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ĮŽANGINIS ŽODIS
naujas technologijas ir didėjant jų panaudojimui medicinoje,
pastebimos medicininės apšvitos, o kartu ir bendros gyventojų gaunamos apšvitos didėjimo tendencijos tiek Lietuvoje, tiek
kitose šalyse. Siekiant sumažinti pacientų apšvitą, vertintas radiacinės saugos užtikrinimas, atliekami kokybės kontrolės bandymai asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Su naujais iššūkiais teko susidurti radiacinės saugos požiūriu vertinant VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos
AE) eksploatacijos nutraukimo bei naujos AE statybos projektus.
Nuolat atliekama išmetimų ir aplinkos radiologinės stebėsenos
Ignalinos AE regione ir visoje šalyje visuminė analizė bei išmetimų įtaka bendrai gyventojų apšvitai ir jų sveikatai.
Siekiant įvertinti radionuklidų poveikį gyventojų sveikatai,
buvo tęsiami plataus spektro radiologiniai tyrimai ir matavimai
visuomenės sveikatos priežiūros srityje – nustatant gamtinių bei
antropogeninės kilmės radionuklidų kiekius maiste ir jo žaliavose, geriamajame vandenyje, grunte, statybinėse medžiagose ir
jų žaliavose, medienoje ir kitų rūšių mėginiuose.
Tinkamas pasirengimas radiologinėms avarijoms ar galimiems terorizmo, panaudojant radioaktyviąsias ar branduolines
medžiagas, atvejams išlieka viena prioritetinių sričių, kurioms
RSC skiria ypatingą dėmesį.
Kaip ir kasmet, RSC specialistai kėlė kvalifikaciją Tarptautinės
atominės energijos agentūros (TATENA), Europos Komisijos (EK)
ir kitų organizacijų organizuojamuose mokymuose bei skaitė
paskaitas ir pranešimus tiek tarptautinių, tiek vietinių renginių
metu. RSC specialistai aktyviai dalyvauja TATENA komitetų, EK 31
straipsnio ekspertų darbo grupės bei Radiacinės ir branduolinės
saugos ekspertų darbo grupės prie Baltijos šalių Tarybos veikloje. RSC sėkmingai vykdė regioninius techninio bendradarbiavimo projektus su TATENA bei aktyviai dalyvavo Rytų Europos ir
Centrinės Azijos ALARA tinklo (RESCAN) veikloje.
Pristatome 2009 m. RSC metinės ataskaitos leidinį, kuriame
pateikiami svarbiausi 2009 m. nuveikti darbai.

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), radiacinės saugos
valstybinę priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir
ekspertizę atliekanti bei veiksmus radiacinės saugos srityje koordinuojanti institucija, skaičiuoja jau tryliktus savo gyvavimo ir
aktyvios veiklos metus.
2009-ieji RSC kolektyvui buvo turtingi nuveiktų darbų, užtikrinant Lietuvos gyventojų apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei prisidedant prie radiacinės saugos
infrastruktūros stiprinimo. To buvo siekiama rengiant teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą,
plėtojant bei stiprinant RSC galimybes, atliekant valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, vykdant apšvitos, jos įtakos gyventojų
sveikatai stebėseną, tinkamai pasirengiant perspėti bei reikiamai
reaguoti radiologinių ir branduolinių avarijų atvejais, organizuojant tikslinių grupių mokymus ir informuojant visuomenę.
Svarbus žingsnis žengtas tobulinant Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrą (toliau – Registras), kuriame saugomi duomenys suteikia galimybę
stebėti visų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau –
šaltiniai) judėjimą šalyje, tuo pačiu sudarant sąlygas jų saugai,
saugumo priežiūrai ir kontrolei vykdyti, o pasinaudojant kita Registre kaupiamų duomenų dalimi – darbuotojų apšvitos dozėmis – analizuojama ir vertinama darbuotojų apšvita bei apšvitos
įtaka gyventojų sveikatai.
RSC buvo įteiktas sertifikatas, patvirtinantis kokybės vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimams.
Kokybės vadybos sistema apima šias veiklos sritis: valstybinę
radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę, radiacinės saugos mokymą. RSC laboratorijos
yra akredituotos atlikti radiocheminius ir radiometrinius matavimus pagal kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO
17025, reikalavimus.
Kaip ir kasmet, didelis dėmesys skirtas gyventojų apšvitai
analizuoti ir vertinti, akcentuojant medicininę apšvitą. Diegiant

Albinas Mastauskas
RSC direktorius
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FOREWORD
new technologies and their wider medical applications both
Lithuania and other countries observe increasing trends in
medical and finally in common public exposure. With the aim
to reduce patient exposure, health care institutions (HCI) were
assessed for ensuring radiation protection and performing the
quality control.
New challenges were faced when assessing radiation
protection of Ignalina Nuclear Power Plant (NPP)
decommissioning project and a new NPP construction project.
Radiological monitoring of releases and the environment
in Ignalina NPP region and in the country is performed and
analyzed regularly and fully, as well as the impact of releases
on public exposure and health.
In pubic health care wide radiological investigations and
measurements continued to assess radionuclide impact on
public health. Radionuclide concentrations of natural and
artificial origins in foodstuffs, drinking water, soil, building
materials and their raw materials, timber and other sample types
were subject to such investigations and measurements.
Proper preparedness for radiological accidents or potential
terrorist cases involving radioactive or nuclear materials remains
the priority in RSC focus.
As every year, this year RSC specialists improved their skills
in trainings held by the International Atomic Energy Agency
(IAEA), the European Commission (EC) and other organizations,
and delivered presentations and lectures in international and
national events. RSC specialists were active in IAEA committees,
the European Commission Article 31 Group of Experts and
the Council of Baltic Sea States Expert Group on Nuclear and
Radiation Safety. RSC successfully implemented regional
technical cooperation projects with IAEA and the East European
and Central Asia ALARA Network (RESCAN).
Please find the Annual Report 2009 below presenting the
key activities completed in 2009.

The Radiation Protection Centre (RSC), the Government
authority supervising and controlling radiation protection
activities, assessing and expertising public exposure and
coordinating activities in radiation protection area is already
counting its thirteenth year of existence characterized by high
performance.
2009 was very productive for RSC staff ensuring protection
of Lithuanian population against hazardous impact of ionizing
radiation and contributing to reinforced radiation protection
infrastructure. This was the aim behind drafting population
and environment radiation protection regulations, RSC
capacity building and development, state radiation protection
supervision, monitoring of exposure and its impact on public
health, proper preparedness for warning and proper response in
cases of radiological and nuclear emergencies, arranging target
group trainings and focused public awareness raising.
An important step was made: RSC improved the State
Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational
Exposure (the Register). The Register data allows tracking
movement of all the ionizing radiation sources (sources) in
the country, thus facilitating their protection, supervision
and control. The Register data on occupational doses used to
analyze and assess occupational exposure and its impact on
public health.
RSC quality management system has been certified to comply
with the EN ISO 9001:2008 standard. The quality management
system covers the following activity areas: state radiation
protection supervision and control, public exposure assessment
and expertise, radiation protection trainings. RSC laboratories are
accredited to do radiochemical and radiometric measurements
in line with quality management system compliant with the LST
EN ISO 17025 standard.
Like every year this year also focused on public exposure
assessment and expertise, highlighting medical exposure. With

ALBINAS MASTAUSKAS
Director of RSC
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II. ŽODYNAS, SANTRUMPOS

II. glossary, abbreviations

AE – atominė elektrinė

NPP – Nuclear power plant

ALARA – radiacinės saugos optimizavimo principas (angl. as
low as reasonably achievable), apimantis atskirų asmenų ir visos visuomenės apšvitos mažinimą tiek, kiek tai įmanoma,
atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius

ALARA – As low as reasonably achievable, the principle
of optimizing radiation protection, including reduction of
individual and public exposures to the lowest achievable limit
subject to economic and social factors

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga

HCI - Health care institution

EK – Europos Komisija

EC – European Commission

ES – Europos Sąjunga

EU – European Union

Generatorius – jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius

Generator – Ionizing radiation generator

HERCA – Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų
vadovų tinklas

HERCA – Heads of European Radiation Control Authorities
Inspection – State radiation protection supervision aiming to
assess how entities using sources comply with requirements of
radiation protection laws and other regulations of the Republic
of Lithuania

Inspekcinis patikrinimas – tai valstybinė radiacinės saugos
priežiūra, atliekama siekiant įvertinti, kaip juridiniai asmenys,
užsiimantys veikla su šaltiniais, vykdo Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių radiacinę saugą,
reikalavimus

LRPA – Lithuanian Radiation Protection Society
NNSA – U.S. National Nuclear Security Administration

LR – Lietuvos Respublika

WHO – World Health Organization

LRSD – Lietuvos radiacinės saugos draugija

RATA – State Enterprise Radioactive Waste Management
Agency

NNSA – Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinio branduolinio
saugumo administracija

Register – State Register of Sources of Ionizing Radiation and
Occupational Exposure

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos

RESCAN – East European and Central Asia ALARA Network

PPR – planinis-parengiamasis remontas

RSC – Radiation Protection Centre

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija

MoH – Ministry of Health

RATA – VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

Repository – Maišiagala Radioactive Waste Repository

Registras – Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registras

Source – Ionizing radiation source

RESCAN – Rytų Europos ir Centrinės Azijos ALARA tinklas

IAEA – International Atomic Energy Agency

RSC – Radiacinės saugos centras

TLD – Thermo luminescent dosimeter

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija

VATESI – State Nuclear Power Safety Inspectorate

Saugykla – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla
TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentūra

Internal audit – Systematic, independent documentation
process to collect and objectively assess audit proof to identify
the degree of compliance with audit criteria (LST EN ISO
190011:2003)

TLD – termoliuminescencinis dozimetras

MoI – Ministry of the Interior

VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

SBGS – State Border Guard Service at the Ministry of the
Interior

Šaltinis – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis

Vidaus auditas – tai sistemingas, nepriklausomas ir dokumentais įformintas procesas audito įrodymams surinkti ir objektyviai juos įvertinti, kad būtų nustatytas audito kriterijų atitikties
laipsnis (LST EN ISO 190011:2003)

QMS – Quality Management System

VRM – Vidaus reikalų ministerija
VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų
ministerijos
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III. RADIACINĖS SAUGOS
CENTRO STRUKTŪRA IR PERSONALAS

III. STRUCTURE AND STAFF OF
RADIATION PROTECTION CENTRE

2009 m. siekiant optimizuoti radiacinės saugos priežiūros ir
kontrolės funkcijų vykdymą ir vadovaujantis 2009 m. gegužės 28 d.
RSC direktoriaus įsakymu Nr. 39, atlikti pokyčiai RSC struktūroje, kuri
pateikiama 1 pav.

In 2009 by the Order No. 39 of 28 May 2009 of the Director
of RSC the structure of RSC was modified to optimize radiation
protection supervision and control. The new structure is provided
in Figure 1.

		

1 pav. RSC struktūra

Fig. 1. RSC structure
Direktorius
Director

Direktoriaus pavaduotojas /
Deputy Director

Direktoriaus pavaduotojas
Deputy Director

Vyriausiasis specialistas –
atsakingas už kokybės vadybą
Chief specialist responsible
for quality management

Ekspertizės skyrius
Division of Expertise

Radiacinės saugos priežiūros
ir kontrolės skyrius
Division of Radiation Protection
Supervision and Control

Radiologinių tyrimų skyrius
Division of Radiological
Investigations

Licencijavimo poskyris
Subdivision of Licensing
Valstybės
jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių
ir darbuotojų apšvitos
registro poskyris
Subdivision of State
Register of Sources of
Ionizing Radiation and
Occupational Exposure

Individualiosios
dozimetrijos skyrius
Division of Personal
Dosimetry

Radiacinės saugos
mokymo skyrius
Division of Radiation
Protection Training

Sekretorius
Secretary
Vyriausiasis specialistas
teisininkas
Chief specialist lawyer
Vyriausiasis specialistas
ryšiams su visuomene
Chief specialist for public
relations
Vyriausiasis specialistas,
atsakingas už personalą
Chief specialist for
personnel
Vyriausiasis specialistas,
atsakingas už IT
Chief specialist for IT

Radiacinių avarijų
valdymo skyrius
Division of Management
of Radiation Accidents
Apskaitos ir ekonominio
planavimo skyrius
Division of Accounting and
Economical Planning

Klaipėdos skyrius
Klaipėda Division
Šiaulių skyrius
Šiauliai Division

Materialinio techninio
aprūpinimo ir
eksploatavimo skyrius
Division of Procurement
and Maintenance

Kauno skyrius
Kaunas Division

At the beginning of 2009 RSC had 51 civil servants and 12 workers.
With respect to policy of the Government of the Republic of
Lithuania, and upon reduction of the permissible number of staff
and with two employees having left RSC, now it has 49 civil servants
and 10 workers.

2009 m. pradžioje RSC dirbo 51 valstybės tarnautojas ir
12 darbuotojų. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės
politikos gaires ir sumažinus leistiną pareigybių skaičių įstaigoje bei
išėjus dviem darbuotojams, metų pabaigoje dirbo 49 valstybės tarnautojai ir 10 darbuotojų.
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Daugiausia dirbančiųjų turėjo aukštąjį išsilavinimą – 51 valstybės
tarnautojas ir darbuotojas (86,4 proc.); iš jų – 3 mokslo daktarai ir
2 doktorantai. RSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasiskirstymas
pagal išsilavinimą pateikiamas 2 pav.

Most RSC employees, namely 51 civil servants and 1 worker
(86.4%) have university education including 3 PhDs and 2 doctoral
students. Figure 2 provides distribution of RSC civil servants and
workers by education in 2009.

2 pav. RSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų
pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Fig. 2. Distribution of RSC civil servants
and workers by education

3
5
Su aukštuoju išsilavinimu
With university education
51

Su aukštesniuoju išsilavinimu
With higher education
Su žemesniu išsilavinimu
With lower education

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 39,4 m. Palyginti su 2008 m.,
darbuotojų amžiaus vidurkis liko nepakitęs. 3 pav. pateikiamas
RSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių
2009 m.

The average staff age is 39.4 years, the same as in 2008. Figure 3
provides age distribution of RSC civil servants and workers.

3 pav. RSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų
pasiskirstymas pagal amžių 2009 m.

Fig. 3. Age distribution of RSC civil
servants and workers in 2009
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2009 m. 17 specialistų kėlė kvalifikaciją TATENA organizuojamuose regioniniuose mokymo kursuose; 9 specialistai –
įvadiniuose valstybės tarnautojų mokymuose (Valstybės tarnybos
įstatymo numatyta tvarka) ir 18 specialistų – kitų tarptautinių,
užsienio ir Lietuvos institucijų organizuotų mokymo kursų,
seminarų ir konferencijų metu.

17 specialists improved their skills in regional trainings
organized by IAEA, 9 specialists did this during introductory training
for civil servants (under the procedure prescribed by the Law on
Public Service), and 18 specialists – in other trainings, seminars
and conferences held by international, foreign and Lithuanian
institutions in 2009.
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IV. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

IV. Quality management system

RSC, kaip viešojo administravimo įstaigai, ypač aktualu efektyviai veikti, būti atvirai visuomenei. RSC, vykdydamas valstybinę
radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos
vertinimą ir ekspertizę, siekia efektyviai koordinuoti savo veiklą bei
teikti kokybiškas paslaugas. 2005 m. akredituota laboratorija, atliekanti radiologinius tyrimus ir bandymus, įdiegta veiklos kokybės
sistema, atitinkanti LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.
Siekiant užtikrinti RSC veiklos kokybę, 2009 m. įdiegta kokybės
vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto
reikalavimus.
Diegiant kokybės vadybos sistemą, parengta: Kokybės vadovas, kuriame aprašytos kokybės vadybos sistemos procesų sekos ir
sąveikos, išdėstyta vadovybės atsakomybė ir išteklių valdymas, numatyti stebėsenos analizės kriterijai ir gerinimo galimybės, pateikta
kokybės politika ir tikslai; procedūros, jose aprašant RSC struktūrinių
padalinių vykdomą veiklą; konkrečių darbų atlikimo instrukcijos.
Ruošiantis pirminiam sertifikaciniam (išorės) auditui, atlikti vidaus
auditai, kurių metu buvo tikrinama, kaip laikomasi kokybės vadybos
sistemos reikalavimų, procedūrų ir darbo instrukcijų. Vidaus auditai
padėjo išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias darbo organizavimo ir veiklos vietas, numatyti kokybės vadybos sistemos tobulinimo kryptis ir
pasirengti išorės auditui.
RSC kokybės vadybos sistemos pirminį sertifikacinį auditą,
siekiant įsitikinti, kad RSC kokybės vadybos sistema funkcionuoja
tinkamai pagal tarptautinį LST EN ISO 9001:2008 standartą, atliko UAB „TUV Uolektis“ auditoriai, atstovaujantys Vokietijos sertifikavimo įstaigai TUV CERT. Išorės audito metu buvo stebima,
kaip užtikrinamas gautų išorės, parengtų vidaus dokumentų ir
elektroninėje laikmenoje saugomų duomenų tvarkymas ir apsauga,
kaip atlikdami darbus darbuotojai vadovaujasi procedūromis ir darbo instrukcijomis, kaip jie yra įsisavinę kokybės vadybos sistemos
reikalavimus ir kaip užtikrinamas praktinis jų vykdymas.
Birželio 18 d. RSC įteiktas sertifikatas, liudijantis RSC veiklos
kokybę, vykdant valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę,
gyventojų apšvitos vertinimą, ekspertizę ir radiacinės saugos
mokymus.

