaciją kėlė 21 RSC specialistas.
Bendradarbiaujant su TATENA organizuoti regioniniai mokymo
kursai „Kokybės valdymo programos sukūrimas, siekiant užtikrinti dozimetrijos efektyvumą“, regioninis seminaras paviršinių radioaktyviųjų
atliekų kapinynų radiacinės saugos užtikrinimo klausimais ir mėnesio
trukmės radiacinės saugos inspektorių mokymo kursai su praktiniais
užsiėmimais objektuose, vykdančiuose veiklą su šaltiniais. Kartu su
EK buvo organizuotas Antrasis Europos radiacinės saugos mokymo ir
ugdymo tinklo (EUTERP) seminaras Vilniuje, kurio metu buvo aptariami radiacinės saugos ekspertų rengimo ir pripažinimo klausimai.

In order to assure the proper qualification of RSC specialists and
its improving the internal training courses “Radiation protection
in radiation therapy”, “Radiation protection in nuclear medicine”,
“Radiation protection in diagnostic radiology” and “Dosimetry”
were organized. 21 specialist took part in these courses.
Regional training course “Creation of quality management
program for assurance of efficacy of dosimetry“, regional workshop on
problems of radiation protection in surface repositories of radioactive
waste, one-month duration training course for radiation protection
inspectors with practical exercises in the objects dealing with sources
were organized in co-operation with IAEA. The second workshop of the
European Platform on Training and Education in Radiation Protection
(EUTERP) was organized in Vilnius. Problems of training and recognition
of radiation protection experts were dealt with in the workshop.

Antrasis EUTERP seminaras Vilniuje
The second workshop of EUTERP in Vilnius
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RSC, bendradarbiaudamas su TATENA, priima kitų šalių radia
cinės saugos specialistus ir perteikia sukauptą patirtį radiacinės
saugos srityje, šitaip prisidėdamas prie radiacinės saugos infrastruktūros kūrimo bei stiprinimo ir kitose šalyse. Praėjusiais metais apsilankė 10 TATENA siųstų radiacinės saugos specialistų iš Tadžikistano
(4 stažuotės), Gruzijos (1 stažuotė ir 3 moksliniai vizitai) ir Juodkalnijos (2 stažuotės). Specialistai domėjosi Lietuvos radiacinės saugos
teisine baze, dalyvavo inspekciniuose patikrinimuose, susipažino su
RSC laboratorijoje atliekamais tyrimais.
2008 m. buvo atlikta didžiausių medicinos įstaigų ir pramonės įmonių, savo veikloje naudojančių šaltinius, darbuotojų radiacinės saugos
mokymo poreikių analizė. Pagal šio tyrimo rezultatus RSC direktoriaus
įsakymu buvo patvirtintos Radiacinės saugos centre organizuojamos
privalomojo radiacinės saugos mokymo programos asmenims, dirbantiems su šaltiniais ir atsakingiems už radiacinę saugą.

Radiation protection specialists from other countries are hosted
and experience in radiation protection shared by RSC in co-operation
with IAEA. It helps to create and strengthen radiation protection
infrastructures in other countries. 10 radiation protection specialists
from Tajikistan (4 fellowships), Georgia (1 fellowship and 3 scientific
visits) and Montenegro (2 fellowships) visited RSC last year. They
were acquainted with Lithuanian radiation protection legal basis,
participated in inspections, informed about investigations done in
the RSC laboratory.
Analysis of radiation protection training needs was done in
2008 in the largest medicine institutions and industry enterprises
which use sources. The programs of mandatory radiation protection
training of persons dealing with sources and radiation protection
officers were approved by the order of RSC director on the basis of
this analysis.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

public information

Vykdydamas valstybės deleguotas funkcijas, RSC daug dėmesio
skiria ir visuomenei informuoti bei ryšiams su visuomene palaikyti.
Pradėtas leisti informacinis RSC biuletenis „Radiacinė sauga“.
Šiuo leidiniu siekiama paprastai, aiškiai ir suprantamai informuoti
gyventojus apie jonizuojančiąją spinduliuotę, sritis, kur ji naudojama, ir su tuo susijusias radiacinės saugos problemas. Leidinyje perio
diškai apžvelgiami ir svarbiausi RSC įvykiai, naujienos, renginiai.
Per 2008 m. parengta daugiau nei 60 informacinių pranešimų,
skelbtų RSC, SAM interneto svetainėse, naujienų agentūros BNS
naujienų portale, laikraščiuose „Lietuvos sveikata“, „Lietuvos rytas“,
„Lietuvos žinios“, „Respublika“, regioninėje spaudoje, naujienų portalo Delfi.lt, Lietuvos pasiekimų registro interneto svetainėse, leidinio „Kas yra kas Lietuvoje“ naujienų biuletenyje „Credo“, per Lietuvos
televizijos informacinę laidą „Panorama“.
Apie radiacinės saugos aktualijas visuomenė informuojama ir
per televizijos, radijo laidas. Dalyvauta laidose ir duoti interviu radijo
stotims „M-1 Plius“, „Žinių radijas“, Lietuvos radijas, laikraščiams „Lietuvos rytas“, „Lietuvos sveikata“, Lietuvos televizijai, Pirmojo Baltijos
kanalo televizijai.
Periodiškai atnaujinama RSC interneto svetainė, kurioje lietuvių,
anglų ir rusų kalbomis galima rasti ir gyventojams, ir įvairių sričių specialistams, kurių veikla susijusi su šaltiniais, aktualios informacijos.
Daug dėmesio skirta ir tiesioginiam bendravimui su įvairių visuomenės grupių atstovais. Gegužės mėnesį surengta atvirų durų
diena, į kurią buvo kviečiami žiniasklaidos atstovai, mokiniai, studentai, norintys susipažinti su RSC veikla, pabendrauti su RSC dirbančiais specialistais, daugiau sužinoti apie jonizuojančiąją spinduliuotę ir radiacinę saugą.
Klausyti paskaitų apie jonizuojančiąją spinduliuotę, radiacinę
saugą, išsamiau susipažinti su RSC veikla nuolat atvyksta mokinių, studentų grupės. 2008 m. apsilankė 120 mokinių ir studentų
iš Vilniaus bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų. RSC specialistai
vadovauja studentams, rašantiems baigiamuosius darbus, kasmet
skaitomos paskaitos bendrojo lavinimo mokyklose, Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities filialo Sveikos gyvensenos fakulteto klausytojams ir plačiajai visuomenei.