As the public administration authority RSC prioritizes
performance effectiveness and openness to the public at large.
Since its establishment RSC focuses on coordination of its activities,
performance quality and productivity when discharging its functions:
state supervision and control of radiation protection, assessment and
expertise of public exposure. In 2005 RSC accredited its laboratory
performing radiological investigation and measurements and
introduced its quality management system compliant with LST EN
ISO/IEC 17025:2005 standard.
To ensure its quality performance, in 2009 RSC introduced a
quality management system compliant with LST EN ISO 9001:2008
standard.
The following was developed while introducing the quality
management system (QMS): the Quality Manual describing sequences
and interoperability of QMS processes, management responsibilities
and resource management, including monitoring analysis criteria
and improvement opportunities, quality policy and its goals,
procedures describing activities of RSC structural units and working
instructions to do specific works. To prepare for the first certification
(external) audit, internal audit was performed to check how QMS
requirements, procedures and working instructions were met.
Internal audits facilitated disclosure of strengths and weaknesses in
work organization and performance, planning for QMS improvement
areas and preparing for the upcoming external audit.
The first QMS certification audit in RSC was done by auditors of
TUV Uolektis UAB representing the German certification company TUV
CERT. This audit aimed to ensure that QMS functions properly and in
compliance with the international standard LST EN ISO 9001:2008.
During the external audit it was monitored how RSC ensured incoming,
in-house developed and electronically stored document handling and
storing, how procedures and working instructions were followed by
the staff in work process, how the staff knew QMS requirements and
how meeting such requirements was ensured in practice.
On 18 June RSC was granted a performance quality certificate in
state radiation protection supervision and control, assessment and
expertise of public exposure, and radiation protection training.

4 pav. UAB „TUV Uolektis“ generalinis direktorius J. V. Pivoras (kairėje) įteikia
RSC direktoriui A. Mastauskui sertifikatą, patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį
LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimams

5 pav. Sertifikatas, patvirtinantis RSC
vadybos sistemos atitiktį LST EN ISO 9001:2008
standarto reikalavimams

Fig. 4. CEO of TUV Uolektis UAB J. V. Pivoras (left) grants the certificate to the Director of RSC
A. Mastauskas certifying QMS compliance with LST EN ISO 9001:2008 standard

Fig. 5. The QMS certificate of compliance
with LST EN ISO 9001:2008 standard
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Taip pat 2009 m. didelis dėmesys skirtas pakartotiniam atliekamų radiologinių tyrimų ir bandymų akreditavimui pagal LST
EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus. RSC atliekamų
tyrimų ir bandymų kokybė pripažįstama tarptautiniu mastu.
RSC parengtas projektas „Veikos efektyvumo ir skaidrumo
užtikrinimas įdiegus tarptautinį standartą LST EN ISO 9001:2008“
Vidaus reikalų ministerijai (toliau – VRM) vykdant projektą „Gerosios patirties pavyzdžių atranka“ buvo pripažintas gerosios
patirties pavyzdžiu.
Vadovaudamasis 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos atitinkamu prioritetu RSC parengė projektą
„Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Radiacinės saugos centre“. Šiuo vidaus reikalų ministro patvirtintu projektu siekiama prisidėti prie tinkamo lygio RSC ir jo teritorinių
padalinių kokybės vadybos sistemos palaikymo, garantuojant
kokybiškų viešojo administravimo paslaugų, užtikrinančių gyventojų ir darbuotojų radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, teikimą. Projektas bus įgyvendinamas 2010 m.
Įdiegta kokybės vadybos sistema įpareigoja RSC nuolat gerinti jai pavestų funkcijų vykdymo kokybę ir tenkinti vis didėjančius visuomenės poreikius. RSC kokybiška veikla yra labai
svarbi, užtikrinant gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą Lietuvos mastu.

In 2009 RSC worked intensely to re-accredit radiological
investigation and measurements under LST EN ISO/IEC 17025:2005
standard. The quality of investigation and measurements
performed by RSC has gained international recognition.
RSC developed the project “Ensuring performance
effectiveness and transparency by introducing the international
standard LST EN ISO 9001:2008”, which was recognized to be one
of the best practice cases by the MoI project “Selection of the best
practice cases”.
In line with a proper priority under the Human Resources
Development Operational Programme 2007–2013, RSC drafted
the project “Introduction and certification of quality management
system in RSC”. This project was approved by the MoI; it aims to
facilitate the quality management system on a proper level in
RSC and its field units to guarantee provision of quality public
administration services to ensure public protection against
hazardous impact of ionizing radiation. The project is to be
implemented in 2010.
The introduced QMS obliges RSC to improve continuously
the quality of discharging functions delegated to it and meet
the ever increasing society needs. Quality RSC performance is
crucial to ensure public and environment radiation protection in
Lithuania.

V. VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS REGULIAVIMAS

V. 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

2009 m. Registre buvo saugomi duomenys apie 19 tūkst. šaltinių. Jų skaičiaus kitimo tendencijos išlieka tos pačios, kaip ir ankstesniaisiais metais. Šaltinių skaičiaus kitimas 2007–2009 m. pavaizduotas 6 pav.

In 2009 the Register had data on 19,000 sources. The prevalent
trends of dynamics of source number repeat the pattern of the
previous years. The source number dynamics in 2007–2009 is shown
in Fig. 6.

6 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas 2007–2009 m.

Fig. 6. Dynamics of source number in 2007–2009

14000

12474

12000

11118

11102
Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
Ionizing radiation generators

10000

Uždarieji šaltiniai
Sealed sources

8000
6000

5580

4867

4000
2277

Dūmų jutikliuose esantys uždarieji šaltiniai
Sealed sources in smoke detectors
4442
2487

2409

2000
0

2007

2008

2009

8

Pastebimas nuolatinis jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (toliau – generatoriai) skaičiaus didėjimas. Tam yra kelios
priežastys. Šiuolaikinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau –
ASPĮ) neįsivaizduojama be aukštųjų technologijų medicininės
įrangos, todėl pastaraisiais metais ASPĮ sparčiai atnaujinama
Europos Sąjungos (toliau – ES) standartų nebeatitinkanti arba
tiesiog susidėvėjusi sena radiologinės diagnostikos bei gydymo
medicininė įranga ir įsigyjama naujos kartos technologijų. 2009 m.
ASPĮ įsigijo daug modernios radiologinės įrangos: 2 linijinius
greitintuvus, 10 kompiuterinių tomografų, 8 mamografus, 50 universalių diagnostinių aparatų. Dauguma šių aparatų turi skaitmenines vaizdų apdorojimo sistemas.
Kita priežastis – privatūs odontologijos kabinetai, kurie, plėsdami savo veiklą ir didindami teikiamų paslaugų skaičių, įsigyja
modernios įrangos intraoraliniams, panoraminiams ir kompiuterinės tomografijos odontologiniams tyrimams atlikti. 7 pav.
pavaizduotas generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2007–2009 m.

The continuous growth in the number of ionizing radiation
generators (generator) is observed. This is caused by several
reasons. A modern health care institution (HCI) may not be
visualized without high-tech medical equipment, thus in recent
years HCIs rapidly acquire new generation technologies to
replace radiological diagnostics or treatment installations which
no longer comply with the European Union (EU) standards or are
just worn-out and outdated. In 2009 HCIs procured many modern
radiological installations: 2 linear accelerators, 10 computer
tomographs, 8 mammographs, 50 multipurpose diagnostic X-ray
units. The majority of such installations are complete with digital
imaging systems.
Private dental clinics are another reason of this development:
dental clinics develop their activities and increase the number of
services provided, thus acquiring modern equipment for intraoral,
panoramic and computer tomography-based dental X-ray imaging.
Figure 7 shows the dynamics of generator numbers used in medical
applications in 2007–2009.

7 pav. Generatorių, naudojamų medicinoje,
skaičiaus kitimas 2007–2009 m.

Fig. 7. Dynamics of generator number
used in medical applications in 2007–2009
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The number of generators used in other areas (industry, science
and etc.) changed to a minor extent. In 2009 cargo and baggage
control installations were predominantly acquired.
Every year the number of sealed sources is reducing
significantly: companies stop using smoke detectors with
plutonium (239Pu) and due to alternative methods (magnetic,
ultrasound, etc.) fewer sealed sources are used in industry, science
and other activities with sources. The most active sealed sources
with 60Co, 75Se and 192Ir radionuclides are used in radiotherapy
and gamma radiography. In industry and science sources are
predominantly used in various analyzers and gauges (to measure
density, thickness, moisture content, etc.).
In 2009 data on annual doses of 6,800 occupationally exposed
workers was included in the Register. Compared to 2008 data (7,000
doses) the number of occupationally exposed workers is reducing.
This was predominantly determined by the reduction in the number
of workers providing services in controlled area of Ignalina NPP due
to shutdown of Ignalina NPP.

Kitose srityse (pramonėje, moksle ir kt.) naudojamų generatorių
skaičius kito mažai. Praėjusiais metais daugiausia įsigyta krovinių ir
bagažo kontrolės įrenginių.
Uždarųjų šaltinių skaičius kiekvienais metais pastebimai mažėja: įmonės atsisako priešgaisrinių dūmų jutiklių su plutoniu
(239Pu), o alternatyvūs metodai (magnetinis, ultragarsinis ir kt.)
mažina uždarųjų šaltinių panaudojimą pramonės, mokslo ir kitose srityse. Didžiausio aktyvumo uždarieji šaltiniai su 60Co, 75Se
bei 192Ir radionuklidais naudojami spindulinėje terapijoje ir gama
radiografijoje. Pramonės ir mokslo srityse šaltiniai dažniausiai
naudojami įvairiuose analizatoriuose ir matuokliuose (tankio,
storio, drėgmės ir kt.).
2009 m. Registrui pateiktos 6 800 darbuotojų, dirbančių su šaltiniais arba jų aplinkoje, metinės apšvitos dozių vertės. Lyginant su
2008 m. duomenimis (7 000 dozių verčių), darbuotojų, dirbančių su
šaltiniais, skaičius mažėja. Tam didžiausią įtaką turėjo dėl Ignalinos
AE uždarymo įmonės kontroliuojamoje zonoje dirbančių darbuotojų skaičiaus mažėjimas.
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Darbuotojų metinių dozių, kaupiamų Registre, skaičiaus kitimas
2007–2009 m. pavaizduotas 8 pav.

Dynamics of the annual number of worker doses recorded in
the Register in 2007–2009 is shown in Fig. 8.

8 pav. Metinių darbuotojų dozių, kaupiamų Registre,
skaičiaus kitimas 2007–2009 m.

Fig. 8. Dynamics of the annual number of worker doses
recorded in the Register in 2007–2009
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Analizuojant 2009 m. į Registrą įtrauktų metinių dozių verčių pasiskirstymą pagal dozių intervalus (9 pav.), pastebima, kad taikomų
radiacinės saugos priemonių visuma užtikrina tinkamą darbuotojų
apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Net
90 proc. visų į Registrą įtrauktų metinių dozių pateko į intervalą iki
0,5 mSv ir tik 3 dozės viršijo 10 mSv (9 pav.).
Pačios didžiausios metinės dozės tarp 2009 m. į Registrą įtrauktų dozių verčių (daugiau kaip 11 mSv) išmatuotos Ignalinos AE reaktorių cecho darbuotojams. Bendrai vertinant darbuotojų apšvitą
šio cecho darbuotojų gautos dozės dėl cecho darbo specifikos yra
didžiausios.
Dėl planuojamo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir retai
vykdytų darbų, darbuotojų, komandiruotų kitų organizacijų į Ignalinos AE kontroliuojamą zoną, išmatuotos dozių vertės buvo nedidelės. Didžiausia iš jų nesiekė 3 mSv.
Medicinos srityje didžiausias dozes, kaip ir pastaraisiais metais, gavo intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai.
Šios srities specialistai dėl savo darbo specifikos kasmet gauna
didžiausias apšvitos dozes lyginant juos su kitais medicinos srities darbuotojais. 2009 m. didžiausia nustatyta apšvitos dozė siekė 6,7 mSv.
Įprastai didelėmis gautomis dozių vertėmis išsiskiriantys defektoskopuotojai 2009 m. didelių dozių negavo. Didžiausia jų apšvitos
dozės vertė siekė apie 3,7 mSv, tam įtakos turėjo ir nedidelės atliekamų darbų apimtys.

When analyzing 2009 recorded dose values distribution by dose
intervals (Fig.9) it is observed that proper worker protection against
dangers of ionizing radiation is ensured by applying all radiation
protection measures. As many as 90% of all the annual doses
recorded in the Register fall within the interval of up to 0.5 mSv,
and only 3 doses have exceeded 10 mSv (Fig. 9).
The highest annual doses among dose values of 2009 recorded
in the Register (exceeding 11 mSv) were recorded for Reactor
Department workers of Ignalina NPP. In general terms due to their
work profile workers of this Department received the highest
occupational doses.
Due to the planned Ignalina NPP decommissioning and works
seldom carried out at Ignalina NPP, outside workers sent by other
companies to the controlled area of Ignalina NPP recorded low
doses, with the highest one below 3 mSv.
In health care area like in 2008 the highest doses were recorded
for interventional radiologists and interventional cardiologists. Due
to work profile radiologists received the highest annual radiation
doses compared to other medical workers. The highest radiation
dose recorded in 2009 reached 6.7 mSv.
Defectoscopists usually having exceptionally high doses did
not get such high doses in 2009. The highest radiation dose among
them reached about 3.7 mSv, and this was also determined by low
number of works performed.
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9 pav. Darbuotojų metinių dozių pasiskirstymas 2009 m.
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Fig. 9. An annual occupational dose distribution in 2009
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2009 m. RSC išdavė 126 komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasus darbuotojams, komandiruotiems dirbti į kitų įstaigų (daugiausiai į Ignalinos AE) kontroliuojamas zonas.
2009 m. baigtas įgyvendinti 2007 m. pradėtas investicinis
projektas „Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registro kūrimas ir diegimas Radiacinės saugos centre“. Šiuo projektu siekta sukurti efektyvią Registro duomenų apdorojimo sistemą. Įgyvendinant šį tikslą sukurta ir įdiegta nauja Registro programinė įranga: duomenų bazių valdymo
ir apdorojimo programinė įranga, realizuotas greitas ir patogus
duomenų teikimas Registrui internetu, sukurtos galimybės pasikeisti informacija su kitais susijusiais registrais (Juridinių asmenų
bei Fizinių asmenų registrais), įdiegta daug naujausius saugumo
standartus atitinkančių priemonių, siekiant sustiprinti turimos
informacijos saugumą, įsigyta ir įdiegta Registrui funkcionuoti
reikalinga techninė įranga.

In 2009 RSC issued 126 dose passports to outside workers
sent to work in controlled areas of other companies (mainly to
Ignalina NPP).
In 2009 featured completion of the investment project “Creation
and Implementation of the State Register of Sources of Ionizing
Radiation and Occupational Exposure in the Radiation Protection
Centre” which was commenced in 2007. The project aimed to
develop an effective system to process the Register data. To reach
this aim a new Register software to control and process data bases
was developed and installed, a fast and convenient Internet data
supply to the Register was installed, information exchange with
other related (Legal Entities and Private Individuals) registers was
enabled, the whole range of measures compliant with the most
advanced security standards was installed to raise information
security, hardware required for the Register to function was acquired
and installed.

Veiklos su šaltiniais
licencijavimas

Licensing of practices involving
sources of ionizing radiation

Veiklos su šaltiniais pradžia – licencijavimo procesas. Tai viena
svarbiausių RSC, kaip valstybės įgaliotosios institucijos radiacinės
saugos užtikrinimo klausimais šalyje, funkcijų, kuria siekiama užtikrinti, kad pradedama nauja veikla būtų pagrįsta ir atitiktų galiojančius teisės aktų reikalavimus.
2009 m. išduotos 105 veiklos su šaltiniais licencijos pareiškėjams, kurie vykdo licencijuojamas veiklas įvairiose srityse: medicinoje (diagnostika ir gydymas), pramonėje (technologinio proceso
kontrolė, šaltinių montavimas, prekyba, techninė priežiūra) ir kt.
2009 m. daugiausia kreipėsi pareiškėjų, kurie užsiima odontologine praktika ir teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti įsigijo dantų rentgeno aparatus. Bendra 2007–2009 m. veiklos su šaltiniais
licencijavimo dinamika ir RSC išduotų licencijų pasiskirstymas pateikiami 10–11 pav.

Practice involving sources starts with the licensing process.
The aim of the licensing process is to ensure justification of new
operations and their compliance with legislation requirements in
force. This is one of the main functions of RSC as the regulatory
authority to ensure radiation protection in Lithuania.
There were 105 licenses for practices involving sources issued
to applicants having licensed activities in various areas: health care
(diagnostics and treatment); industry (technological process control,
source installation, selling, technical maintenance) and etc. in 2009.
The majority of applicants were dental practices which acquired
dental X-ray machines to ensure the quality of services provided.
The overall licensing dynamics of practices involving sources in
2007–2009 and distribution of RSC issued licenses are shown in
Figures 10 and 11.
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Fig. 10. Distribution of licenses issued
in 2007-2009 by practice
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Gyvenimas nestovi vietoje ir licencijuojamos veiklos sąlygos gali
keistis. Lietuvoje nustatyta ir patvirtinta tvarka, kuria vadovaujantis
tik RSC specialistams įvertinus visus su šiais pasikeitimais susijusius
radiacinės saugos aspektus ir davus raštišką sutikimą bei papildžius
licencijos priedą toliau galima tęsti licencijuojamą veiklą. Licencijavimo procesas labai preciziškas ir dinamiškas, nes jo metu vertinami
pareiškėjo pateikti dokumentai, matavimų protokolai, darbuotojų
kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir patalpų, kuriose vykdoma
licencijuojama veikla, projektai radiacinės saugos požiūriu. Be to,
prieš išduodant licenciją RSC specialistai vyksta į šaltinio eksploatacijos vietą, kur vertinama reali veiklos sąlygų atitiktis radiacinės
saugos reikalavimams.
2009 m. patikslinti 1 505 licencijų priedai dėl pasikeitusių darbuotojų, įsigijus naują ar baigus toliau naudoti netinkamų šaltinių
eksploataciją, permontavus šaltinius kitose patalpose (12 pav.).

2009

Life changes and terms of licensed activities may also change.
Lithuania has established an approved procedure under which licensed
activities may continue only when RSC specialists assess all the radiation
protection aspects related to such changes and issue a written consent
and changes in a license annex. The licensing process is highly precise
and dynamic, as it assesses document submissions by the applicant,
as well as measurement protocols, documents certifying employee
qualifications and designs of premises of licensed activities from radiation
protection viewpoint. Moreover, RSC specialists visit the location of
source operation and assess how on-site operation conditions comply
with radiation protection requirements before a license is issued.
There were 1505 annexes to licenses changed due to employee
turnover, acquiring new sources or stopping operations of old
sources inappropriate for further use, and relocation of sources to
other premises (Fig. 12) in 2009.
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Fig. 12. Dynamics of number of
changes in annexes in 2007–2009
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Dėl pasikeitusių licencijos turėtojo identifikavimo rekvizitų (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ar buveinės adresas) patikslintos 63 licencijos.
Lietuvai įstojus į ES ir vadovaujantis direktyvos, deklaruojančios laisvą paslaugų tarp ES šalių narių arba Europos ekonominės
erdvės susitarimo dalyvių judėjimą reikalavimais, pareiškėjams
iš šių šalių, jeigu jie tenkina LR nustatytus reikalavimus, išduodami leidimai teikti vienkartines paslaugas, kurios susijusios su
licencijuojama veikla. 2009 m. pareiškėjui iš užsienio išduotas
vienas toks leidimas teikti vienkartinę paslaugą su šaltiniais LR
teritorijoje.