Much attention is paid to public information and public relations
by RSC for fulfilling its responsibilities.
Publication of RSC newsletter “Radiation protection” (in
Lithuanian) was started. It has a task to inform public simply,
clearly and comprehensibly about ionizing radiation, areas of its
application, related radiation protection problems. A periodic
review of the main events and news in RSC is also included.
More than 60 pieces of information were prepared for websites
of RSC and SAM, news website of agency BNS, newspapers “Lietuvos
sveikata“, “Lietuvos rytas“, “Lietuvos žinios“, “Respublika“, regional
press, news webpage Delfi, webpage of Register of Lithuania’s
Achievements, publication “Who is who in Lithuania”, newsletter
“Credo” and Lithuanian national TV news “Panorama”.
TV and radio are also used for dissemination of information
about actual items in radiation protection. Part was taken and
interviews given in broadcasts and telecasts of radio stations
“M-1 Plius”, “Žinių radijas”, Lithuanian national radio, newspapers
“Lietuvos rytas“, “Lietuvos sveikata“,, Lithuanian national TV, TV
“Pimasis Baltijos kanalas”.
RSC webpage is continuously renewed where an actual
information in Lithuanian, English and Russian is given both for
members of public and professionals of different radiation related
areas.
Attention is paid also to direct communications with
representatives of different public groups. A day of open doors
was organized in May for media people, pupils, students. They
could acquaint with RSC activities, speak with radiation protection
specialists, find out more on ionizing radiation and radiation
protection.
Groups of pupils and students are coming to RSC in order to hear
lectures on ionizing radiation and radiation protection, get more
acquainted with RSC activities. There were 120 visiting pupils and
students in 2008 from secondary and higher schools of Vilnius. RSC
specialists guide students which prepare their thesis, lectures are
given in secondary schools and Faculty of Healthy Living of Kaunas
county branch of the University of the Third Age and public.
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Radiacinės saugos paskaita Vilniaus Naujamiesčio vidurinėje mokykloje
Radiation protection lecture in Vilnius Naujamiestis secondary school

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

international co-operation

RSC ir toliau aktyviai bendradarbiavo su tarptautinėmis organi
zacijomis ir užsienio šalių institucijomis.
Vyriausybės deleguoti RSC atstovai dalyvauja TATENA komitetų
veikloje. Komitetų susitikimų metu sprendžiamos visoms šalims aktualios radiacinės saugos problemos, teikiami siūlymai kuriant bendrus radiacinės saugos standartus.
Dalyvauta dviejuose Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT)
Branduolinės ir radiacinės saugos darbo grupės posėdžiuose, kurių metu nagrinėtos radiacinės ir branduolinės saugos problemos,
aktualios visam Baltijos jūros regionui. Kartu su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI), Aplinkos apsaugos
agentūros ir PADG specialistais parengtos ir pristatytos nacionalinės
ataskaitos apie naujausius įvykius šalyje branduolinės ir radiacinės
saugos srityje. Taip pat dalyvauta diskusijose dėl grupės statuso keitimo iš „darbo grupės“ į „ekspertų grupę“, kaip nutarta BJVT vadovybės susitikime. Teikta pasiūlymų dėl darbo grupės statuso keitimo
Užsienio reikalų ministerijai, išreikšta šalies atstovų nuomonė dėl
Baltarusijos Respublikos institucijų atstovų glaudesnio dalyvavimo
grupės veikloje.
Vykdant Branduolinio saugumo konvencijos įgyvendinimo
nuostatas, kartu su LR Vyriausybės delegacija dalyvauta Branduoli
nio saugumo konvencijos šalių dalyvių Ketvirtajame peržiūros susitikime Vienoje. Skaitytas pranešimas apie radiacinės saugos būklę
Ignalinos AE, RSC veiklą, užtikrinant radiacinę saugą šiame objekte
(pagal 15 konvencijos straipsnį).
Vykdyti TATENA nacionaliniai ir regioniniai projektai. Baigtas
dvejus metus trukęs projektas „Pacientų radiacinės saugos diagnostinėje radiologijoje optimizavimas, kontroliuojant pacientų apšvitos
dozes“. Projekto metu daugiau kaip 32 asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikti pacientų gaunamų apšvitos dozių matavimai
rentgenografijos, rentgenoskopijos ir kompiuterinės tomografijos
procedūrų metu. Išanalizuoti rezultatai, jų pagrindu nustatyti ir
įteisinti nacionaliniai rekomenduojamieji rentgenodiagnostikos
apšvitos lygiai.
Toliau vykdytas regioninis projektas „Pacientų radiacinės saugos
ir medicininės apšvitos kontrolės stiprinimas“, kurio metu rinkta informacija apie gaunamas pikines odos dozes intervencinių procedūrų metu. Taip pat vertinta nuotraukų kokybė klinikiniu ir techniniu požiūriu mamografijoje, matuotos įėjos oro kermos vertės.

RSC was continuing co-operation with international
organizations and foreign institutions.
Representatives appointed by RSC participate in activities of
IAEA committees. Problems important for radiation protection
in all countries are discussed, suggestions in drafting of new
radiation protection standards proposed during meetings of these
committees.
Part was taken in two meetings of the Group for Nuclear and
Radiation Safety of Council of the Baltic Sea States (CBSS). Nuclear
and radiation problems important for the whole region of the Baltic
Sea were dealt with during meetings. In co-operation with the State
Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI), Ministry of Environment
and PAGD the national reports on the newest events in the area of
nuclear and radiation protection in our country were prepared and
presented. Part was taken in discussions on a change of status of the
group from “working group” to “expert group” as it was decided in
the meeting of CBSS. Suggestions on a change of status of working
group were sent to the Ministry of Foreign Affairs. Opinion of leaders
of country on more close participation of the Republic of Belarus in
the activities of group was expressed.
With the LR governmental delegation a part was taken in
the Fourth Review Meeting on the Convention of Nuclear Safety
in Vienna. It is done for implementation of regulations of the
Convention of Nuclear Safety. Report on radiation protection in
Ignalina NPP, activities of RSC in assuring radiation protection in this
facility (according to the Article 15) was presented.
IAEA national and regional projects were implemented. The
two-year duration project “Optimization of Radiation Protection of
Patients in Diagnostic Radiology through the Monitoring of Patient
Dose” was finished. Measurements of patients’ doses in radiography,
fluoroscopy and computed tomography were done in more than
32 institutions of personal health care. The results were analysed,
national reference levels established on the basis of these results.
The regional project “Strengthening Radiological Protection of
Patients and Medical Exposure Control” was continued. Information
of peak doses in interventional radiology was collected. Assessment
of image quality in mammography was done from the clinical and
technical point of view, measurements of entrance surface air kerma
were performed.
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Dalyvauta EK projekte „Klinikiniai auditai“, kurio metu kartu su
Suomijos radiacinės ir branduolinės saugos centru (STUK), Tamperės universiteto klinika, Europos terapinės radiologijos ir onkologijos
draugija, Vokietijos Vestfalijos-Lipės medicinos taryba ir Didžiosios
Britanijos branduolinės medicinos draugija sukurtas rekomendacijų
projektas, kaip organizuoti, diegti ir atlikti klinikinius auditus.
Dalyvauta ES šalių reguliuojančiųjų institucijų vadovų iniciatyva
įkurtoje darbo grupėje WG3-EUNETMED „Naujos technologijos medicinoje ir pacientų išrašymas“, kuri sprendžia su radiacinės saugos
užtikrinimu branduolinėje medicinoje susijusias problemas. Bendradarbiaujant su EK, pateikta duomenų apie branduolinę mediciną
MEDIWASTE projekto klausimynams.
Parengta informacija Tarptautinei profesinės apšvitos informacinės sistemos (ISOE) duomenų bazei apie profesinės apšvitos dozes, gautas 2007 m. branduolinės energetikos objektuose.

Part was taken in the EC project “Clinical audits”. The draft of
guidelines on organization, implementation and performing of
clinical audits was prepared in co-operation with Finnish Radiation
and Nuclear Safety Authority (STUK), Tampere University Hospital,
European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, General
Medical Council Westfalia-Lippe in Germany, British Nuclear
Medicine Society.
Part was taken in working group WG3-EUNETMED “New
technologies in medicine and release of patients” where problems
related with radiation protection in nuclear medicine were dealt
with. Data on nuclear medicine were sent for questionnaires of
project MEDIWASTE in co-operation with EC.
Information on occupational doses in nuclear facilities in 2007
was prepared for the data basis of the International Information
System on Occupational Exposure (ISOE)