Radiacinės saugos priežiūra
Įgyvendinant vieną iš pagrindinių RSC veiklos tikslų – apsaugoti
gyventojus ir darbuotojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, atliekama valstybinė radiacinės saugos priežiūra
(inspekciniai patikrinimai). Inspekcinių patikrinimų metu vertinama, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys veiklą su šaltiniais,
vykdo LR įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių radiacinę saugą,
reikalavimus.
Inspekciniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentu bei kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais valstybinę radiacinės saugos priežiūrą. Atsižvelgiant į inspektuojamo objekto veiklos pobūdį,
inspekcinio patikrinimo metu gali būti atliekami ir radiologiniai
tyrimai.
Išsami 2009 m. atliktų inspekcinių patikrinimų suvestinė pateikta 1 lentelėje.

13

2009

There were 63 licenses changed due to changes in identification
data of license holders (name of the legal entity, legal form, code
and headquarters address).
Upon Lithuania joining the EU and following the EU directive
declaring requirements on free movement of services between
the EU member states or party states to the European Economic
Area, applicants from the above countries, if compliant with the
requirements established in the Republic of Lithuania, are issued
permissions for providing single services related to licensed activities.
There was 1 such permission issued to a foreign applicant to provide
a single service involving sources in the territory of the Republic of
Lithuania in 2009.

Radiation protection supervision
RSC carries out state supervision of radiation protection
(inspections) to ensure one of the main activity objectives, namely
to protect people and workers against hazardous impact of ionizing
radiation. During such inspections RSC assesses how legal entities
and individuals practicing with sources meet the requirements
prescribed by laws and other legislation regulating radiation
protection in the Republic of Lithuania.
Inspections are carried out in line with the Regulations on
State Supervision and Control of Radiation Protection and other
legislation regulating state supervision and control of radiation
protection. Inspections done according to activities of inspected
institutions and may include radiological investigations.
The consolidated full chart of inspections carried out in 2009 is
provided in Table 1.

1 lentelė. Inspekcinių patikrinimų suvestinė 2009 m.

Table 1. Consolidated chart of inspections in 2009

Objektų skaičius
Number of objects

Patikrinimų skaičius
Number of inspections

Patikrinimų su radiologiniais
tyrimais skaičius
Number of inspections including
radiological investigations

1 034

452

324

Veterinarija
Veterinary

14

4

4

Mokslas ir mokymas
Research and education

21

12

8

Pramonė / Industry

72

50

34

Branduolinė energetika / Nuclear energy

2

5

2

Parduodantys, instaliuojantys,
remontuojantys, prižiūrintys
Distribution, commissioning, repair,
maintenance

57

9

–

Kitos paskirties / Other

156

80

44

1 356

612

416

Veiklos rūšis / Practice

Medicina / Medicine

Iš viso / In total

Special inspections are carried out annually to implement
the annual RSC work plan aiming to assess how radiation
protection requirements are implemented in a specific area
(ensuring physical security of sources, occupational exposure,
etc.).
To assess how HCIs ensure quality control testing according
to accompanying documents of digital imaging systems of X-ray
machines, in 2009 special inspections were carried out in HCIs
having modern X-ray machines using direct radiography (DR) or
computed radiography (CR) X-ray imaging systems.
Quality control testing was found to be carried out under
the prescribed procedure and frequency according to the
accompanying documents and in line with the legislation in
force. The tests are carried out by highly qualified specialists,
i.e., engineers of entities which have installed X-ray machines.
Medical physicists are also increasingly involved in the daily
quality assurance process.
The quality of medical services shall be continuously
ensured, thus upon buying new X-ray diagnostic equipment it
is very important to train HCI staff properly to operate it and
develop their skills to fully use advantages of such equipment.
This is vital to ensure optimization of patient doses. Therefore
in 2009 special inspections were carried out in HCIs having
installed new x-ray diagnostic machines. Staff training process
was assessed during inspections. The staff was found to be
trained properly, i.e., in line with procedures developed.
Plenty of attention was paid to the implementing of
quality assurance programmes in computer tomography,
mammography screening, nuclear medicine, radiotherapy and
controlling how the quality process is ensured in these areas.
Developed nuclear medicine quality manuals were evaluated
and checks were made on how the developed quality manuals

Kiekvienais metais vykdant RSC metinio veiklos plano priemones ir vertinant, kaip radiacinės saugos reikalavimų laikomasi
konkrečioje srityje (šaltinių fizinės saugos užtikrinimas, darbuotojų profesinė apšvita ir t. t.), atliekami tiksliniai inspekciniai
patikrinimai.
Siekiant įvertinti, kaip ASPĮ atliekami skaitmeninių rentgeno aparatų kokybės kontrolės bandymai, rekomenduojami gamintojų, 2009 m. atlikti tiksliniai inspekciniai patikrinimai tose
ASPĮ, kurios turi įsigijusios šiuolaikiškus skaitmeninius rentgeno
aparatus arba naudoja rentgeno diagnostinių vaizdų skaitmenizavimo sistemas.
Nustatyta, kad kokybės kontrolės bandymai atliekami numatyta tvarka ir periodiškumu, laikantis gamintojų rekomendacijų
bei vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Bandymus atlieka
aukštos kvalifikacijos specialistai, t. y. rentgeno aparatus įrengusių įstaigų inžinieriai. Kasdieniniam kokybės procesui užtikrinti
vis dažniau pasitelkiami ir medicinos fizikai.
Pacientams turi būti nuolat teikiamos kokybiškos medicininės paslaugos, todėl labai svarbu, įsigijus naują rentgeno diagnostikos įrangą, ASPĮ darbuotojus tinkamai apmokyti ja dirbti,
ugdyti personalo gebėjimus naudotis visais šios įrangos privalumais. Tai ypač aktualu pacientų dozių optimizavimui užtikrinti. Todėl 2009 m. atlikti tiksliniai inspekciniai patikrinimai ASPĮ,
įdiegusiose naujus rentgeno diagnostikos aparatus. Patikrinimų
metu vertintas darbuotojų mokymo procesas. Nustatyta, kad
darbuotojai mokomi tinkamai, t. y. vadovaujantis parengtomis
procedūromis.
2009 m. ir toliau didelis dėmesys buvo skiriamas kompiuterinės tomografijos, atrankinės mamografijos, branduolinės
medicinos, spindulinės terapijos kokybės laidavimo programų
įgyvendinimo ir kokybės proceso užtikrinimo kontrolei šiose srityse. Vertinti parengti branduolinės medicinos kokybės vadovai,
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tikrinta, kaip atnaujinami anksčiau parengti rentgeno diagnostikos, kompiuterinės tomografijos ir spindulinės terapijos kokybės
vadovai. Nustatyta, kad ASPĮ kokybės vadybos sistema įdiegta ir
toliau tobulinama.
Kokybės sistemų efektyvumas priklauso nuo to, kaip šios
sistemos stebimos ir tikrinamos. Vienas iš efektyviausių ir plačiausiai naudojamų kokybės sistemų vertinimo būdų yra vidaus
auditai. Todėl atliekant planinius inspekcinius patikrinimus
buvo tikrinama: ar ASPĮ yra įkurtos vidaus medicininio audito grupės, ar atliekami klinikiniai auditai, ar vykdomos auditų
metu pateiktos rekomendacijos. Nustatyta, kad vidaus medicininių auditų grupės funkcionuoja visose tikrintose ASPĮ ir atliekami klinikiniai auditai, kurių metu vertinamos radiologinės
procedūros.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas tiems licencijų turėtojams, kurie vykdo veiklą su I–III pavojingumo kategorijos uždaraisiais šaltiniais. Vertinta, kaip užtikrinama šių šaltinių radiacinė
ir fizinė sauga, imami tepinėliai radioaktyviajai taršai įvertinti,
atliekami darbo patalpų oro taršos tyrimai. Taip pat buvo tikrinama, kaip šie uždarieji šaltiniai yra saugomi ir naudojami, ar
laikomasi radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Nustatyta, kad tirtų paviršių radioaktyvusis užterštumas
neviršija leistinų ribų ir šaltinių fizinė sauga atitinka teisės aktų
reikalavimus.
Viena iš priemonių, užtikrinančių saugų šaltinių naudojimą,
yra mokymas radiacinės saugos klausimais. Daug dėmesio buvo
skiriama darbuotojų žinioms radiacinės saugos srityje tikrinti.
Atlikti tiksliniai planiniai patikrinimai padėjo įvertinti, kaip darbuotojai įsisavina žinias ir panaudoja jas praktiniame darbe. Nustatyta, kad darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, radiacinės saugos žinių lygis yra geras.
Užtikrinant radiacinę žmonių saugą nuo nepagrįstos apšvitos, svarbu tinkamai suplanuoti ir suprojektuoti patalpas, kuriose bus dirbama su šaltiniais. RSC 2009 m. atliko apie 150 tokių
patalpų projektų ekspertizių. Atliekant projektų ekspertizes,
įvertinama, ar optimizuota radiacinė sauga ir kokia galima darbuotojų ir gyventojų radiacinė apšvita.
Didžioji dalis projektų, atlikus jų radiacinės saugos ekspertizę, atitinka Lietuvos teisės aktų reikalavimus ir geros praktikos
rekomendacijas, todėl suderinami iš pirmo karto. Tačiau vis dar
pasitaiko atvejų, kai būtina atlikti pakartotinę ekspertizę, nes
projektuojantys asmenys pateikia ne visą ekspertizei atlikti reikiamą informaciją, nenurodo, kuo remiantis parinkti kriterijai, kurie naudoti projektuojant apsaugas, neteisingai parinkti skaičiavimams naudojami koeficientai ar planuojama dirbti patalpose,
nepritaikytose medicininėms procedūroms atlikti.
Nors licencijų turėtojai didelį dėmesį skiria radiacinės saugos reikalavimams vykdyti, tačiau neišvengiama pažeidimų.
Dažniausiai nustatomi pažeidimai:
 laiku nepatikslinami licencijų priedai;
 laiku nepatikslinami šaltinių metinės inventorizacijos duomenys;
 laiku neatnaujinami kokybės vadovai;
 neatnaujinamos darbuotojų radiacinės saugos instrukcijos;
 neatnaujinamos profesinės apšvitos ir darbo vietų stebėsenos programos;
 laiku neatliekama individualiųjų apsaugos priemonių patikra;
 laiku neatliekami kokybės kontrolės bandymai.
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were updated in X-ray diagnostics, computer tomography and
radiotherapy. HCIs were found to have established a quality
management system which was further improved.
Effectiveness of quality systems depends upon their
monitoring and checking. Internal auditing is one of the most
effective and wide spread quality system assessment methods.
Therefore during scheduled inspections the following was
checked: if a HCI had internal medical audit groups, if clinical
audits were carried out, if audit recommendations were
implemented. It was found that internal medical audit groups
functioned in all the inspected HCIs and clinical audits were
carried out to assess radiological procedures.
Special attention was focused on licensees having practices
involving sealed sources of I-III risk category. Assessments
were made how radiation protection and physical safety of
sources was ensured, wipe tests were done to assess radioactive
contamination, and air pollution in working premises was
checked. Inspectors also checked how such sealed sources were
stored, used and if requirements of radiation protection were
met. Surface contamination was found not to exceed permitted
limits, and physical security of sources met legal requirements.
The safe use of the source is also ensured by radiation
protection trainings carried out. Plenty of attention was paid to
testing of staff knowledge in the radiation protection area. The
scheduled special inspections were used to assess how workers
apply knowledge in practice. Workers dealing with sources
were found to have a good level of knowledge in the radiation
protection field.
Radiation protection of humans is the most significant task
in practices involving sources, therefore it is very important to
properly design premises where operations with sources are
to be carried out. In 2009 RSC expertised approximately 150
such premise designs. Radiation protection optimization and
evaluation of occupational and public radiation exposure were
assessed during such expertise.
Upon expertising radiation protection aspects, the
predominant majority of designs are found to meet legal
requirements of the Republic of Lithuania and the best practice
recommendations, thus they get approved at once. However
there still are some cases when a repeat expertise is needed
as designers fail to provide full information required for the
expertise, or specify the basis for criteria chosen to design
protections, or correctly select coefficients used for calculations,
or premises are not adapted for medical procedures to be
carried out.
Licensees pay increasing attention to implementation of
radiation protection requirements, however breaches still take
place. The most common ones are the following:
 Belated provision of information for correcting annexes of a
license;
 Belated provision of information on annual source stock-taking
data;
 Overdue quality manuals;
 Overdue radiation protection instructions;
 Overdue occupational exposure and workplace monitoring
programmes;
 Overdue checks of personal protection means;
 Overdue quality control tests.

13 pav. 2009 m. pažeidimų suvestinė

Fig. 13. Consolidated table of breaches in 2009
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Nustačius, kad nevykdomi radiacinės saugos reikalavimai arba
kad yra vykdymo pažeidimų (13 pav.), licencijų turėtojams buvo
taikytos administracinės poveikio priemonės. 2009 m. surašyti
5 administracinės teisės pažeidimo protokolai ir taikytos administracinės nuobaudos.

Upon finding a failure to meet or breaches of requirements
regulating radiation protection administrative sanctions were
applied against licensees (Fig. 13). In 2009 5 acts of administrative
law violation were issued and administrative sanctions were
imposed.

Ignalinos AE ir komandiruojančių įmonių
valstybinė radiacinės saugos priežiūra

State supervision of radiation protection in
Ignalina NPP and outside organizations

2009 m. Ignalinos AE atliktų patikrinimų metu didelis dėmesys
buvo skiriamas kontroliuojamoje zonoje atliekamų darbų metu taikytoms radiacinės saugos priemonėms, darbuotojų patiriamai apšvitai, tikrinta, kaip vykdomi teisės aktuose bei darbo instrukcijose
nustatyti radiacinės saugos reikalavimai:
 panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugojimo
aikštelėje;
 tvarkant radioaktyviąsias atliekas;
 2-ojo bloko planinio-parengiamojo remonto (toliau – PPR) metu;
 saugant ir naudojant didelio aktyvumo bei IV, V pavojingumo
kategorijų uždaruosius šaltinius;
 atliekant pramoninės radiografijos darbus;
 atliekant darbo vietų ir individualiosios apšvitos stebėseną;
 įgyvendinant ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
programą.
Vykdant valstybinę radiacinės saugos priežiūrą Ignalinos AE
buvo teikiami siūlymai dėl vidaus dokumentų, procesų ir radiacinės
saugos priemonių taikymo gerinimo, šitaip užtikrinant kiek įmanoma saugesnes radiacinės saugos požiūriu Ignalinos AE bei komandiruotų darbuotojų darbo sąlygas.
Siekiant efektyviai sumažinti darbuotojų apšvitą Ignalinos AE
kiekvienais metais sudaroma ir įgyvendinama ALARA programa, kurioje apibrėžiami pagrindiniai uždaviniai ir priemonės. Patikrinimų
metu RSC specialistai vertino, kaip įgyvendintos ALARA programoje
numatytos priemonės:
 įrengtas papildomas darbuotojų radiacinės kontrolės įrenginys
prie įėjimo į kontroliuojamąją zoną;
 atnaujinta gama spinduliuotės detektavimo sistema, užtikrinanti darbuotojų radiacinę saugą, tvarkant ir saugant panaudotą branduolinį kurą;

In 2009 inspections carried out in Ignalina NPP predominantly
focused on radiation protection measures applied and occupational
exposure received during works carried out in the controlled area. It
was also checked how radiation protection requirements established
by legislation and local rules and procedures were met in:
 The Facility of Dry Storage of Spent Fuel;
 Radioactive waste management;
 During the planned outage of the 2nd unit;
 The storage and use of sealed sources of high activity and also
of IV and V risk categories;
 Industrial radiography;
 Monitoring of workplaces and individual monitoring of
exposures;
 ALARA (As Low As Reasonably Achievable) programme
implementation.
Upon carrying out state supervision of radiation protection
in Ignalina NPP proposals were made regarding improvement of
internal documents, processes and the use of radiation protection
means to ensure that Ignalina NPP and outside workers have the
safest possible working conditions in terms of radiation protection.
To effectively reduce exposure of workers Ignalina NPP annually
develops and implements the ALARA programme establishing
key objectives and measures. During inspections RSC experts
assessed implementation of measures established by the ALARA
programme:
 An extra worker radiation control unit was installed next to the
entry to the controlled area;
 The gamma radiation detection system was upgraded to ensure
radiation protection of workers and manage and store spent
radioactive fuel;
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 atnaujinta programinė įranga, reikalinga darbui su matavimo
įrenginiais, ir kt.
Įgyvendinant ALARA programą kiekvienais metais planuojamos ir vertinamos darbuotojų apšvitos dozės, darbuotojai mokomi naudojant maketus ir treniruoklius, taip pat vyksta papildomi
mokymai siekiant užtikrinti darbuotojų pakeičiamumą, skatinama
saugos kultūra.
Ignalinos AE kontroliuojamoje zonoje taip pat dirba ir kitų
organizacijų darbuotojai. Pagal teisės aktų reikalavimus, jiems
turi būti taikomos tokios pat radiacinės saugos priemonės, kaip
ir Ignalinos AE darbuotojams. RSC 2009 m. patikrino 13 tokių
įmonių, kurios komandiruoja savo darbuotojus veiklai Ignalinos
AE kontroliuojamoje zonoje. Dažniausiai pasitaikantys radiacinės saugos reikalavimų pažeidimai – delsiama darbuotojus mokyti radiacinės saugos klausimais, laiku nepatikslinami licencijų
priedai, negrąžinami Komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių
pasai. Pateikti reikalavimai iki nustatytų terminų pašalinti pažeidimus buvo įvykdyti. Pažymėtina, kad, palyginti su ankstesniais
metais, nustatytų pažeidimų skaičius sumažėjo dėl atsakingų
asmenų už radiacinę saugą ir įmonių vadovų išaugusios saugos
kultūros.
2009 m. buvo vykdoma 2 153 Ignalinos AE darbuotojų ir 1 173 komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių stebėsena. Apie 89,4 proc.
Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų metinės apšvitos dozės
buvo mažesnės už 0,5 mSv. Didžiausią dozę gavo Ignalinos AE Reaktorių cecho darbuotojas – 11,59 mSv. 14 pav. pateiktas procentinis
Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų pasiskirstymas pagal gautas metines apšvitos dozes 2009 m.