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS
INSTITUCIJOMIS

co-operation with lithuanian
institutions

Vykdydamas savo funkcijas, RSC bendradarbiauja su valstybės
valdymo ir savivaldybių institucijomis, mokymo ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis. 2008 m. pasirašytos dvi bendradarbiavimo
sutartys:
ÂÂvasario 19 d. RSC ir PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo geranoriškumo
ir abipusės naudos principu bendradarbiauti civilinės, priešgaisrinės ir radiacinės saugos mokomosios medžiagos rengimo ir
žinių skleidimo klausimais;
ÂÂliepos 17 d., siekdami užtikrinti bendrų veiksmų radiacinės saugos srityje koordinavimą ir efektyvų turimų pajėgų ir priemonių
panaudojimą, RSC ir VSAT pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuris nustato keitimosi informacija, susijusia su radiacine
sauga, bendrų veiksmų aptikus ar sulaikius neteisėtus, paliktuosius šaltinius arba nustačius, kad objekto tarša radionuklidais ar
jonizuojančiosios spinduliuotės lygis viršija leistinąsias normas,
tarnybinės ir metodinės pagalbos teikimo ir VSAT pareigūnų
mokymo radiacinės saugos klausimais tvarką.

RSC according to its responsibilities co-operates with institutions
of state administration and municipalities, personal health care
institutions. Two co-operation agreements were signed in 2008:
ÂÂco-operation agreement between RSC and School of FiremenRescuers of PAGD was signed on February 19. Both sides
committed themselves to co-operate in preparation of training
material on civil safety and fire and radiation protection and
dissemination of knowledge on the basis of principle of good
will and mutual profit;
ÂÂco-operation agreement of RSC and VSAT on radiation
protection related with information exchange and joint
actions after detection or seizure of illegal or orphan sources,
detection of radioactive contamination or increased level of
ionizing radiation, provision of service and methodological
help and radiation protection training of officers of PAGD
was signed on July 17. It has an aim of co-ordination of joint
actions in radiation protection and effective use of resources
and means available.

Pasirašoma RSC ir PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bendradarbiavimo sutartis
Co-operation agreement between RSC and School of Firemen-Rescuers of PAGD is signed

Radiacinės saugos centras / 2008

37

Radiation Protection Centre / 2008

Pasirašomas RSC ir VSAT bendradarbiavimo susitarimas
Co-operation agreement of RSC and VSAT is signed
Įgyvendindamas ankstesniaisiais metais pasirašytas bendradarbiavimo sutartis, RSC toliau bendradarbiauja su PADG, Kauno
technologijos universitetu, Vilniaus universiteto Medicinos ir Fizikos
fakultetais, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetu, Lietuvos veterinarijos akademija, Vilniaus kolegijos
Dizaino ir technologijų fakultetu. Su minėtomis valstybės ir mokslo
įstaigomis keičiamasi informacija, atliekami tyrimai, bendradarbiaujama rengiant radiacinės saugos specialistus.
Siekiant užtikrinti efektyvų RSC valstybės pavestų funkcijų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujama su SAM, Aplinkos, Ūkio, Vidaus
reikalų, Krašto apsaugos ministerijomis, VATESI, Valstybine maisto ir
veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentu, Valstybine metrologijos tarnyba, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Lietuvos
radiologų asociacija, Lietuvos radiacinės saugos ir Medicinos fizikų
draugijomis.

For implementation of co-operation agreements signed in
previous years, RSC develops co-operation with PAGD, Kaunas
Technology University, Faculties of Medicine and Physics of Vilnius
University, Faculty of Environmental Engineering of Vilnius Gediminas
Technical University, Lithuanian Veterinary Academy, Faculty of
Design and Technologies of Vilnius College of Higher Education.
Information exchange, joint investigations, co-operation in area of
education and training of radiation protection specialists take place
with the mentioned above state and education institutions.
In order to assure an effective fulfillment of its responsibilities
appointed by the state RSC co-operates closely with SAM, Ministries
of Environment, Economy, Interior, National Defense, VATESI, State
Food and Veterinary Service, Customs Department, State Metrology
Service, State Enterprise Radioactive Waste Management Agency,
Lithuanian Association of Radiologists, Societies of Radiation
Protection and Medicine Physicists.

TEISĖS AKTAI

Legal documents

Parengti šie radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:

The following radiation protection legal documents were
prepared:

ÂÂLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 14 d.
įsakymas Nr. V-188 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 643 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 87:2002 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos
objektuose“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1251).

ÂÂorder No.V-188 of March 14, 2008, of Minister of Health “On
approval of amendment to the order No.V-643 of December
17, 2002, “On approval of Lithuanian Hygiene Norm HN 87:2002
“Radiation protection in nuclear facilities” (Official Gazette, 2008,
35-1251).

ÂÂLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m.
gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-1175 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo
Nr. V-749 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 85:2003 „Gamtinė
apšvita. Radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“
(Žin., 2008, Nr. 141-5587).

ÂÂorder No.V-1175 of December 2, 2008, of Minister of Health “On
approval of amendment to the order No.V-749 of December 22,
2003, “On approval of Lithuanian Hygiene Norm HN 85:2003
“Natural exposure. Radiation protection standards” (Official
Gazette, 2008, 141-5587).

ÂÂLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės
atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m.
gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio
kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-64).
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ÂÂorder No.V-1271/22.3-137 of December 24, 2008, of Minister of
Health Care and Head of State Nuclear Power Safety Inspectorate
“On approval of regulations on import, export, transit and
transportation of radioactive materials, radioactive waste and
spent nuclear fuel in Republic of Lithuania” (Official Gazette,
2009, 3-64).
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ÂÂLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1272 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-834
„Dėl Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo,
išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2009, Nr. 3-80).
ÂÂLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1297 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2001 „Vidinės apšvitos monitoringo
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 4-109).
ÂÂRadiacinės saugos centro direktoriaus 2008 m. lapkričio 7 d.
įsakymas Nr. 73 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato,
išduoto užsienio valstybės įgaliotosios institucijos, pripažinimo
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 135-5295).
ÂÂRadiacinės saugos centro direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d.
įsakymas Nr. 84 „Dėl Rekomenduojamų rentgenodiagnostikos
apšvitos lygių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 1-19).

ÂÂorder No.V-1272 of December 24, 2008, of Minister of Health “On
admitting out of force of the order No.V-834 of November 26,
2004, of Minister of Health “On approval of regulations on import,
export, transit and transportation of radioactive materials and
radioactive waste inside country” (Official Gazette, 2009, 3-80).
ÂÂorder No.V-1279 of December 31, 2008, of Minister of Health
“On approval of amendment to the order No.V-389 of July 17,
2001, “On approval of Lithuanian Hygiene Norm HN 112:2001
“Requirements for monitoring of internal exposure” (Official
Gazette, 2009, 4-109).
ÂÂorder of director of Radiation Protection Centre No.73 of
November 7, 2008, “On approval of requirements for recognition
of certificate of compliance of transportation package for
radioactive materials and radioactive waste” (Official Gazette,
135-5295).
ÂÂorder of director of Radiation Protection Centre No.84 of
December 30, 2008, “On approval of reference levels in x-ray
diagnostics” (Official Gazette, 2009, 1-19).

PUBLIKACIJOS IR LEIDINIAI

publications

RSC specialistų publikuoti straipsniai:

The following articles were published by RSC specialists:

1. Mastauskas A., Morkūnas G., Žiliukas J. (2008) “Optimization of
Radiation Protection in Diagnostic Radiology”. Strengthening
Radiation Protection Worldwide: Abstracts of the 12th International Congress of the International Radiation Protection
Association, 19-24 October, 2008, Buenos Aires, Argentina,
p. 238–239.

1. Mastauskas A., Morkūnas G., Žiliukas J. (2008) “Optimization of
Radiation Protection in Diagnostic Radiology”. Strengthening
Radiation Protection Worldwide: Abstracts of the 12th
International Congress of the International Radiation Protection
Association, 19-24 October, 2008, Buenos Aires, Argentina,
p. 238–239.

2. Nedveckaitė T., Mastauskas A., Prokoptchuk N., Filistovic V.
(2008) “The Application of a National Monitoring Programme
for Radiological Protection of the Environment”. Strengthening Radiation Protection Worldwide: Abstracts of the 12th
International Congress of the International Radiation Protection Association, 19-24 October, 2008, Buenos Aires, Argentina, p. 194.

2.

3. Žiliukas J., Krynke L., Adliene D. (2008) “Evaluation of Patiens
Doses in CT Examinations”, Medical Physics in the Baltic State:
Proceedings of the 6th International Conference on Medical
Physics, 9-11 October, 2008, Kaunas, Lithuania, p. 83–85.
4. Cibulskaitė I., Adlienė D., Laurikaitienė J., Laurikaitis M., Šniurevičiūtė M., Urbonienė A., Gricienė B. (2008) “Achievement on
Patient’s Dose Mesurements During Mamography Screening
Examinations: Results and Problems”, Medical Physics in the Baltic State: Proceedings of the 6th International Conference on Medical Physics, 9-11 October, 2008, Kaunas, Lithuania, p. 98–101.
5. Ladygiene R. Internal Exposure of Public in Lithuania due to the
Radioactively Contaminated Food. 7-osios tarptautinės konferencijos „Aplinkos inžinerija“ Aplinkos apsaugos sekcijos (7-th
International Conference „Environmental Engineering“: selected
papers, volume I), vykusios Vilniuje, 2008 m. gegužės 22–23 d,
medžiaga. ISBN 978-9955-28-263-1. Vilnius: Technika, 2008, p.
187–193.
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Nedveckaitė T., Mastauskas A., Prokoptchuk N., Filistovic V.
(2008) “The Application of a National Monitoring Programme
for Radiological Protection of the Environment”. Strengthening
Radiation Protection Worldwide: Abstracts of the 12th
International Congress of the International Radiation Protection
Association, 19-24 October, 2008, Buenos Aires, Argentina,
p. 194.