 Software required for operating measurement instruments was
upgraded; etc.
Under the ALARA programme occupational exposures are
annually planned and assessed, workers are trained to work using
prototypes and simulators, extra training is done to ensure worker
replaceability and safety culture is encouraged.
Workers of other organizations also perform operations
in the controlled area of Ignalina NPP. According to legal
requirements the same radiation protection means shall be used
to protect them as the ones for Ignalina NPP workers. In 2009
RSC inspected 13 such organizations sending their workers to
perform operations in the controlled area of Ignalina NPP. The
most common breaches of radiation protection requirements
were the following: belated radiation protection training of
workers and provision of information for annexes to licenses,
dose passports of outside workers not returned. Requirements to
eliminate breaches were timely fulfilled. It should be noted that
the number of breaches found decreased in comparison with
previous years. This has happened due to improved radiation
protection culture of radiation protection officers and managers
of organizations.
In 2009 2153 workers of Ignalina NPP and 1173 outside workers
were monitored for exposure. Approximately 89.4% of their doses
were below 0.5 mSv. The maximum one was 11.59 mSv received
by a worker of Ignalina NPP Reactor Department. Annual dose
distribution percentages of Ignalina NPP and outside workers in
2009 are presented in Fig. 14.

14 pav. Ignalinos AE ir komandiruotų veiklai darbuotojų
metinių dozių pasiskirstymas 2009 m.

Fig. 14. Annual dose distribution of Ignalina
NPP and outside workers in 2009
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(0,0-0,5) mSv 89,38%
3,27%
6,03%

1,23%
0,09%

Ignalinos AE darbuotojų metinė kolektyvinė dozė siekė
963,9 žm. mSv, komandiruotų darbuotojų – 69,5 žm. mSv. Pažymėtina, kad 2009 m. bendra Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų kolektyvinė apšvitos dozė buvo apie 3 kartus mažesnė
nei 2008 m. 15 pav. pavaizduota Ignalinos AE ir komandiruotų
darbuotojų kolektyvinių dozių, apskaičiuotų vienam blokui, raida nuo 1999 iki 2009 m.
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(0,5-1,0) mSv 3,27%
(1,0-5,0) mSv 6,03%
(5,0-10,0) mSv 1,23%
(10,0-15,0) mSv 0,09%

The annual collective dose of Ignalina NPP workers was
963.9 man mSv, of outside workers – 69.5 man mSv. It should
be noted that in 2009 the total collective dose of Ignalina NPP
and outside workers was approximately 3 times lower than in
2008. Variations of collective doses of Ignalina NPP and outside
workers in 1999 to 2009 normalized to one unit are shown in
Fig. 15.

Fig. 15. Variations of collective doses of Ignalina NPP and
outside workers in 1999 to 2009 normalized to one unit

15 pav. Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų kolektyvinių
dozių, apskaičiuotų vienam blokui, raida nuo 1999 iki 2009 m.
7

Ignalinos AE komandiruoti darbuotojai ir lankytojai
Ignalina NPP and outside workers

Kolektyvinė dozė (žm. Sv)
Collective dose (man Sv)

6

Ignalinos AE darbuotojai
Ignalina NPP workers

5

Komandiruoti darbuotojai
Outside workers

4
3
2
1
0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pagrindinė priežastis, kuri nulėmė tokį profesinės apšvitos pokytį – darbų, atliekamų 2-ojo energetinio bloko PPR metu, apimties
mažinimas dėl planuojamo šio bloko sustabdymo 2009 m. pabaigoje. Todėl kolektyvinė dozė, gauta PPR metu, siekė tik 25 proc. visos
metinės darbuotojų kolektyvinės dozės, nors ankstesniais metais
šis rodiklis siekdavo apie 60–70 proc. Geriausiai šiuos pokyčius atspindi komandiruotų darbuotojų apšvita, kuri, palyginti su 2008 m.,
sumažėjo apie 15 kartų. Darbai PPR metu sudarydavo pagrindinę
dalį visų komandiruotų darbuotojų atliekamų darbų Ignalinos AE
kontroliuojamoje zonoje.
Atliekant remonto ir techninio aptarnavimo darbus, padidėja
darbuotojų radionuklidų aktyvumo kūne (vidinės apšvitos) rizika,
todėl kasmet vykdoma jų vidinės apšvitos stebėsena. 2009 m. Ignalinos AE atliko 1 910 darbuotojų vidinės apšvitos matavimus. Iš jų tik
188-iems asmenims išmatuotos didesnės už minimalų nustatomą aktyvumą vidinės apšvitos dozės. Įvertinta didžiausia vidinės apšvitos
dozė (0,28 mSv) Reaktorių cecho darbuotojui, kuri sudaro 1,4 proc.
nuo leistinos metinės ribinės dozės. 16 pav. pavaizduoti Ignalinos AE
ir komandiruotų darbuotojų vidinės apšvitos stebėsenos rezultatai.

The key reason having determined such occupational exposure
change was the reduced scope of works of the planned outage
of the 2nd unit due to the planned unit decommissioning at the
end of 2009. Therefore the collective dose received during outage
reached as low as 25% of the total annual collective worker dose,
though in the previous year this indicator reached approximately
60-70%. These changes are best reflected in exposure of outside
workers which reduced approximately 15 times compared to 2008.
Maintenance works represented the major share of total works done
by outside workers in the controlled area of Ignalina NPP.
The risk of internal exposure (radionuclide activity in the body) of
workers is increasing during maintenance works. Therefore internal
exposures are annually monitored. In 2009 the dose exceeding the
minimum detectable activity was reported by Ignalina NPP for 188
workers out of 1910 monitored ones. The highest internal exposure
dose (0.28 mSv) was reported for a worker of Ignalina NPP Reactor
Department representing 1.4% of permissible annual dose limit.
The results of internal exposure monitoring of Ignalina NPP and
outside workers are presented in Fig. 16.

16 pav. Ignalinos AE ir komandiruotų darbuotojų vidinės
apšvitos stebėsenos rezultatai

Fig. 16. Results of internal exposure monitoring of
Ignalina NPP and outside workers
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Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas ir
pasirengimas naujos AE statybai

Decommissioning of Ignalina NPP and
preparation for construction of a new NPP

Svarbu, kad Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas radiacinės
saugos požiūriu būtų atliekamas saugiai – nekeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai nei dabar, nei po daugelio metų.
2009 m. radiacinės saugos požiūriu vertinti ir derinti su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektais susiję dokumentai:
Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso
techninis projektas ir preliminari saugos analizės ataskaita (baigtas
derinti 2009 m.); Ignalinos AE 117/1 pastato įrenginių išmontavimo
ir dezaktyvacijos technologinis projektas, planuojamos ūkinės veiklos „Ignalinos AE 2-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo projektas
galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita; Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir techninis projektas bei
kiti su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu susiję dokumentai.
Nustatyta tvarka nagrinėtos ir derintos Ignalinos AE vidaus
tvarkos instrukcijos, planai, grafikai, ataskaitos, kitų institucijų parengti teisės aktų projektai, susiję su Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimu.
RSC 2009 m. spalį baigė įgyvendinti Europos Bendrijų lėšomis
finansuojamą Ignalinos programos paramos projektą „Parama Radiacinės saugos centrui, vertinant radiacinės saugos užtikrinimą
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu“. Techninės paramos
organizacijos ekspertai suteikė pagalbą radiacinės saugos požiūriu
nagrinėjant įvairius Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo licencijavimo dokumentus, kurie RSC pateikiami įvertinti, derinti ir turi
atitikti Radiacinės saugos, Branduolinės energijos įstatymų ir kitų
teisės aktų reikalavimus. Taip pat buvo parengtos rekomendacijos
dėl radiologinio monitoringo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu organizavimo ir vykdymo.

Safe decommissioning operations of Ignalina NPP in terms
of radiation protection are important and shall ensure no risks to
population or environment either now or in many years to come.
Documents related to projects on decommissioning of Ignalina
NPP were evaluated and agreed in 2009, namely:Technical Design and
Preliminary Safety Analysis Report on Facilities for Management and
Storage of Solid Radioactive Waste (agreed in 2009); Technological
Design of Dismantling and Decontamination of Facilities of Building
No. 117/1 of Ignalina NPP; Environmental Impact Assessment
Report of the planned economic activity “Ignalina NPP Unit 2
Decommissioning Project for the Final Shutdown and Defueling
Phase”; Environmental Impact Assessment Report, Technical Design
of Repository of Very Low Radioactive Waste, and other documents
related to Ignalina NPP decommissioning.
Internal procedures, plans, schedules, reports of Ignalina NPP,
draft legal documents prepared by other institutions and related
to decommissioning of Ignalina NPP were reviewed and agreed
according to the established procedure.
In October 2007 RSC completed the implementation of the
project of Ignalina NPP programme supported by the EC PI.05.01.02
“Support to the Radiation Protection Centre in Review of Radiation
Protection in Decommissioning of the Ignalina Nuclear Power Plant”.
Experts of the organization providing technical support helped in
radiation protection review of many licensing documents related to
Ignalina NPP decommissioning, which were submitted to RSC for
assessment and approval and shall meet requirements of the Law on
Radiation Protection, the Law on Nuclear Energy, and other legislation.
Recommendations on arrangement and implementation of radiological
monitoring during Ignalina NPP decommissioning were drafted.

17 pav. Baigiamasis Ignalinos programos paramos projekto
priežiūros komiteto posėdis

Fig. 17. The final Steering Committee meeting of
Ignalina programme project

Rengiantis naujosios AE statybai, 2009 m. pradžioje buvo galutinai suderinta (pradėta 2008 m.) planuojamos ūkinės veiklos „Naujoji
AE Lietuvoje“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir pateikta teigiama išvada dėl naujosios AE statybos galimybių.
Įgyvendinant paramos projektą LIT/9/009, anksčiau minėtą
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą taip pat vertino ir TATENA
ekspertai. RSC specialistai dalyvavo TATENA ekspertų misijos metu
surengtame seminare, kuriame aptartas naujos AE poveikio aplinkai
vertinimas.

In preparation for construction of a new NPP, at the beginning
of 2009 the environmental impact assessment report on planned
economic activity “New NPP in Lithuania” was finally agreed, and
a positive conclusion was provided on the new NPP construction
feasibility.
Under the IAEA supported project LIT/9/009, IAEA experts also
evaluated the above environmental impact assessment report. RSC
specialists took part in a seminar conducted during IAEA expert
mission, where environmental impact assessment of the new NPP
was also discussed.
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Radiacinės saugos priežiūra transportuojant
radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas

Radiation protection supervision 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 leidimą.
2009 m. radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms
atliekoms vežti buvo išduotas 61 leidimas, iš jų – 48 radioaktyviosioms medžiagoms ir 13 radioaktyviosioms atliekoms vežti.
Dažniausiai šaltiniai buvo vežami tarp ES šalių. Daugiausia į Lietuvą įvežta atvirųjų šaltinių, skirtų naudoti branduolinės medicinos
(diagnostikos ir terapijos) reikmėms (125I, 131I, 99mTc radionuklidai).
18 pav. pateikiamas 2008 ir 2009 m. išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas palyginimas.

Import, export, transit and domestic transportation of
radioactive materials (sealed and unsealed sources) and radioactive
waste are possible only with a permit issued by RSC.
There were 61 such permits issued in 2009, 13 of them for
radioactive waste and 48 ones for radioactive materials.
Most often sources were transported between EU member
states. Unsealed sources were predominantly imported into
Lithuania to be used in nuclear medicine (both diagnostics and
therapy) – 125I, 131I, 99mTc. Fig. 18 provides comparison of permits
issued for transportation of radioactive materials and radioactive
waste in 2008 and 2009.

18 pav. 2008 ir 2009 m. išduoti leidimai vežti radioaktyviąsias
medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas

Fig. 18. Permits issued for transportation of radioactive
materials and radioactive waste in 2008 and 2009
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VI. PROFESINĖS APŠVITOS STEBĖSENA

Iš viso
In total

VI. Monitoring of occupational exposure

Asmenų, dirbančių su šaltiniais, gaunama apšvita yra pastoviai
kontroliuojama, siekiant, kad ji neviršytų nustatytų ribinių dozių.
Vienas iš darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimo būdų yra nuolatiniai profesinės apšvitos matavimai ir gautų dozių vertinimas.
A kategorijos darbuotojams, kurie dirba kontroliuojamoje zonoje ir gali gauti didesnę nei 6 mSv metinę efektinę dozę, atliekama
individualioji apšvitos stebėsena, B kategorijos darbuotojams ši
stebėsena gali būti atliekama siekiant patvirtinti, kad jie teisingai
priskirti šiai kategorijai. Kitiems darbuotojams, kuriems neatliekama individualioji apšvitos stebėsena, gaunama apšvita vertinama
atliekant darbo vietų stebėseną.
2009 m. RSC atlikti išorinės apšvitos individualiųjų dozių (dozių) matavimai 3 273-ims ASPĮ, pramonės, mokslo, mokymo ir kitų
įstaigų darbuotojams. 2009 m. išmatuotos 12 746 darbuotojų

Exposures of radiation workers are controlled, and they
shall not exceed established dose limits. One of the ways
to ensure radiation protection of workers is continuous
measurements of occupational exposure and dose assessment.
The workers of category A working inside controlled areas and
whose individual annual effective dose may exceed 6 mSv, are
personally monitored. The monitoring of workers of category B
may be performed to verify that they are rightly attributed to
this category. The occupational exposure of other workers not
under individual monitoring programme is assessed using data
of workplace monitoring.
In 2009 RSC recorded individual external doses of 3273
workers of HCIs, industrial, scientific, education and other
institutions. In 2009 annual doses of 12746 workers were
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metinės dozės, naudojant individualiuosius termoliuminescencinius (TLD) dozimetrus. Sukauptos dozės yra ne tik matuojamos,
registruojamos, bet ir analizuojamos, siekiant nustatyti darbuotojų apšvitos dozių kitimo tendencijas ir numatyti, kur reikia optimizuoti radiacinę saugą ar imtis papildomų radiacinės saugos
priemonių.
Apibendrinus 2009 m. matavimų rezultatus, matyti, kad išmatuotos dozės yra daug mažesnės už metinę ribinę dozę. Didžioji dauguma (94 proc.) išmatuotų metinių išorinės apšvitos dozių
buvo iki 0,5 mSv. Didesnės už minimalų registruojamą lygį (1 mSv)
dozės išmatuotos 119 darbuotojų. Šešiems darbuotojams išmatuotos metinės dozės, didesnės už 6 mSv. Darbuotojų metinių dozių pasiskirstymas pagal dozių intervalus per pastaruosius trejus
metus išlieka nepakitęs (19 pav.).

recorded using individual TLD dosimeters. Accumulated doses
are recorded, registered and analyzed to assess development
trends of occupational exposure doses and plan areas for
optimizing radiation protection or undertaking extra radiation
protection means.
Summing up the results of 2009 the recorded doses are
much lower than the annual dose limits. The predominant
majority (94%) of recorded annual external doses were up to 0.5
mSv. Doses above the minimum detectable level (1 mSv) were
received by 119 workers. 6 workers received doses exceeding
6 mSv. Annual dose dynamics by dose intervals has not changed
during the last three years (Fig. 19).

19 pav. Medicinos, pramonės, mokslo ir mokymo įstaigų
darbuotojų metinių dozių pasiskirstymas 2007–2009 m.

Fig. 19. Annual dose dynamics for medical, industrial, scientific
and education workers in 2007–2009
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Didžiąją dalį (90 proc.) darbuotojų, kuriems matuojamos dozės,
sudarė ASPĮ darbuotojai. Mokslo ir pramonės darbuotojai sudarė
4 proc. ir 6 proc. atitinkamai.
ASPĮ darbuotojų vidutinė metinė dozė buvo 0,27 mSv; ji mažai
skyrėsi nuo ankstesniųjų metų vidutinės dozės (20 pav.). Didžiausia
metinė dozė (6,67 mSv) išmatuota intervencinės radiologijos operacinės slaugytojai.
Didesnes dozes nei kiti ASPĮ darbuotojai gauna intervencinės
radiologijos ir kardiologijos gydytojai, kurių dozės matuojamos
dviem dozimetrais, nešiojamais virš ir po apsauginėmis prijuostėmis.
2009 m. 103 intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojams
matuotos ir, remiantis gautais matavimų rezultatais, apskaičiuotos
efektinės dozės. Vidutinė intervencinės radiologijos ir kardiologijos
gydytojo dozė buvo 1,12 mSv, didžiausia dozė – 6,7 mSv.
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Doses were predominantly recorded for medical workers
(90%). Scientific and industrial workers represented 4% and 6%
accordingly.
The annual average dose for medical workers was 0.27 mSv; it
did not differ much from the previous annual average doses
(Fig. 20). An intervention radiology operating room nurse reached
the highest annual dose (6.67 mSv).
Interventional radiologists and interventional cardiologists
received higher doses than other medical workers. Their
doses are recorded by 2 dosimeters worn both on and under
protective aprons. In 2009 effective doses were calculated for
103 interventional radiologists and cardiologists using recorded
results. The average dose of interventional radiologists and
cardiologists was 1.12 mSv, and the highest dose was 6.7 mSv.

Vidutinė metinė dozė, mSv
Average annual doses, mSv

20 pav. Medicinos, pramonės, mokslo ir mokymo įstaigų
darbuotojų vidutinių metinių dozių pasiskirstymas 2007–2009 m.