3. Žiliukas J., Krynke L., Adliene D. (2008) “Evaluation of Patiens
Doses in CT Examinations“, Medical Physics in the Baltic States:
Proceedings of the 6th International Conference on Medical
Physics, 9-11 October, 2008, Kaunas, Lithuania, p. 83–85.
4. Cibulskaitė I., Adlienė D., Laurikaitienė J., Laurikaitis M,
Šniurevičiūtė M., Urbonienė A., Gricienė B. (2008) “Achievement
on Patient’s Dose Mesurements During Mamography Screening
Examinations: Results and Problems“, Medical Physics in the
Baltic States: Proceedings of the 6th International Conference
on Medical Physics, 9-11 October, 2008, Kaunas, Lithuania,
p. 98–101.
5. Ladygiene R. “Internal Exposure of Public in Lithuania
due to the Radioactively Contaminated Food. (Section of
Environmental Protection of the 7-th International Conference
“Environmental Engineering“ of May 22-23, 2008: selected
papers, volume I). ISBN 978-9955-28-263-1. Vilnius: Technika,
2008, p. 187-193.
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RSC specialistų tarptautinėse konferencijose, susitikimuose ir seminaruose skaityti pranešimai:

Presentations in international conferences, meetings and
workshops done by RSC specialists:

1. Žiliukas J. Regulatory activities and current topics of interest for
diagnostic radiology in Lithuania. Šiaurės–Baltijos šalių rentgeno diagnostikos darbo grupės susitikimo, vykusio Alesund
2008 m. gegužės 26 d., medžiaga.

1. Žiliukas J. “Regulatory activities and current topics of
interest for diagnostic radiology in Lithuania”. Proceedings of
meeting of Nordic-Baltic group in radiodiagnostics, Alesun,
May 26, 2008.

2. Stasiūnaitienė R. M., Mastauskas A. Государственная система
регулирования радиационной безопасности в Литве. 8-osios
tarptautinės mokslinės konferencijos „2008 m. Sacharovo skaitymai. XXI a. ekologinės problemos“, vykusios Minske 2008 m.
gegužės 22–23 d., medžiaga.

2. Stasiūnaitienė R. M., Mastauskas A. “State radiation protection
regulatory system in Lithuania“. Proceedings of the 8-th
International conference “Sakharov Readings. Ecological
Problems of 21st century“, Minsk, May 22-23, 2008.
3. Čiuberkytė A. “Control of public exposure in Lithuania.
Proceedings of IAEA workshop “State supervision and control of
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Gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų
lemiamos apšvitos įvertinimas

Radonas ir rūkymas

RADIACINË SAUGA

Gerai žinoma, kad radonas sukelia plaučių vėžį. Tabako kučių tabako dūmų dalelių, o atsiradusios naujos dalelės
Radiacinės
rūkymo ir radono poveikis žmogaus organizmui panašus kvėpavimo takus veikia daug stipriau.
saugos
Nors bendras rūkymo ir radono poveikis dar tyrinėjatuo, jog sukelia plaučių vėžį. Tyrimais nustatyta, kad rūkyišorinės apšvitos dozė priklausomai nuo darbo pobūdžio ir
centras
mas neigiamą radono poveikį sustiprina. Rūkantis žmogus, mas, yra duomenų, rodančių, kad, radono kiekiui patalpovietos yra 0,02–0,17 mSv. Ten, kur dirbama su kalio trąšomis,
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACINIS BIULETENIS
2008 m. liepa Nr. 2
būdamas su nerūkančiu patalpose, kuriose yra toks pat se padidėjus 4 kartus, tikimybė rūkančiam žmogui susirgti
dulkių ore yra kalio trąšų, todėl buvo įvertinta dozė nuo 40K,
radono kiekis, susirgti vėžiu rizikuoja daug labiau nei ne- plaučių vėžiu yra apie 9 kartus didesnė negu nerūkančiam
patenkančio į kvėpavimo takus. Nors dirbantys žmonės naurūkantysis, nes radono skilimo produktai nusėda ant smul- žmogui.
TURINYS
doja kvėpavimo takų apsaugos priemones, dozė vertinta kuo
liuotės, radono patalpose, gamtinės kilmės
nepalankiausiomis sąlygomis, tai yra jei apsaugos priemonės
radioaktyviųjų medžiagų ir radionuklidų,
2
p.
nebūtų naudojamos.
esančių statybinėse medžiagose, jonizuo5
Radonas patalpose
Nustatyta, kad vidutinė metinė vidinės apšvitos dozė –
jančiosios spinduliuotės tyrimai.
0,002–0,09 µSv. Kaip matyti, netgi dideliame kalio trąšų kroPristatome antrąjį Radiacinės saugos
Šiame leidinyje pateikiama medžiaga
Balandžio 23–25 d. Vilniuje vyko Europos radiacinės
vos terminale metinė efektinė dozė neviršija 1 mSv. Kadangi
3 p.
centro informacinio biuletenio numerį, apie įvairių gamtinės apšvitos šaltinių tysaugos mokymo ir ugdymo tinklo (EUTERP) ir Radiacinės
efektinė dozė neviršija 1 mSv per metus, papildomų radiaciKosminė spinduliuotė
skirtą gamtinės apšvitos problemoms ap- rimų, atliktų Radiacinės saugos centre, resaugos centro organizuojamas seminaras, kurio metu disnės saugos priemonių imtis nereikia.
tarti.
zultatus. Šių šaltinių nulemtą apšvitą patiria
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A. Mast
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Dozės galios matavimai AB „Lifosa“