Fig. 20. Distribution of average annual doses of medical,
industrial, research and education workers in 2007–2009
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Nuclear medicine workers using unsealed sources may also
receive internal exposure. Internal exposure shall be recorded and
assessed for workers who may reach the annual internal exposure
dose of 1 mSv or higher. In 2009 131I activity in thyroid was
recorded for 13 nuclear medicine workers. The recorded gamma
radionuclide activities did not exceed the investigation levels, and
calculated internal doses for 3 workers were below 1 mSv, except
1 worker with the annual dose of 1.8 mSv.
The highest annual dose of industrial workers was 5.84 mSv,
and the average annual dose was 0.27 mSv. During the last years
the reduction of doses is observed (Fig. 20).
The highest annual recorded dose of research and education
workers was 0.28 mSv, and the average annual dose was 0.08 mSv,
which was close to the average annual dose in 2008.
Due to the work profile workers in certain professions (e. g.,
nuclear medicine, radiotherapy) receive higher exposure for
hands than the remaining body. Hand doses were recorded
for 54 medical workers. The average annual hand dose was
0.35 mSv, the maximum one was 4.28 mSv. The received dose
represented approximately 1% of the annual hand dose limit
(500 mSv).

Branduolinės medicinos darbuotojai, dirbantys su atviraisiais
šaltiniais, be išorinės apšvitos gali gauti ir papildomą vidinę apšvitą.
Tiems darbuotojams, kurių vidinė apšvita gali lemti 1 mSv ir didesnę
metinę dozę, turi būti atliekami vidinės apšvitos matavimai ir gautų
dozių vertinimas. 2009 m. 13 branduolinės medicinos darbuotojų
atlikti 131I radioaktyvaus jodo aktyvumo skydliaukėje matavimai.
Išmatuoti gama radionuklidų aktyvumai neviršijo ištyrimo lygių, o
įvertintos tirtų darbuotojų vidinės apšvitos dozės neviršijo 1 mSv,
išskyrus vieną darbuotoją, kurio metinė dozė sudarė 1,8 mSv.
Pramonėje dirbantiems darbuotojams išmatuota didžiausia
metinė dozė buvo 5,84 mSv, vidutinė – 0,27 mSv. Pastaraisiais metais stebima gaunamų dozių mažėjimo tendencija (20 pav.).
Mokslo ir mokymo srityje dirbančių darbuotojų išmatuota didžiausia metinė dozė buvo 0,28 mSv, o vidutinė – 0,08 mSv, kuri
artima ankstesniųjų metų vidutinei metinei dozei.
Atskirų profesijų darbuotojų (pvz., dirbančių spindulinėje terapijoje ar branduolinėje medicinoje) rankos gauna didesnę nei visas
kūnas apšvitą. Rankų dozės matuotos 54 ASPĮ darbuotojams. Vidutinė metinė rankų dozė buvo 0,35 mSv, didžiausia metinė rankų
dozė – 4,28 mSv. Gauta dozė sudarė apie 1 proc. rankų metinės
ribinės dozės (500 mSv).

VII. MEDICal (PATIENT) exposure

VII. MEDICININĖ (PACIENTŲ) APŠVITA

Medical exposure represents the largest part of population
exposure generated by artificial sources. Based on the available
numbers of X-ray diagnostic procedures and average doses
received during such procedures RSC calculated that in Lithuania
an average dose per capita from medical exposure is approximately
0.65 mSv and it contains approximately 20.9% of total population
exposure. In some countries medical exposure increased so much
that it represents as many as approximately 50% of total exposure.
Therefore justified and optimized exposure during medical

Medicininė apšvita sudaro didžiausią dalį gyventojų gaunamos
apšvitos nuo dirbtinių šaltinių. RSC, remdamasis turimais rentgeno
diagnostikos procedūrų skaičiais ir vidutiniškai šių procedūrų metu
gaunamomis apšvitos dozėmis, apskaičiavo, kad Lietuvoje vidutiniškai žmogus nuo medicininės apšvitos gauna apie 0,65 mSv, o
tai sudaro apie 20,9 proc. visos gyventojų gaunamos apšvitos. Kai
kuriose šalyse medicininė apšvita per pastaruosius metus padidėjo taip, kad jau sudaro apie 50 proc. visos gaunamos apšvitos. Todėl labai svarbu, kad medicininių procedūrų metu, kai naudojama
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jonizuojančioji spinduliuotė, apšvita būtų pagrįsta ir optimizuota.
ASPĮ to gali pasiekti taikydamos geros praktikos rekomendacijas,
diegdamos kokybės užtikrinimo sistemas, periodiškai tikrindamos
diagnostikai ir gydymui skirtos įrangos darbo kokybę, laikydamosi
rekomenduojamųjų rentgeno diagnostikos apšvitos lygių ir kt.
RSC, siekdamas palengvinti apšvitos optimizavimo procesą ASPĮ
ir vykdydamas TATENA remiamą nacionalinį projektą LIT 9008 „Pacientų radiacinės saugos optimizavimas diagnostinėje radiologijoje
atliekant pacientų apšvitos dozių stebėseną“, 2009 m. išleido „Europos diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijų rekomendacijas“. Šiame leidinyje aprašomi veiksniai, nuo kurių priklauso
rentgeno vaizdo kokybė bei apšvitos dozė, ir patariama, kaip optimaliai atlikti rentgeno diagnostines procedūras, kad apšvitos dozės
neviršytų rekomenduojamų rentgeno diagnostikos apšvitos lygių, o
vaizdo kokybė būtų tinkama diagnozei nustatyti. Siekiant, kad leidinyje pateiktos rekomendacijos būtų kuo greičiau praktiškai įdiegtos,
kartu su TATENA organizuotas seminaras ASPĮ pacientų radiacinės
saugos ir medicininės apšvitos optimizavimo klausimais.
2008 m. pabaigoje patvirtinti nauji rekomenduojamieji rentgeno diagnostikos apšvitos lygiai, todėl 2009 m. 16-oje ASPĮ atlikti pacientų paviršiaus įėjos dozės matavimai, naudojant TLD
dozimetrus, siekiant nustatyti, kaip yra laikomasi naujai patvirtintų lygių. Matavimų rezultatai parodė, kad ne visose ASPĮ laikomasi
nustatytų rekomenduojamų rentgeno diagnostikos apšvitos lygių.
Įvertinus gautus duomenis išsiaiškintos viršijimo priežastys ir pateiktos rekomendacijos pacientų gaunamai apšvitai optimizuoti.
Per penkerius metus pacientų gaunamos apšvitos matavimus planuojama atlikti visose pagrindinėse Lietuvos ASPĮ.
Rekomenduojamieji rentgeno diagnostikos apšvitos lygiai
nustatyti tik suaugusiems pacientams, tačiau daug rentgeno diagnostikos tyrimų yra atliekama ir vaikams. Vaikai yra viena jautriausių apšvitai grupių, todėl labai svarbu, kad jiems atliekamų
medicininių procedūrų metu apšvita būtų optimizuota. Rekomenduojamų apšvitos lygių nustatymas vaikams yra daug sudėtingesnis nei suaugusiems žmonėms, nes vaikų svoris ir kaulų struktūra,
atsižvelgiant į amžių, daug labiau kinta, o tai komplikuoja vaikų
suskirstymą pagal svorį ar kitus parametrus. Siekiant nustatyti minėtus vaikų apšvitos lygius, 2009 m. pradėti gaunamų apšvitos dozių matavimai 4 pagrindinėse ASPĮ, kuriose rentgeno diagnostikos

21 pav. Atliekami mamografijos aparato
kokybės kontrolės bandymai

procedures with ionizing radiation is very important. HCIs may
achieve this by applying the good practice recommendations,
implementing quality assurance systems, periodically carrying
out quality control of diagnostic and treatment installations,
observing diagnostic reference levels, etc.
In 2009, with the aim to facilitate exposure optimizing
process in HCIs and implementing the IAEA national technical
cooperation project LIT 9008 “Optimization of Radiation
Protection of Patients in Diagnostic Radiology through the
Monitoring of Patient Doses”, RSC issued “European Guidance
on Image Quality Criteria” in the Lithuanian language. This
publication describes factors determining X-ray image quality
and exposure doses and provides advice on optimizing X-ray
diagnostic procedures so that exposure doses are within the
diagnostic reference levels and generate the image quality
appropriate for diagnosis. For practical implementation
of guidance, RSC and IAEA jointly conducted a seminar on
patient radiation protection and optimizing medical exposure
in HCIs.
At the end of 2008 new national diagnostic reference levels
(DRLs) were approved, thus in 2009 patient entrance surface
doses were measured with TLD dosimeters in 16 HCIs to verify how
the new DRLs were complied with. The measurements disclosed
that not all HCIs met the established DRLs. Upon assessing the
resulting data reasons for exceeding the DRLs were determined
and recommendations on optimizing patient exposures were
provided. In 5 years RSC plans to measure patient exposures in
all main the Lithuanian HCIs.
The DRLs are established only for adult patients, however
many children are also subject to X-ray diagnostics. Optimization
of medical exposure for children is crucial, because they are the
most radiation-sensitive group of patients. Establishing DRLs for
children is much more complex compared to DRLs for adults, as
children weight and bone structure is more dependent on age
therefore complicating children grouping by weight or other
parameters. To establish the above DRLs for children, in 2009
RSC started measuring exposure doses in 4 HCIs where X-ray
examination were performed only for children. Other HCIs where
children X-ray examinations are carried out will also perform

Fig. 21. Quality control tests
of a mammography unit
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tyrimai atliekami tik vaikams. Vėliau planuojama šiuos matavimus
atlikti ir kitose vaikų tyrimus atliekančiose ASPĮ. Pasinaudojant
patirtimi, sukaupta suaugusiesiems nustatant rekomenduojamus
apšvitos lygius, ir surinkus užtektinai duomenų, ateityje planuojama nustatyti šiuos lygius ir vaikams.
Optimizuojant pacientų apšvitą dar vienas svarbus veiksnys yra
rentgeno aparatų kokybės kontrolės bandymai. 2009 m. SAM įsakymu patvirtinta nauja Lietuvos higienos norma HN 78:2009 „Kokybės
kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgeno
diagnostikoje“, kuri buvo papildyta radiacinės saugos reikalavimais,
taikant skaitmenines sistemas rentgeno diagnostikoje. Siekdamas
įvertinti rentgeno įrangos atitiktį keliamiems reikalavimams, RSC atliko kokybės kontrolės bandymus. Nors ASPĮ naudoja vis naujesnius
rentgeno diagnostikos aparatus, pasitaiko aparatų, kurie neatitinka nustatytų kriterijų. 2009 m. tokių rentgeno diagnostikos aparatų
buvo 59. Jie po atliktų bandymų buvo remontuojami.

these measurements. Building on the experience of establishing
DRLs for adults and upon collecting sufficient data RSC plans to
establish these levels for children.
X-ray quality control testing is another important factor
to optimize patient exposure. In 2009 the Minister of Health
issued an Order approving a new Lithuanian Hygiene Standard
HN 78:2009 “Quality Control Requirements and Assessment
Criteria in Medical X-ray Diagnostics“. It was supplemented by
radiation protection requirements for digital systems used in
X-ray diagnostics. RSC did quality control testing to assess X-ray
equipment compliance with requirements raised. Though HCIs
increasingly use new X-ray diagnostic equipment, some X-ray
machines are still found to be incompliant. There were 59 such
X-ray diagnostic machines identified and repaired after testing
in 2009.

VIII. GYVENTOJŲ APŠVITA

VIII. Public exposure

Žmonės yra nuolat veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės,
kurią skleidžia įvairūs šaltiniai – kosminė spinduliuotė, radionuklidai, esantys grunte, maiste, geriamajame vandenyje, statybinėse
medžiagose, radioaktyviosios radono dujos, patenkančios į pastatų vidų iš žemės gelmių, radionuklidai, pasklidę aplinkoje po branduolinės energetikos objektų avarijų. Taip pat žmonės yra veikiami
jonizuojančiosios spinduliuotės diagnozuojant ligas arba gydant
tam tikrus susirgimus ir kt.
Gyventojų apšvitai įvertinti kiekviena valstybė – Europos
Bendrijos narė – privalo nustatyti sritis, kuriose gyventojas yra
veikiamas šaltinių, stebėti apšvitą, jos lygių kitimus, apšvitos kaitos tendencijas, teikti rekomendacijas, kaip sumažinti apšvitą ir
kaip jos išvengti bei nuolat informuoti visuomenę apie gyventojų gaunamos apšvitos lygius. To siekti įpareigoja EURATOM
sutartis, EK išleistos direktyvos, reglamentai ir kiti tarptautiniai
teisės aktai, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir TATENA parengti standartai, rekomendacijos bei kiti dokumentai. Lietuvos
gyventojų gaunamos apšvitos vertinimą nuo įvairių galimų šaltinių atlieka RSC.
Vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė, kurią gauna vidutinis
Lietuvos gyventojas, lygi 2,63 mSv. Apie 24 proc. šios apšvitos sudaro medicininių diagnostinių procedūrų metu gaunama apšvita
(vidutiniškai apie 0,65 mSv per metus). Palyginti didelė dalis visos
metinės apšvitos (vidutiniškai apie 1 mSv per metus) gaunama dėl
radioaktyviųjų radono dujų, esančių patalpų ore. Apšvita dėl radionuklidų, esančių grunte ir aplinkos ore (iš aplinkos gaunamos
dozės ekvivalentas), sudaro apie 0,7 mSv per metus (22 pav.).
Gerokai mažesnę metinę apšvitą gyventojas gauna dėl radionuklidų maiste – 0,2 mSv, o dėl antropogeninės taršos ir gamtinių (išskyrus 40K, 3H, 222Rn ir jo skilimo produktus) radionuklidų
geriamajame vandenyje – iki 0,1 mSv per metus. Radionuklidai,
patekę į aplinką iš branduolinės energetikos objektų, gyventojus
veikia labai nežymiai – apšvita neviršija 1 µSv per metus. Lietuvos
gyventojai gauna labai panašaus dydžio apšvitą, kaip ir kitų šalių
gyventojai.

Humans are constantly irradiated by ionizing radiation emitted
by various sources: cosmic radiation, radionuclides in soil, food,
drinking water, building materials, and radioactive radon gas
penetrating into buildings from the depth of earth s, radionuclides
scattered in the environment after accidents in nuclear energy
objects. They are also exposed to ionizing radiation during
diagnostics or treatment of diseases, etc.
To assess the public exposure each EU member state must:
determine areas where members of public are exposed to sources,
monitor exposure, track exposure level variations and exposure
fluctuation trends, provide recommendations to prevent and
reduce exposure levels and constantly inform the public about the
latter. These are the obligations prescribed by the EURATOM Treaty,
EC directives, regulations and other international legislation, WHO
and IAEA standards, recommendations and other documents. RSC
assesses public exposure resulting from various potential sources
in Lithuania.
The annual average effective dose received by an average
member of public equals to 2.63 mSv. Approximately 24% of
this exposure is received during medical diagnostic procedures
(approximately 0.65 mSv per year in average). A comparatively
high share of total annual exposure (approximately 1 mSv per
year in average) is received due to radioactive radon gas present
in indoor air. Radionuclides in soil and ambient air (ambient
dose) cause the exposure of approximately 0.7 mSv per year
(Fig. 22).
A much lower annual public exposure is caused by
radionuclides in foodstuffs: 0.2 mSv. Annual public exposure
of artificial and natural (except 40K, 3H, 222Rn and its decay
products) radionuclides in drinking water is up to 0.1 mSv per
year. Radionuclides released by nuclear energy objects have very
minor effect, as their exposure does not exceed 1µSv per year.
The exposure level of Lithuanian public is very close to that in
other countries.
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Fig. 22. Distribution of average annual public
exposure dose by various sources (%)

22 pav. Vidutinio šalies gyventojo gaunamų per metus apšvitos
dozių iš įvairių galimų šaltinių pasiskirstymas (proc.)
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Radionuklidų kiekių maiste ir geriamajame vandenyje
valstybinė stebėsena ir gyventojų apšvitos dėl
radionuklidų maiste vertinimas

State monitoring of radionuclide levels in foodstuffs
and drinking water and assessment of public
exposure due to radionuclides in foodstuffs

Maistas ir jo sauga, užtikrinant tinkamą organizmo funkcionavimą ir ligų prevenciją, yra viena iš prioritetinių visuomenės
sveikatos priežiūros sričių. Sauga nuo žalingo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio, tikrinant maiste esančių radioaktyviųjų elementų (radionuklidų) kiekius, nuolat stebint radionuklidų
maiste ir geriamajame vandenyje kaitos tendencijas, vertinant
apšvitą dėl radionuklidų, patekusių į organizmą su maistu, užtikrinama atliekant nuolatinę stebėseną, kurią pavesta vykdyti
RSC.
2009 m. vykdant stebėseną atlikti radionuklidų kiekių piene,
mėsoje, žuvyse, daržovėse, grūdinėse kultūrose ir grybuose radiologiniai tyrimai, tirtas geriamasis vandentiekio bei privačių šulinių vanduo, siekiant nustatyti tiek gamtinių radionuklidų, tiek
antropogeninės taršos radionuklidų kiekius.
Kaip ir ankstesniųjų metų stebėsenos programoje, pieno ir
geriamojo vandens mėginiai tirti kas ketvirtį; mėsos ir žuvies –
pavasarį ir rudenį; daržovių, grūdinių kultūrų – vasaros pabaigoje;
grybų – visą jų augimo laikotarpį. Mėginiai atrinkti iš nuolatinių
stebėsenos taškų. Vilniaus mieste radionuklidų kiekių paruoštame maiste ir geriamajame vandenyje tyrimai buvo atliekami kas
mėnesį.
Apibendrinti tyrimų rezultatai – vidutinės metinės radionuklidų vertės pieno mėginiuose per visą stebėsenos laikotarpį
pateikti 23 ir 24 pav. 2009 m. tyrimų rezultatai rodo, kad antropogeninės taršos radionuklidų kiekiai maiste yra labai maži,
apšvita, kurią gyventojas gauna dėl radionuklidų maiste, yra
ankstesniųjų metų lygio ir siekia apie 0,2 mSv per metus (vertinant pagal radionuklidų kiekius neapdorotame maiste), o dėl
radionuklidų geriamajame vandenyje neviršija 1 mSv per metus (25 pav.).

Foodstuffs and their protection to ensure wellbeing and
prevention of diseases are among public health priorities.
Protection against hazardous impact of ionizing radiation is
ensured by constant monitoring delegated to RSC: testing
activity concentrations of radioactive elements (radionuclides)
in foodstuffs and drinking water, constantly monitoring their
variation trends, assessing exposure by ingested food-borne
radionuclides.
In 2009 monitoring included: radiological investigations
of radionuclide concentrations in milk, meat, fish, vegetables,
grains and mushrooms, drinking water in water supply systems
and private wells aiming to detect activity concentrations of
natural and artificial radionuclides.
The samples of milk and drinking water were tested quarterly,
meat and fish - in spring and autumn, vegetables and grains –
at the end of the summer, and mushrooms during the entire
mushroom season. Samples were selected from the regular
monitored locations. In Vilnius city activity concentrations of
radionuclides in cooked food and drinking water were tested
monthly.
The average annual radionuclide values detected in milk
samples throughout the monitoring time are provided in Fig. 23
and 24. Monitoring results of 2009 show extremely low activity
concentrations of artificial radionuclides in foodstuffs, and
exposure received by an average member of public is close to
the exposure received in previous years - approximately 0.2 mSv
per year (assessed by activity concentrations of radionuclides in
unprocessed food), and exposure from radionuclides in drinking
water does not exceed 1 mSv per year (Fig. 25).
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23 pav. Vidutinės 90Sr tūrinio aktyvumo reikšmės pieno
mėginiuose iš Ignalinos AE galimos įtakos regiono
ir iš kitų šalies vietovių

Fig. 23. Average 90Sr activity concentrations in milk samples
from Ignalina NPP potential impact area
and other country locations
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24 pav. Vidutinės 137Cs tūrinio aktyvumo reikšmės pieno
mėginiuose iš Ignalinos AE galimos įtakos regiono ir iš kitų
šalies vietovių

Fig. 24. Average 137Cs activity concentrations in milk samples
from Ignalina NPP potential impact area and other country
locations
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25 pav. Vandentiekio ir šachtinių šulinių geriamojo vandens
mėginių visuminio beta aktyvumo vidutinės metinės vertės
(įskaitant radioaktyviojo kalio izotopo 40K aktyvumą) 1992–2009 m.

Fig. 25. Average annual values of gross beta activity in drinking
water samples from water supply system and wells (including
activity of radioactive potassium isotope 40K ) in 1992-2009
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Vertinant, kokie radionuklidų kiekiai gali būti iš vietinių žaliavų
pagamintuose pieno produktuose, buvo tiriami produktai, pagaminti vienoje Lietuvos įmonių. Gauti tyrimų rezultatai patvirtino,
kad mažiausiai radionuklidų buvo riebaliniuose gaminiuose.
Tirtame tepiajame riebalų mišinyje 137Cs ir 90Sr savitasis aktyvumas neviršijo 0,1 Bq/kg produkto. Tokie pat minėtų radionuklidų
kiekiai nustatyti jogurtuose, neženkliai didesni – išrūgų baltymų
koncentrate. Tyrimai įrodė, kad mūsų šalyje pagamintuose tiek
nugriebto, tiek lieso pieno milteliuose 90Sr savitasis aktyvumas
neviršijo 0,5 Bq/kg, 137Cs – (1,5±0,3) Bq/kg produkto. Lietuvos
pirkėjams nėra pagrindo baimintis dėl šių produktų taršos radionuklidais, tokie radionuklidų kiekiai nulemtų tik labai mažą
visos gyventojų gaunamos apšvitos dalį. Tyrimai šioje srityje bus
tęsiami ir 2010 m.
RSC nuo 1998 m. vykdo Lietuvos miškų grybų radioaktyviosios
taršos tyrimų programą, vertina gyventojų gaunamą papildomą
apšvitą dėl 137Cs, pasklidusio šalies teritorijoje. Kasmet tiriami
tiek populiarių valgomųjų, tiek ir retesnių rūšių grybai. Mėginius
renka RSC darbuotojai, Alytaus Visuomenės sveikatos centro
Varėnos filialo bei Šiaulių Visuomenės sveikatos centro Kelmės
filialo specialistai, grybus pasitikrinti dėl taršos atneša gyventojai.
Grybų taršos 137Cs stebėsena vykdoma tuose pačiuose miškuose,
kad būtų galima stebėti radioaktyviosios taršos grybuose kaitą.
Remiantis Lietuvos miškuose surinktų grybų mėginių tyrimų rezultatais, jų vidutinėmis vertėmis, galima konstatuoti, kad pietų,
pietvakarių ir pajūrio regionai buvo labiau užteršti 137Cs dėl avarijos Černobylio AE nei kitos Lietuvos sritys. Tuose miškuose, kuriuose po minėtos avarijos iškrito daugiau radioaktyviojo cezio, jo
daugiau randama tiek grybuose, tiek grunte ir miško paklotėje.
Šalies mastu atliekami grybų taršos 137Cs tyrimai leidžia įvertinti,
kokios grybų rūšys 137Cs kaupia labiausiai (tokia savybe pasižymi,
pvz., raukšlėtieji gudukai). Paskutiniųjų dvylikos metų tyrimais
nustatyta, kad didesni radionuklidų kiekiai grybuose pasitaiko
labai retai. 2009 m. ištyrus 230 grybų mėginių iš 18 rajonų miškų,
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To assess the activity concentrations of radionuclides in locally
made dairy products, one Lithuanian company was investigated.
Investigation results confirmed that fatty products contained the
lowest activities of radionuclides. The investigated fat blend spread
had 137Cs and 90Sr concentrations not exceeding 0.1 Bq/kg. The
same activities of the above radionuclides were found in yogurts,
and insignificantly smaller ones – in whey protein concentrate.
Investigations proved that skimmed or no-fat milk powder
produced in our country had 90Sr concentrations not exceeding 0,5
Bq/kg and 137Cs – (1,5±0,3) Bq/kg product. Lithuanian consumers
have no reason to fear that these products are contaminated with
radionuclides. Such activity concentrations of radionuclides would
cause a negligible part of total public exposure. Investigations in
this area will continue in 2010.
Since 1998 RSC implements the programme on investigating
mushrooms of Lithuanian forests for radioactive contamination aiming
to assess extra public exposure caused by 137Cs fallouts in the territory
of Lithuania. Both popular edible and rare mushroom species are
investigated annually. Samples are collected by RSC staff, specialists
of territorial Public Health Centers and their branches (in Varėna and
Kelmė), and mushrooms brought by local people. Monitoring of
mushroom contamination with 137Cs is done in the same forests to
enable tracking radioactive contamination variations in mushrooms.
Based on investigation results and average values in mushroom samples
collected in the Lithuanian forests the following may be concluded: the
southern, south-western and coastal areas were more contaminated
with 137Cs due to Chernobyl NPP accident than other Lithuanian areas.
In the forests where post-accident radioactive cesium fallouts were
higher, mushrooms, soil and forest floor have higher radioactive cesium
content. National investigations of mushroom contamination with
137
Cs allow identifying mushroom species mostly accumulating 137Cs
(e.g., rozites scaperata (Lat.). Investigations spanning the last 12 years
found that higher radionuclide activity concentrations are very rare in
mushrooms. In 2009 upon investigating 230 mushroom samples from

nenustatyta, kad 137Cs kiekis grybuose ženkliai skirtųsi nuo jo
kiekio ankstesniaisiais metais, tačiau grybai vis dar kaupia 137Cs,
ženkli 137C kiekio mažėjimo tendencija nestebima (26 pav.).

18 district forests activities of 137Cs found were not much different from
the activities in previous years, however mushrooms still accumulate
137
Cs, and no significant 137C reduction trend is observed (Fig. 26).

26 pav. Grybų radioaktyvioji
tarša 137Cs 1998–2009 m.

Fig. 26. Radioactive contamination of
mushrooms with 137Cs in 1998-2009
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Maisto ir geriamojo vandens stebėsena atliekama pastaruosius
keturis dešimtmečius, apie tyrimų rezultatus, gyventojų gaunamą
apšvitą teikiama informacija visuomenei. Pasitaiko atvejų, kai dėl
įvairių priežasčių kreipiasi atskiros bendruomenės prašydamos
atlikti tyrimus jų gyvenamojoje aplinkoje ir įvertinti, ar nėra
jonizuojančiosios spinduliuotės padidėjimo. 2009 m. gauti du tokie
bendruomenių prašymai – iš Tarvydų kaimo Šilutės rajone bei
Visorių gyvenvietės Vilniaus mieste. Radiacinės saugos specialistai
atliko detalius tyrimus: dozės galios matavimus gyvenamosiose
patalpose, teritorijose, kurias ištirti prašė gyventojai, atrinko tyrimams gyventojų auginamus maisto produktus, geriamąjį vandenį.
Tyrimų rezultatai parodė, kad gyventojų nuogąstavimai dėl galimo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio buvo nepagrįsti, maiste
ir geriamajame vandenyje radionuklidų kiekiai nustatyti tokie pat,
kokie yra įprastiniame maiste, dozės galia aplinkoje tiek gyvenamuosiuose pastatuose, tiek aplink juos buvo foninio lygio.

Foodstuffs and drinking water are continuously monitored for the
last four decades. The public is informed about investigation results
and public exposures accordingly. There are some cases when due
to various reasons some communities request investigations in their
residential areas to identify potentially higher than the background
level of ionizing radiation. There were 2 such community requests
submitted in 2009: one by Tarvydai village in Šilutė district and
another by Visoriai settlement in Vilnius city. Radiation protection
specialists did detailed investigations: dose rates were measured in
residential premises, samples of drinking water and food cultures
grown in the requested territories were investigated. The results
demonstrated that communities had no reason for concerns about
potential ionizing radiation impact, as radionuclide concentrations
in foodstuffs and drinking water were equal to those in ordinary
foodstuffs and ambient dose rates in residential buildings and
around them were on the background level.

27 pav. Radiologiniams tyrimams imami daržovių mėginiai iš
Šilutės rajono Tarvydų kaimo gyventojos privataus ūkio

Fig. 27. Sampling of vegetables for radiological investigations
from a private farm in Tarvydai village, Šilutė district
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Radionuklidų kiekių dirvožemyje stebėsena ir
gyventojų apšvitos vertinimas

Monitoring of radionuclide activity concentrations in
soil and public exposure assessment

Nuo didžiausią įtaką aplinkos taršai turėjusios Černobylio
AE avarijos jau praėjo daugiau nei dvidešimt metų, tačiau Lietuvos dirvožemyje (sluoksniuose iki 30 cm gylio) vis dar aptinkama antropogeninės kilmės radionuklidų. Dirvožemio taršos
antropogeninės kilmės radionuklidais tyrimų svarbą patvirtina ir
naujų AE statybos planai tiek Lietuvoje, tiek kaimyninėse šalyse,
nes iškyla būtinybė detaliai įvertinti statyboms artimas teritorijas
prieš pradedant veikti naujoms atominėms jėgainėms.

More than 20 years have passed after Chernobyl NPP accident
which made the highest impact on environment contamination,
but artificial radionuclides are still found in the Lithuanian soils
(down to 30 cm depth). The importance of investigating soil
contamination with artificial radionuclides is confirmed by
Lithuanian and neighboring countries plans to build new NPPs,
as detailed assessment of territories close to construction sites is
essential  before new NPPs start operations.

28 pav. Dirvožemio bandinių ėmimas

Fig. 28. Soil sampling

Siekdamas įvertinti tiek gamtinės, tiek dirbtinės kilmės
radionuklidų kiekius dirvožemyje, RSC 2009 m. baigė vykdyti
dvejus metus trukusius kompleksinius dirvožemio radiologinius
tyrimus Vilniaus rajone. Tyrimai atlikti 28 tiriamuosiuose taškuose,
parinktuose padalinus teritoriją tinkleliu 10 x 10 km2. Kiekvienoje
tiriamoje vietoje atlikti dozės galios matavimai, radono tūrinių
aktyvumų grunte tyrimai bei atrinkti dirvožemio mėginiai detalesniems tyrimams. Atlikus radiologinius dirvožemio tyrimus, žymių
radionuklidų pasiskirstymo ir aktyvumo pokyčių skirtinguose
taškuose nepastebėta. Kiek didesni 137Cs kiekiai buvo miškuose
ar miškų proskynose. Tačiau nustatyta, kad radioaktyvaus 137Cs
migravimo trukmė yra gana ilga, nes iki šiol didžiausi radioaktyvaus cezio kiekiai aptinkami viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose. Gamtinės kilmės radionuklidų pasiskirstymas dirvožemyje
yra homogeniškas. Remiantis tyrimų rezultatais apskaičiuota
gyventojų išorinė apšvita, sąlygota tiek dirbtinės, tiek gamtinės
kilmės radionuklidų, ir ji buvo lygi 0,55 mSv per metus.
Dirvožemio taršos radionuklidais tyrimų programa bus
tęsiama ir kitais metais. Dirvožemio taršos antropogeninės kilmės
radionuklidais tyrimus planuojama atlikti teritorijose, kurios ribojasi su kaimyninių šalių, planuojančių statyti AE, numatytų statybų
regionais.

For two years in turn RSC did complex radiological soil
investigations in Vilnius district, completed them in 2009,
to assess both natural and artificial radionuclide activity
concentrations in soil. 28 investigation points were selected
(using 10x10 km2 net). In each location dose rates and radon
concentrations in soil were measured and soil samples were
taken for detailed investigations. Upon doing radiological soil
investigation no significant distribution in radionuclides and
their concentrations at different points was noticed. Slightly
higher 137Cs concentrations were found in forests or forest
clearance areas. However it was found that radioactive 137Cs
migration is quite long as up to now the highest concentrations
of radioactive cesium are found in surface soil layers. Natural
radionuclides are homogenously distributed in soil. Based on
investigation results external public exposure both caused by
artificial and natural radionuclides was calculated to be 0.55
mSv/year.
The programme for investigation of soil activity
contamination will be continued in 2010. Investigations of
soil contamination with artificial radionuclides are planned in
territories bordering areas of the neighboring countries where
they plan to build NPPs.
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29 pav. Vilniaus rajone kompleksiniai dirvožemio radiologiniai
tyrimai atliekami padalinus teritoriją tinkleliu 10 x 10 km2

Fig. 29. Complex radiological soil investigations in Vilnius
district (using 10x10 km2 net)

Naujos AE aikštelių radiologinis vertinimas

Radiological assessment of new NPP sites

RSC pagal sutartį su Visagino AE 2009 m. atliko dviejų potencialių
būsimosios AE žemės sklypų kompleksinius radiologinius tyrimus.
Įvertinant sklypų tinkamumą naujų reaktorių statybai, vieni pirmųjų
būsimose aikštelėse buvo atliekami radiologiniai tyrimai. Tyrimai
parinkti tokie, kad būtų nustatyti visi galimi antropogeninės taršos
šaltiniai – alfa, beta ir gama spinduoliai.
Tyrimams atlikti parengta detali programa. Kiekviename sklype
atlikti gama spinduliuotės dozės galios, radono grunte, gama spektrometriniai tyrimai lauke ir paimti grunto mėginiai. Gama dozės
galios matavimams atlikti kiekvienas sklypas buvo padalytas į
500 dalių, kiekvienoje dalyje atliekant po tris matavimus. Radono
grunte ir gama spektrometriniams tyrimams lauke atlikti, grunto
mėginiams paimti kiekvienas sklypas buvo padalytas į 16 dalių.
Tokiu būdu sklypai buvo ištirti tolygiai ir sistemiškai.
Daugelis tyrimų ir matavimų atlikti lauko sąlygomis, išskyrus
grunto mėginius, kurie buvo tiriami laboratorijoje. Grunto mėginiuose nustatytas gama, beta (90Sr) ir alfa (plutonis ir transuraniniai elementai) radionuklidų savitasis aktyvumas.
Visagino AE pateikta išsami tyrimų ataskaita, kurioje detaliai
aprašytos matavimo ir grunto mėginių ėmimo vietos, naudoti
tyrimų metodai bei prietaisai, pateikti tyrimų rezultatai ir apibendrinamosios išvados.

In 2009, under the contract with Visaginas NPP RSC did complex
radiological investigations of 2 land plots potentially to be used for the
new NPP. Radiological investigations in the future sites were among
the first to be done aiming to assess land plot suitability for reactor
building. Investigations were selected to find all potential artificial
contamination sources: alpha, beta and gamma radiation ones.
A detailed investigation programme was developed: gamma
radiation dose rate, soil radon investigations, gamma spectrometry
measurements were done and soils were sampled in each land plot.
To measure gamma dose rates each land plot was divided into 500
parts and each part was measured 3 times. To measure soil radon
and field gamma spectrometry each land plot was divided into
16 parts. Thus the land plots were consistently and systematically
investigated.
Many investigations and measurements were done in the field
except soil sample testing done in the laboratory. Gamma, beta
(90Sr) and alpha (plutonium and transuranic elements) radionuclide
concentrations were identified in the soil samples.
The Investigation Report was provided to Visaginas NPP
including detailed descriptions of measurement and soil sampling
locations, methods and instrumentation used, results and
concluding findings of the investigation.
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30 pav. Atliekami tyrimai būsimąją
AE statyti planuojamose teritorijose

Fig. 30. Territories of the future NPP
construction under investigation

Radiacinės saugos priežiūra tvarkant
radioaktyviąsias atliekas

Supervision of radiation protection in
radioactive waste management

Siekiant užtikrinti, kad nei gyventojai, nei aplinka nepatirtų galimo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, projektuojant,
o vėliau ir eksploatuojant radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, saugojimo ir laidojimo įrenginius, taikomos atitinkamos radiacinės saugos
priemonės:
 saugyklose ir kapinynuose ribojamas radioaktyviųjų atliekų aktyvumas, jų kiekiai, atsižvelgiama į skirtingą laiko tarpą, per kurį
jos taps nepavojingos;
 įrengiant saugyklas ir kapinynus, naudojami inžineriniai barjerai, grunto sluoksnis, kurie apsaugo žmones ir aplinką nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir užkerta kelią radionuklidų migracijai grunte;
 aplink saugyklas ir kapinynus nustatomos sanitarinės apsaugos
zonos. Čia negali būti vykdoma jokia ūkinė veikla, nesusijusi su
saugykla ar kapinynu, negali gyventi žmonės;
 radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimas
vykdomas laikantis nustatytų reikalavimų;
 vykdoma saugyklų ir kapinynų radiologinė stebėsena.