Kuriant naujas kaitrai atsparaus cemento rūšis Termoizoliacijos institute yra bandomos ir naudojamos įvairios mineralinės medžiagos. Atlikti šių medžiagų bandinių gama
spektrometriniai tyrimai, o pačioje laboratorijoje – gama dozimetriniai matavimai. Nustatyta, kad dozės galia neviršijo foninio lygio, nors kai kuriose žaliavose radionuklidų aktyvumai
buvo dideli, tačiau naudojami jų kiekiai yra maži.
Radionuklidų aktyvumai medžiagose labai skyrėsi priklausomai nuo geologinių žaliavų gavybos vietos ypatumų. Net
ir tais atvejais, kai radionuklidų aktyvumai yra dideli ir galutiniuose produktuose (kaitrai atspariuose cementuose), žmogaus apšvitai didelės įtakos jie neturi, nes naudojami krosnių
viduje.
Popieriaus gamybos procese gamtinės kilmės radionuklidai gali kauptis vamzdžiuose, per kuriuos prateka didelis
vandens kiekis. Iš AB „Klaipėdos kartonas“ esančių vamzdžių
buvo paimta dumblo bandinių, kuriuose nustatyti tokie
gamtinių radionuklidų savitieji aktyvumai: 40K – (229±30)
Bq/kg, 226Ra – (35±10) Bq/kg, 228Ac – (17±3) Bq/kg. Dumblo
bandiniuose taip pat nustatyta tarša 137Cs, kurio savitasis aktyvumas – (8±5) Bq/kg.
Pagal Lietuvos higienos normą HN 73:2001 veiklai ir veiklos metu naudojamoms radioaktyviosioms medžiagoms
gali būti taikomi nereguliuojamosios veiklos kriterijai, jeigu
šių medžiagų aktyvumas ir savitasis aktyvumas neviršija nurodytų nereguliuojamosios veiklos kriterijų: 40K – 100 Bq/g,
226
Ra – 10 Bq/g, 228Ac – 1 Bq/g.
Kalio trąšų saugojimo ir perkrovimo įmonėje darbininkai
gali gauti apšvitą dėl gamtinės kilmės 40K didelių savitųjų aktyvumų kalio trąšose. Todėl buvo atliekami tyrimai darbo vietose, kur naudojamas 40K. Dozės galia kalio trąšų sandėliuose
buvo nuo 325 nSv/val. iki 850 nSv/val. priklausomai nuo atstumo iki trąšų krūvos ir trąšų kiekio sandėliuose. Trąšų iškrovimo
iš vagonų vietose dozės galia buvo 115–225 nSv/val. Matuota
ten, kur dirba žmonės. Nustatyta, kad per metus gaunama
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ĮVYKIAI IR DATOS

events and dates

2008-01 baigtas įgyvendinti kartu su partneriais – Botanikos institutu, Fizikos institutu, Geologijos ir geografijos institutu – vykdytas
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo finansuojamas projektas, skirtas įvertinti galimą Ignalinos atominės elektrinės apšvitos
poveikį aplinkai ir žmonėms elektrinei veikiant ir ją sustabdžius.

January 2008 – the project supported by the Foundation of
Decommissioning of Ignalina NPP and aimed to assessment of
impact to environment and humans of exposure due to Ignalina
NPP during its operation and shutdown was ended. The project
was carried out with partners for Institutes of Botany, Physics and
Geology and Geography.

2008-02 su PADG Ugniagesių gelbėtojų mokykla pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis.
2008-04 lankėsi EK atstovas S. Mundigl.

April 2008 – EC representative Mr. S. Mundigl visited RSC.

2008-04 vyko EUTERP ir RSC organizuojamas seminaras siekiant nustatyti bendrus reikalavimus skirtingų šalių radiacinės saugos specialistams ir asmenims, dirbantiems su šaltiniais.
2008-05 vyko atvirų durų diena.

April 2008 – the workshop of the EUTERP on setting the
common requirements for radiation protection specialists and
radiation workers in different countries took place.
May 2008 – a day of open doors.

2008-06 vykdant Ignalinos programos projekto priemonę,
skirtą stiprinti RSC galimybes aplinkos radiologinių tyrimų srityje,
vyko seminaras radiologinių tyrimų metodologijos klausimais.
2008-06 pagal vykdomą Ignalinos programos projektą „Parama
Radiacinės saugos centrui, vertinant radiacinės saugos užtikrinimą
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu“ lankėsi ekspertas iš
Vokietijos S. Feige.
2008-07 vyko PADG Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos ir RSC organizuoti bendri mokymai
„Ėminių ėmimas radiacinės avarijos židinyje ir radiacinės žvalgybos
grupės deaktyvavimas“.
2008-07 su VSAT pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas.

Radiacinės saugos centras / 2008

February 2008 – the co-operation agreement was signed with
the School of Firemen and Rescuers of PAGD.