To protect the public and environment against the potential
dangers of ionizing radiation, the following respective radiation
protection measures are applied for designing and operation
of facilities for radioactive waste management, storage and
repository:
 Radioactivity and quantities of radioactive waste are limited in
storages and repositories depending on various time periods
during which waste becomes no longer dangerous;
 Engineering barriers, and ground layers are used when
installing storages and repositories to protect the public and
environment against the dangers of ionizing radiation and to
prevent radionuclide migration in soil;
 Sanitary protection zones are established around storages and
repositories. Populating and economic activities in such zones,
if unrelated to the storage or repository, are banned;
 Radioactive waste and spent nuclear fuel is transported in line
with established requirements;
 Radiological monitoring of storages and repositories.

Nutraukiant AE eksploatavimą bus susiduriama su sudėtinga
problema – labai dideliu kiekiu radioaktyviųjų atliekų, kurios turi
būti atitinkamai sutvarkytos ir saugiai palaidotos, o ateities kartos
nepaveldėtų nepelnytos naštos. Šiai problemai spręsti Ignalinos
AE buvo pradėta statyti Laikinoji panaudoto branduolinio kuro
saugykla, vyksta kitų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo objektų parengiamieji ir dokumentų (minėtų skyrelyje „Ignalinos AE ir komandiruojančių įmonių valstybinė radiacinės saugos priežiūra“) derinimo darbai.
Tačiau radioaktyviosios atliekos susidaro ne vien tik eksploatuojant AE ar nutraukiant jos eksploataciją. Palyginti nedideli jų
kiekiai susidaro vykdant veiklą su šaltiniais medicinos, pramonės

A complex problem will be faced during the NPP
decommissioning: a vast quantity of radioactive waste to be
properly managed and disposed of to make the future generations
free from the undeserved burden. To address this problem Ignalina
NPP started construction of the Temporary Spent Fuel Storage,
and preparations for other radioactive waste management sites
are in progress and documents for them are under approval (as
specified in the section State supervision of radiation protection
in Ignalina NPP and outside companies).
However radioactive waste is generated not only during
operations or decommissioning of NPP. Relatively small quantities
of radioactive waste are generated during practices in medicine,
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objektuose, mokslinių tyrimų laboratorijose. 2009 m. surinkti ir išvežti saugoti į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų saugyklas (planuojant vėliau palaidoti radioaktyviųjų atliekų kapinynuose) 830
šaltinių, kurių bendras aktyvumas sudarė 4,84 x 1013 Bq.
2009 m. RSC vykdė priežiūrą ir kontrolę uždarytoje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje (toliau – saugykloje).
Nustatyta, kad 2006 m. atlikus saugyklos saugos gerinimo darbus, sumažėjo radioaktyviųjų medžiagų (tričio, kitų radionuklidų) skverbimasis į aplinką. Daug dėmesio skirta fizinei saugai
užtikrinti šioje saugykloje. Saugykloje įrengta moderni fizinės
saugos sistema.
Atliekant uždarytos saugyklos radiologinės būklės stebėseną,
siekiama įsitikinti, jog gyventojai nepatirs neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, radionuklidams iš saugyklos patekus
į aplinką ir migruojant mitybos grandinėmis į maistą ar geriamąjį
vandenį. Laikotarpiu iki 2006 m. saugykloje buvo įdiegtas saugos
užtikrinimo priemonių kompleksas, buvo stebima ne tik saugyklos
teritorijos dirvožemio tarša 226Ra, bet ir tričio (3H) difuzija per apsaugą į aplinką.
Iš saugyklos teritorijoje esančių gręžinių 2009 m. kovo ir rugsėjo mėn. imti vandens mėginiai, o saugyklos teritorijoje atrinkti
grunto bei grybų mėginiai. Trijuose kontroliniuose vandens gręžiniuose mėginių atrinkimo metu tiek kovo, tiek rugsėjo mėn. vandens nebuvo. Pastaraisiais metais stebimas reiškinys, jog kontroliniuose gręžiniuose nebesikaupia vanduo. Taip yra dėl pritaikytų
apsauginių priemonių. Šios priemonės sumažino skysčių iš saugyklos
gaubto skverbimąsi į išorę per apsauginį gaubtą. Atrinktuose
vandens mėginiuose atlikti tričio (3H) tūrinio aktyvumo tyrimai.
Visuose mėginiuose tričio tūrinis aktyvumas buvo foninio lygio, išskyrus mėginius iš gręžinio Nr. 4.1, kuriuose tūrinis aktyvumas siekė (155±5) Bq/L. Reikėtų pažymėti, kad aktyvumas buvo gerokai
mažesnis nei nustatytas ankstesniaisiais metais to paties gręžinio
vandenyje.
Grunto mėginiai, paimti iš iki rekonstrukcijos buvusios radžiu
užterštos vietos, tirti gama spektrometriškai. Viename jų 226Ra savitasis aktyvumas nustatytas didesnis nei kituose (388±34 Bq/kg).
Tyrimo rezultatai panašūs į 2008 m., kai taip pat viename iš grunto mėginių nustatytas didesnis (248±35 Bq/kg) nei tipinis vidutinis
226
Ra savitasis aktyvumas. Atrinktuose grunto mėginiuose gamtinių
radionuklidų ir 137Cs savitasis aktyvumas buvo artimas vidutinei vertei Lietuvos grunte.

industry and scientific research laboratories. There were 830 sources
with the total 4,84x1013 Bq radioactivity collected and delivered
for storage to Ignalina NPP (planning to later transport them to
radioactive waste repositories) in 2009.
State radiation protection supervision and control were
performed by specialists of RSC in the closed Maišiagala
Radioactive Waste Repository. Decreased migration of
radionuclides (tritium, other ones) into the environment was
recorded during inspections. This is the result of repository
safety improvement done in 2006. Major attention was given to
ensuring physical security in this repository and a modern physical
security system was installed there.
Radiological monitoring of the closed repository aims to
make sure that the public is protected from experiencing negative
ionizing radiation impact caused by radionuclide leakage to the
environment and migration into food and drinking water through
food chains. Up to 2006 complex safety measures were installed in
the repository, and monitoring of the repository soil contamination
with 226Ra, and tritium (3H) diffusion through protective measures
and into the environment was done.
In March and September 2009 water bores, soil and mushrooms
in the repository territory were sampled. During the sampling the
three control water bores had no water in March and September.
In recent years it is observed that no water collects in the control
water bores. This is the result of protective measures applied. These
measures reduced penetration of liquids into the environment from
inside the repository cover. The selected water samples were tested
for tritium (3H) concentrations. Tritium concentrations in all the
samples were equal to the background level, except samples from
the water bore No 4.1 with concentrations reaching (155±5) Bq/L.
It should be noted that the concentration was much lower than in
previous years for the same bore water.
Soil samples were taken for gamma spectrometry
measurements from the location contaminated with radium
before the reconstruction was done. One of them had higher
activity concentration of 226Ra than other ones (388±34 Bq/kg).
The spectrometry results were similar to the results in 2008
when one soil sample spectrometry also detected higher than
typical (248±35 Bq/kg) average 226Ra concentration. Concentrations
of natural radionuclides and 137Cs in the selected soil samples were
close to the average value for Lithuanian soils.

31 pav. Imami vandens mėginiai iš stebimų gręžinių

Fig. 31. Monitored bore water sampling
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2009 m. surinkta daugiau kaip 30 grybų mėginių saugyklos teritorijoje, už saugyklos tvoros ir vieno kilometro atstumu nuo saugyklos.
Visų grybų rūšių mėginiuose 137Cs savitojo aktyvumo vidutinė vertė
saugyklos teritorijoje ir už teritorijos tvoros buvo (95±16) Bq/kg ir
ji artima vidutinei vertei grybuose, surinktuose kilometro atstumu
nuo saugyklos, – (97±17) Bq/kg. Pačioje saugyklos teritorijoje rasti
tik baravykai ir kazlėkai, kuriuose vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas
buvo (16±2) Bq/kg.

In 2009 more than 30 mushroom samples were collected in the
repository territory, beyond the repository fencing and in 1 km distance
from the repository. In all mushroom species the average value of 137Cs
concentration in the repository territory and beyond its fencing was
(95±16) Bq/kg, which was close to the average value in mushrooms
in 1 km distance from the repository, which was (97±17) Bq/kg. Only
boletus and slippery jacks (Lat. suillus) were found in the repository
territory, and their average 137Cs concentration was (16±2) Bq/kg.

32 pav. Rūšiuojami tyrimams surinkti grybų mėginiai

Fig. 32. Sorting mushroom samples collected for testing

Radioaktyviosios metalo taršos kontrolė ir
paliktųjų šaltinių paieška

Control of radioactive contamination of metals and
search for orphan sources

Vienas iš būdų užtikrinti tinkamą gyventojų apsaugą nuo padidintos apšvitos yra efektyviai veikianti šaltinių kontrolės sistema. Lietuvoje vykdoma griežta šaltinių apskaita, įrengti jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo (dozimetriniai) vartai pasienio
punktuose, gyventojų radiacinės saugos užtikrinimo srityje bendradarbiaujama su įmonėmis, kurios savo veikloje gali susidurti su
paliktaisiais šaltiniais.
Į metalo laužo supirkimo ir perdirbimo įmones, kartu su superkamu metalo laužu, gali patekti uždarieji šaltiniai. Siekiant užtikrinti šių įmonių darbuotojų bei gyventojų apsaugą nuo paliktųjų
šaltinių skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės neigiamo
poveikio, buvo tikrinamos metalo laužo supirkimo ir perdirbimo įmonės ir jų filialai. Daugumos tikrintų įmonių darbuotojai
pasirengę galimam superkamo metalo laužo radioaktyviajam
užterštumui nustatyti ir paliktiesiems šaltiniams aptikti bei juos
sutvarkyti. Darbuotojai naudojasi nešiojama ar stacionaria dozimetrine įranga, pildo metalo laužo ir atliekų radioaktyviosios
taršos kontrolės registracijos žurnalus bei yra baigę privalomus
radiacinės saugos mokymo kursus.

Having effective source control systems is a way to duly protect
the public against extra exposure. There is strict source accounting
system and border crossing points have installed ionizing radiation
detection portal in Lithuania. To ensure radiation protection of the
public RSC cooperates with companies which may come across
orphan sources in their activities.
The sealed sources together with scrap metal may find their
way to scrap yards and enterprises. To ensure occupational
protection of such company workers and radiation protection
of the public against negative effects of orphan source-emitted
ionizing radiation, scrap yards and enterprises and their branches
were inspected. Workers in the majority of such companies
are ready to detect scrap metal potentially contaminated with
radioactivity and identify and manage orphan sources. Workers
are using portable or installed dosimeters, filling out scrap metal
radioactivity contamination control logs and are graduates of
mandatory radiation protection trainings.
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33 pav. Metalo laužo supirkimo ir perdirbimo įmonė

Fig. 33. Scrap metal yard

Apšvita nuo radionuklidų
kurui naudojamoje medienoje

Exposure caused by
radionuclides in firewood

2009 m. vasarą žiniasklaidoje pasklidusi informacija apie Italijoje sulaikytas lietuviškas medienos kuro granules, užterštas radioaktyviuoju ceziu (137, 134Cs), sukėlė nemažą tiek medienos kuro gamintojų ir naudotojų, tiek visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
susirūpinimą. Galimai užterštos medienos kuro gaminių (granulių,
briketų ir kitų) naudojimo poveikiui gyventojams vertinti RSC, bendradarbiaudamas su Valstybine ne maisto produktų inspekcija, atrinko 68 medienos kuro gaminių ir jų žaliavų mėginius iš prekybos bei
gamybos vietų. Atrinkti buvo ne tik vietinės kilmės ar pagaminti Lietuvoje medienos kuro gaminiai, bet ir importuoti iš Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Kaliningrado srities.
Medienos kuro gaminių ir jų žaliavų radiologinių tyrimų rezultatai parodė, kad 137Cs savitasis aktyvumas, didesnis nei (36±3) Bq/kg,
nenustatytas, sudeginus medienos kurą ir jo žaliavas, didžiausias
137
Cs savitasis aktyvumas pelenuose neviršijo (2 340±220) Bq/kg
pelenų. Atlikus kompleksinius medienos kuro ir jo žaliavų bei pelenų radiologinius tyrimus, nustatyta, kad lietuviškoje medienoje ir
jos gaminiuose 137Cs kiekiai buvo nedideli, 134Cs kiekiai mažesni už
nustatomą lygį.
Kiek didesni 137Cs aktyvumai nustatyti granulėse, kurių gamybai
buvo naudojama nenužievinta mediena, įvežta į mūsų šalį iš Ukrainos.
Tiek šiose granulėse, tiek jų pelenuose nustatyti 137C kiekiai buvo didesni, tačiau 137Cs kiekis neviršijo nereguliuojamojo veikmens lygio,
kuris reglamentuojamas teisės aktuose ir lygus 10 Bq/g.
Vėliau, jau po šių tyrimų, kurie įrodė, kad Lietuvoje pagamintuose medienos kuro gaminiuose radionuklidų kiekis neviršija nereguliuojamojo veikmens lygio, 2009 m. pabaigoje buvo vykdoma
medienos kuro gaminių radiologinės taršos stebėsena vienoje Lietuvos medienos kuro gamintojų įmonėje. Mėginiai buvo atrenkami
kasdien, radiologinių tyrimų rezultatai atitiko anksčiau atliktų medienos kuro gaminių tyrimų vidutines vertes.

In summer 2009 media informed about Lithuanian wood
granules contaminated with radioactive cesium (137, 134Cs) and
seized in Italy. This caused many concerns for firewood producers
and public health specialists. To assess the impact on public health
of using contaminated wood products (pellets, briquettes, etc.), RSC
together with State Non Food Products Inspectorate selected 68
samples of firewood products and their raw materials from points of
sale and manufacturing facilities. Firewood products of local origin
or made in Lithuania and the ones imported from Poland, Ukraine,
Belarus and Kaliningrad area were selected.
Results of radiological investigations of firewood products
and their raw materials demonstrated that no concentrations of
137
Cs exceeding (36±3) Bq/kg were detected, and upon burning
firewood products and their raw materials the maximum 137Cs
concentration in ash did not exceed (2340±220) Bq/kg. Complex
radiological investigations of firewood products, their raw
materials and ash show low activity concentrations of 137Cs and
less than minimum detectable activity of 134Cs in the Lithuanian
firewood and its products.
Slightly higher 137Cs concentrations were found in pellets
made of timber with bark imported from Ukraine. Both the
pellets and pellet ash had higher concentrations of 137C,
however 137Cs did not exceed legislation-established exemption
levels of 10 Bq/g.
After such tests proved that the activity concentrations of
radionuclides in firewood products made in Lithuania did not exceed
the exemption levels, at the end of 2009 firewood products were
monitored for radiological contamination in a Lithuanian firewood
manufacturer’s facilities. Sampling was done daily and radiological
testing results complied with average values of previously tested
firewood products.
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Pasirodžius informacijai apie radioaktyvųjį medienos kurą, į RSC
kreipėsi ir gyventojai. Jų prašymu buvo tiriama mediena, naudojama statybose. Tyrimų rezultatai dar kartą parodė, kad Lietuvoje naudojama mediena yra radiologiškai švari ir nekelia pavojaus žmogaus
sveikatai.
Radiologiniai medienos ir jos gaminių, naudojamų kurui, tyrimai bus tęsiami 2010 m. Planuojama atlikti medienos naudotojų ir
kuro apimčių identifikavimą, kompleksinius radiologinius tiek medienos kuro žaliavų, tiek jos gaminių tyrimus, importuotų medienos gaminių radiologinius tyrimus. Visi tyrimai leis detaliai įvertinti
medienoje esančių radionuklidų poveikį gyventojų sveikatai.

When information on radioactive firewood appeared, RSC was
contacted by members of public. They requested to investigate
the construction timber used in Lithuania, and once again it was
found to have no radiological contamination and pose no hazards
to human health.
Radiological investigation of firewood and its products will
continue in 2010. The identification of firewood users and the
extent of firewood use including complex radiological investigation
of raw materials and firewood products is planned. Imported wood
products will also be tested. The investigation helps to assess the
impact of radionuclides in wood on human health.

34 pav. Medienos ir jos gaminių
bandiniai radiologiniams tyrimams

Fig. 34. Sampling wood and its
products for radiological testing

Gyventojų apšvita nuo išorinės spinduliuotės šaltinių

Public exposure due to external radiation sources

RSC, vertindamas gyventojų gaunamą jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitą, atlieka daug tyrimų, vieni jų – gyventojų iš
aplinkos gaunamos apšvitos tyrimai.
2009 m. atlikti 388 išorinės apšvitos dozių matavimai didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. Apibendrinti tyrimų rezultatai pateikiami 35 paveiksle. Remiantis
matavimais, apskaičiuota didžiausia dozės galia – 102 nSv/val.,
mažiausia – 62 nSv/val.
Siekdamas įvertinti Ignalinos AE veiklos lemiamos išorinės
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos įtaką gyventojams, RSC
atlieka aplinkos dozių matavimus Ignalinos AE 50 km zonoje ir
Kupiškio rajone. Dozės 32-uose stebėjimo taškuose matuotos
naudojant termoliuminescencinius dozimetrus (TLD), kaupiant
dozes 6 mėnesius. 2009 m. atlikti papildomi išorinės apšvitos dozės matavimai Ignalinos AE 10–15 km zonoje 20-yje stebėjimo
taškų. Išanalizavus matavimų rezultatus gauta, kad vidutinė metinė iš
aplinkos gaunama dozė Kupiškio r. – 0,69 mSv, o Ignalinos r. – 0,7 mSv
(35 pav.). Remiantis išorinės apšvitos dozių matavimų rezultatais,
įvertinta, kad vidutinė dozės galia Ignalinos r. siekė 75 nSv/val., o
Kupiškio r. – 74 nSv/val.
Atlikti aplinkos dozių matavimai Ignalinos AE rajone statistiškai
patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio r. ir didžiųjų Lietuvos miestų stebėjimo taškuose atliktų matavimų rezultatų.