June 2008 – the seminar on methodology of radiological
investigation took place in the framework of the item of Ignalina
program, related with strengthening of RSC capabilities in the area
of radiological investigations.
June 2008 – German expert Mr. S. Feige visited RPC in the
framework of the project of Ignalina program “Support to Radiation
Protection Centre in assessment of radiation protection during
decommissioning of Ignalina NPP”.
July 2008 – joint exercise “Sampling in the zone of radiological
emergency and decontamination of team of radiological survey”
took place in co-operation with with the 1-st team of PAGD.
July 2008 – co-operation agreement was signed with VSAT.
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2008-08 pagal vykdomą Ignalinos programos projektą „Parama
Radiacinės saugos centrui, vertinant radiacinės saugos užtikrinimą
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu“ RSC lankėsi ekspertas iš Didžiosios Britanijos A. J. Frith.

August 2008 – Danish expert Mr. A. J. Frith visited RPC in the
framework of the project of Ignalina program “Support to Radiation
Protection Centre in assessment of radiation protection during
decommissioning of Ignalina NPP”.

2008-10 vyko TATENA ir RSC organizuotas regioninis seminaras
„Radiacinės saugos patirtis atliekant korekcinius veiksmus paviršiniuose kapinynuose“.

October 2008 – the regional workshop “Experience in radiation
protection during corrective actions in surface repositories” was
organized in co-operation with IAEA.

2008-10 vyko vidiniai specialistų mokymai „Radiacinė sauga
spindulinėje terapijoje“, „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“, „Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje“ ir „Dozimetrija“.

October 2008 – internal courses for specialists “Radiation
protection in radiation therapy“, “Radiation protection in nuclear
medicine“, “Radiation protection in diagnostic radiology” and
“Dosimetry” took place.

2008-11 dalyvauta PADG organizuotose radiologinių avarijų
likvidavimo pratybose „Cezis“.

November 2008 – part was taken in exercise “Cezis” on response
to radiological accidents organized by PAGD.

2008-11 vyko TATENA ir RSC organizuoti regioniniai mokymo
kursai reguliuojančių institucijų inspektoriams pagal regioninį techninio bendradarbiavimo projektą RER9092 „Nacionalinių infrastruktūrų stiprinimas atliekant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
kontrolę (TSA-1)“.

November 2008 – the regional training course “Strengthening
of national infrastructures in control of sources of ionizing radiation
(TSA-1)” was organized in co-operation with IAEA.
December 2008 – workshop “Experience on methodologies
of exposure assessment” organized by RSC, Lithuanian Society
for Radiation Protection and Society for Medicine Physicists” took
place.

2008-12 vyko RSC, Lietuvos radiacinės saugos draugijos ir Medicinos fizikų draugijos organizuotas seminaras „Apšvitos vertinimo
metodologijų patirtis“.

December 2008 – representative of the Health Protection
Agency of UK Mr. P. Molyneux visited RSC. The aim of the visit –
familiarization with Lithuanian infrastructure of radiation protection
and implementation of the directive EURATOM 97/43 on health
protection of individuals against the dangers of ionizing radiation
in relation to medical exposure.

2008-12 lankėsi Didžiosios Britanijos sveikatos priežiūros komisijos atstovas P. Molyneux. Vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos
radiacinės saugos infrastruktūra ir direktyvos EURATOM 97/43 dėl
asmenų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės
medicininės apšvitos atveju diegimu Lietuvoje.
2008-12 vyko seminaras „Statistiniai matavimo metodai, matavimo rezultatai ir jų įvertinimas“.

December 2008 – seminar “Statistical techniques of
measurements, results of measurements and their assessment”
took place.

SANTRUMPOS

abbreviations

ALARA 	
– tokia maža, kokią įmanoma pasiekti, atsižvelgiant į
		 ekonominius ir socialinius faktorius
BJVT 	
– Baltijos jūros valstybių taryba
DL 	
– mažiausias detektuojamas dozės lygis
EK 	
– Europos Komisija
ES 	
– Europos Sąjunga
EUTERP 	
– Europos radiacinės saugos mokymo ir ugdymo tinklas
Ignalinos AE 	 – Ignalinos atominė elektrinė
ISOE
– Tarptautinė profesinės apšvitos informacinė sistema
LR 	
– Lietuvos Respublika
Naujoji AE 	 – naujoji atominė elektrinė
PADG 	
– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
		 prie Vidaus reikalų ministerijos
RSC 	
– Radiacinės saugos centras
SAM 	
– Sveikatos apsaugos ministerija
STUK
– Suomijos branduolinės ir radiacinės saugos centras
TATENA 	
– Tarptautinė atominės energijos agentūra
VATESI 	
– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
VSAT 	
– Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus
		 reikalų ministerijos

ALARA 	
– as low as reasonably achievable
CBCC 	
– Council of the Baltic Sea States
EC 	
– European Commission
EU 	
– European Union
EUTERP
– European Platform on Training and Education in
		 Radiation Protection
IAEA 	
– International Atomic Energy Agency
Ignalina NPP 	– Ignalina Nuclear Power Plant
ISOE
– International Information System on Occupational
		 Exposure
LR 	
– Republic of Lithuania
MDL 	
– minimum detection level of dose
New NPP 	 – new nuclear power plant
PAGD
– Fire and Rescue Department at the Ministry of Interior
RSC 	
– Radiation Protection Centre
SAM 	
– Ministry of Health
STUK
– Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority
VATESI 	
– State Nuclear Power Safety Inspectorate
VSAT
– State Border Guard Service at the Ministry of the
		 Interior
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