To assess public exposure to ionizing radiation RSC is carrying
out a lot of investigations, including external public exposure ones.
388 external exposure doses were measured in 2009 in major
Lithuanian cities: Vilnius, Kaunas, Šiauliai and Panevėžys. The results
are summarized in Fig. 35. Based on these measurements the
maximum calculated dose rate was 102 nSv/h, the minimum one
was 62 nSv/h.
To assess the impact of public exposure to ionizing radiation
caused by Ignalina NPP, RSC measures ambient doses in the 50
km area of Ignalina NPP and in Kupiškis district. In 32 monitoring
points doses were recorded with TLDs to identify accumulated
6-monthly doses. In 2009 extra ambient exposure doses were
recorded in 20 monitoring points in the area in 10–15 km from
Ignalina NPP. Dose analysis resulted in the following: the average
annual ambient exposure dose was 0.69 mSv in Kupiškis district
and 0.7 mSv in Ignalina district (Fig. 35). Based on ambient
exposure dose measurements the average dose rate was
calculated to be 75 nSv/h in Ignalina district, and 74 nSv/h in
Kupiškis district.
Ambient exposure dose measurements taken in Ignalina
NPP area did not statistically reliably differ from results of
measurements taken in monitoring points in Kupiškis district and
major Lithuanian cities.
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35 pav. Vidutinės aplinkos išorinės apšvitos dozės miestuose,
Ignalinos AE įtakos zonose ir Kupiškio r. 2009 m.

Fig. 35. Average ambient exposure doses in cities, Ignalina NPP
impact area and Kupiškis district in 2009
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IX. Emergency exposure

IX. AVARINĖ APŠVITA

RSC is informed about radiological accidents and incidents by
the Fire and Rescue Department under the MoI, the State Border
Guard Service (SBGS), Customs Department and other authorities,
institutions, companies and members of public.
Individuals and cargoes are continuously checked for higher
than the background level of ionizing radiation on Lithuanian
border. Upon detecting levels exceeding permissible ones, cargoes,
individuals and things are apprehended and reported to RSC.
Most often cargoes with higher than the background level of
ionizing radiation caused by natural radionuclides are seized at the
border or individuals after treatment with radiopharmaceuticals
are apprehended. Based on RSC proposal SBGS officers allow such
cargoes and individuals to cross the border of the Republic of
Lithuania. However there are few cases of concern requiring more
detailed assessment by RSC specialists.
A freight train from Kaliningrad area was stopped where one
rail car was loaded with metal products and had higher than the
background level of ionizing radiation. After detailed assessment
RSC proposed and the rail car was returned to Kaliningrad area.
A few reports were received on accidental irradiation of
individuals by X-ray vehicle scanning systems installed in customs
territories. A radiological accident occurred when an individual failed
to leave a vehicle under scanning. After a detailed investigation it
was found out that before the scanning started the vehicle driver
failed to fulfill the radiation protection requirement to leave the
vehicle, which is applicable to all persons including the vehicle driver.
After this accident Customs officers were additionally instructed on
radiation protection issues, a recommendation was issued to include
more detailed information on vehicle inspection into the Radiation
Protection Instruction and adjust the Vehicle Driver Memo.
There was another reported case on 4 irradiated individuals on
board of a freight train from Belarus. An interagency commission

Apie radiologines avarijas ir incidentus RSC gauna informaciją iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD),
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie VRM, Muitinės departamento ir kitų institucijų, įstaigų, įmonių bei gyventojų.
Lietuvos pasienyje nuolat vykdoma žmonių ir krovinių patikra
dėl padidintos jonizuojančiosios spinduliuotės. Nustačius viršytus
leidžiamus jonizuojančiosios spinduliuotės lygius, daiktai, kroviniai
ar asmenys yra sulaikomi ir apie tai pranešama RSC.
Dažniausiai pasienyje sulaikomi kroviniai, kurių padidintą
skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės lygį lemia gamtinės kilmės radionuklidai, bei asmenys, gydyti radiofarmakologiniais preparatais. RSC siūlymu VSAT pareigūnai leidžia tokiems
kroviniams ir asmenims kirsti LR sieną. Tačiau pasitaiko atvejų,
kurie kelia susirūpinimą ir reikalauja papildomo RSC specialistų
įvertinimo.
Sulaikytas krovininis traukinys iš Kaliningrado srities, kurio vienas vagonas buvo pakrautas metalo gaminių ir skleidė padidintą
jonizuojančiąją spinduliuotę. Atlikus detalų įvertinimą, RSC siūlymu
vagonas grąžintas į Kaliningrado sritį.
Gauti keli pranešimai apie muitinės teritorijoje stacionaria rentgeno kontrolės sistema per klaidą apšvitintus asmenis. Radiologinė avarija įvyko vienam asmeniui nepalikus tikrinamos transporto
priemonės. Atlikus detalų tyrimą, paaiškėjo, kad, prieš pradedant
skenuoti transporto priemonę, vairuotojas neįvykdė radiacinės
saugos reikalavimo – visiems asmenims, tarp jų ir keleiviams, palikti
transporto priemonę. Po šios avarijos muitinės darbuotojai papildomai instruktuoti radiacinės saugos klausimais, rekomenduota
papildyti radiacinės saugos instrukciją, detalizuojant transporto
priemonės apžiūrą, ir pakoreguoti Atmintinę transporto priemonės
vairuotojui.
Taip pat pranešta apie 4 apšvitintus asmenis, važiavusius krovininiu traukiniu iš Baltarusijos. Sudaryta tarpžinybinė komisija,
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kurioje dalyvavo ir RSC atstovas. Komisijos siūlymu, įvertinus apšvitą, asmenims leista vykti į Kaliningrado sritį.
Metalo laužo supirkimo įmonės darbuotojas pranešė, kad
pervežant metalo laužą įmonės teritorijoje suveikė stacionari
dozimetrinės kontrolės įranga, kuri užfiksavo padidėjusį jonizuojančiosios spinduliuotės lygį. Patikrinus metalo laužą atrinkti trys
nerūdijančio plieno vamzdeliai (36 pav.), užteršti radionuklidu
137
Cs, kurie kaip radioaktyviosios atliekos perduoti VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai (RATA) tvarkyti.

was formed including an RSC representative, who after assessing
exposure proposed and the 4 individuals were allowed to cross the
border of the Republic of Lithuania and go to Kaliningrad area.
A metal scrap yard worker reported that during scrap metal
transportation in the scrap yard territory installed dosimetric control
equipment alarmed. Higher than the background level of ionizing
radiation was recorded in the scrap metal. After inspecting the scrap metal
3 stainless steel tubes (Fig. 36) contaminated with radionuclide 137Cs were
found. The tubes as radioactive waste were handed over to RATA (State
Enterprise Radioactive Waste Management Agency) for management.

36 pav. Nerūdijančio plieno
vamzdeliai, užteršti 137Cs radionuklidu

Fig. 36. Stainless steel tubes
contaminated with radionuclide 137Cs

Vienos logistikos įmonės atstovas įtarė, kad jų pervežamas krovinys gali skleisti padidintą jonizuojančiąją spinduliuotę, todėl pateikė RSC prašymą atlikti radiologinius matavimus. Specialistai nustatė, kad dvi pakuotės su metaliniais guoliais (37–38 pav.) užterštos
radionuklidu 60Co. RSC reikalavimu šios pakuotės grąžintos į kilmės
šalį – Indiją.

A representative of a logistics company suspected that a cargo
under transportation could have higher than the background level
of ionizing radiation thus requested RSC to perform radiological
measurements. Specialists detected 2 packages with metal bearings
(Figs. 37–38) contaminated with radionuclide 60Co. RSC requested and
the packages were returned to the country of origin, namely India.

37 pav. RSC specialistai atlieka matavimus

Fig. 37. RSC specialists making measurements
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38 pav. 60Co radionuklidu užterštos pakuotės

Fig. 38. Packages contaminated with radionuclide 60Co

Grąžintas vagonas iš Kaliningrado srities, kuris skleidė padidintą
jonizuojančiąją spinduliuotę. RSC specialistams atlikus radiologinius
matavimus, nustatyta, kad vagono konstrukcinės dalys užterštos radionuklidu 137Cs. Remiantis RSC rekomendacijomis, RATA pašalino
vagono kenksmingumą (atliko dezaktyvaciją).
RSC gavo pranešimą, kad šalikelę tvarkantys darbininkai rado
išmėtytus įtartinus objektus, pažymėtus įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais. Atlikus tyrimą įvykio vietoje, aptikta
12 vnt. dūmų jutiklių, kurių kiekvienas turėjo radionuklido 239Pu šaltinį (39 pav.). Dūmų jutikliai galutiniam sutvarkymui perduoti RATA
specialistams.

A rail car with higher than the background level of ionizing
radiation was returned to Lithuania from Kaliningrad area. RSC
specialists performed radiological measurements and found out
that constructive parts of the rail car were contaminated with
radionuclide 137Cs. As recommended by RSC, RATA decontaminated
the rail car.
RSC was reported that roadside workers found suspicious
scattered objects with the warning labels of ionizing radiation. After
surveying the incident place 12 smoke detectors were found each
having a source of 239Pu (Fig. 39). Smoke detectors were handed
over to RATA specialists for management.

39 pav. Rasti dūmų jutikliai su radionuklidu 239Pu

Fig. 39. The smoke detectors with a source of 239Pu

Šiaulių žiniasklaidos atstovai gavo du vokus su neaiškios kilmės
milteliais. Redakcijos darbuotojai kreipėsi į RSC dėl miltelių radiologinio įvertinimo. RSC specialistai nustatė, kad vokų turinys radiacinės saugos požiūriu pavojaus žmonių sveikatai nekelia.

Representatives of Šiauliai media received 2 envelopes with
unknown powder. Editorial staff contacted RSC and requested
radiological assessment of the powder. RSC specialists identified that
the content of both envelopes was of no risk to the human health
from the radiation protection point of view.

X. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

X. Public information

Kaip ir kiekvienais metais, RSC daug dėmesio skyrė visuomenei
informuoti aktualiais radiacinės saugos klausimais ne tik periodiškai
leisdamas leidinius ir juos platindamas, atnaujindamas interneto svetainę, platindamas pranešimus spaudai, bet ir reaguodamas į žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, susijusią su radiacine sauga.
2009 m. daug nuveikta tobulinant RSC interneto svetainės struktūrą, siekiant vartotojui palengvinti reikiamos informacijos paiešką
lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Gauta daugiau nei 50 užklausų iš visuomenės atstovų įvairiais radiacinės saugos užtikrinimo klausimais
bei apie žalingą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį.
Svarbu pažymėti, kad radiacinės saugos klausimai aktualūs ne
tik licencijų turėtojams ar siekiantiems gauti licenciją vykdyti veiklą su šaltiniais, bet ir studentams, moksleiviams, žurnalistams bei
gyventojams, kurie su jonizuojančiąja spinduliuote dažniausiai susiduria ASPĮ.

As every year much attention was paid to public information
on main radiation protection issues. It was done by publishing
and disseminating periodicals, renewing the website, press
releases and responding to radiation protection-related media
information.
In 2009 RSC improved its website structure to facilitate search
of information in the Lithuanian, English and Russian. Members
of public sent more than 50 enquiries on various radiation
protection issues and on hazardous impact of ionizing radiation
to human health.
It should be noted that radiation protection issues are
important not only to licensees or candidate licensees for
practices involving radiation sources, but also to schoolchildren
and university students, journalists and individuals who most
often face ionizing radiation in HCIs.
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Išleisti 7 nauji leidiniai, skirti aktualiausioms radiacinės saugos
temoms aptarti. Informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ 4 ir 5
numeriuose aptariami profesinės apšvitos klausimai ir apžvelgiamos svarbiausios Ignalinos AE uždarymo metu taikomos radiacinės
saugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Ignalinos AE
uždarymas būtų saugus tiek šalies gyventojams, tiek aplinkai. Taip
pat išleisti informaciniai leidiniai, skirti gyventojams: „Ar pavojingas
radonas? Ką reikėtų žinoti kiekvienam“, „Radonas ir gamtinė apšvita“ bei „Ar tai galėtų būti radioaktyvieji šaltiniai?“ 2009 m. išleistoje
RSC metinėje ataskaitoje pristatoma apibendrinta informacija apie
2008 m. atliktus darbus bei svarbiausius metų įvykius.

7 new publications on the most relevant radiation protection
topics were issued. Issues 4 and 5 of the newsletter “Radiation
Protection” discussed occupational exposure issues, overviewed
the most important radiation protection measures applied
during Ignalina NPP decommissioning to ensure it is safe for the
community and environment. The following public awareness
raising publications were issued: “Is radon dangerous? Things
everybody should know“, “Radon and natural exposure“ and
“May these be radioactive sources?“. In 2009 Annual Report
RSC provided summary information on activities and key
events in 2008.

40 pav. 2009 m. RSC išleisti leidiniai

Fig. 40. RSC publications of 2009

Per metus parengta ir išplatinta daugiau nei 70 informacinių
pranešimų spaudai skirtingomis radiacinės saugos temomis. Jie išplatinti įvairiose interneto svetainėse, naujienų agentūrų portaluose ir specializuotoms temoms skirtose svetainėse (pvz., Lietuvos radiologų interneto svetainėje). RSC specialistų pranešimai paviešinti
ne tik specializuotoje, bet ir regioninėje bei nacionalinėje spaudoje.
Apie radiacinės saugos aktualijas visuomenė buvo informuojama ir
televizijos bei radijo laidų metu. Dalyvaudami TV bei radijo laidose,
specialistai davė interviu aktualiomis temomis (medicininė apšvita,
medienos gaminių, užterštų radioaktyviosiomis medžiagomis, poveikis žmogaus sveikatai, radiologinė grybų tarša ir kt.).
RSC teikia visuomenei informaciją apie valstybės taikomas
priemones, siekdamas apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Taip pat su vidurinėmis
ir aukštosiomis Lietuvos mokyklomis vykdo bendrus projektus, susijusius su aplinkos užterštumo radionuklidais bei jų nulemtos apšvitos tyrimais, skaito paskaitas radiacinės saugos klausimais tiek
mokyklose, tiek atvykusiems į RSC moksleiviams (dažniausiai 11–12
klasių) ir biomedicinos bei gamtos mokslų studentams, tokiu
būdu skatindamas jaunosios kartos domėjimąsi radiacine sauga.
Šiuo tikslu 2009 m. apsilankė 11 mokinių ir studentų grupių.
Kasdien daugėjant įvairios informacijos žiniasklaidoje, tinkamas
visuomenės informavimas ir švietimas radiacinės saugos srityje yra
vienas RSC uždavinių, kuriuo siekiama užtikrinti visuomenės sveikatos saugą.

More than 70 press releases on various radiation protection
topics were disseminated during last year. They were posted on
various websites, news agency portals and specialized internet
sites (e. g., the website of Lithuanian radiologists). Statements
prepared by RSC specialists were published in specialized, regional
and national press. Public awareness on radiation protection
topicalities was raised during TV and radio programmes,
when RSC specialists were interviewed on important issues
(human health impact of medical exposure and timber
products contaminated with radioactive materials, radiological
contamination of mushrooms, etc.).
RSC provides public information on measures aimed to protect
people and the environment against the hazardous impact of
ionizing radiation. RSC has joint projects with Lithuanian secondary
and higher schools, related to studies of environmental
contamination with radionuclides and exposure caused by them.
RSC specialists deliver lectures on radiation protection at schools,
during the schoolchildren visits in RSC (predominantly of grades
11-12) and university students of biomedicine and natural
sciences thus encouraging the interest of the young generation
in radiation protection. 11 groups of students and schoolchildren
visited RSC in 2009.
In the context of daily growth of media information RSC aims to
ensure public health through raising public awareness in the field
of radiation protection.
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XI. RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS

XI. RADIATION PROTECTION TRAINING

Mokymas radiacinės saugos klausimais – viena priemonių, formuojančių atsakingą visuomenės ir atskirų jos grupių požiūrį į jonizuojančiąją spinduliuotę bei saugų elgesį su šaltiniais. Siekdamas
užtikrinti nuolatinį ir tinkamą radiacinės saugos specialistų žinių lygį
radiacinės saugos srityje, RSC organizavo įvairius mokymus: seminarus, konferencijas, tarptautinius mokymo kursus bei privalomuosius radiacinės saugos mokymus, skirtus Lietuvos ir užsienio šalių
specialistams (41 pav.). Bendradarbiaujant su TATENA kvalifikaciją
RSC kėlė 8 radiacinės saugos specialistai iš užsienio šalių.

Radiation protection training is a measure forming a
responsible public attitude to ionizing radiation and safe
handling of sources. To ensure consistent and good radiation
protection knowledge of radiation protection specialists,
RSC conducted various trainings: seminars, conferences,
international trainings and mandatory radiation protection
trainings for Lithuanian and foreign specialists (Fig. 41). In 2009
8 foreign radiation protection specialists raised qualification at
RSC in cooperation with IAEA.

41 pav. Organizuotų mokymo renginių dalyvių
skaičiaus kitimo tendencijos 2007–2009 m.

Fig. 41. Dynamics of attendee numbers in training
events organized by RSC in 2007–2009
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EC published the radiological accident management handbook
“TMT Handbook – Triage, Monitoring and Treatment of People
Exposed to Ionizing Radiation Following a Malevolent Act” in
2009. To improve preparedness for radiological accidents of national
institutions responsible for response to nuclear and radiological
accidents RSC initiated a cycle of seminars to present guidelines of the
above Handbook. Representatives of the Fire and Rescue Department
under the MoI, officers of the Police Department under the MoI and
HCI staff improved their knowledge during the seminars.
In cooperation with IAEA, U.S. National Nuclear Security
Administration (NNSA) and other organizations some trainings and
an international conference on radiation protection were organized.
Seminars for target specialist groups were also held, namely for
HCI staff responsible for radiation protection, dentists using X-ray
machines, firemen, etc.
As usual, RSC specialists shared their knowledge and experience
with other radiation protection specialists and members of the
public interested in radiation protection. RSC specialists delivered
lectures on various radiation protection topics during more than
40 events conduced by various organizations (Firefighters Training
School of the Fire and Rescue Department, Police Department at
the MoI, universities, etc.).
Many educational events were held to raise awareness of
increasing numbers of Lithuanian population about the hazardous
impact of ionizing radiation on human health and ways to prevent
or mitigate it.

2009 m. EK parengė bei išleido radiologinių avarijų valdymo vadovą (TMT Handbook – Triage, Monitoring and Treatment of people
exposed to ionising radiation fallowing a malevolent act). Siekdamas tobulinti šalies atsakingųjų institucijų, dalyvaujančių likviduojant
ekstremalias situacijas, parengtį radiologinių avarijų atveju, RSC ėmėsi iniciatyvos organizuoti seminarų ciklą, skirtą minėtame vadove
pateiktoms rekomendacijoms pristatyti. Seminaruose žinias gilino
PAGD prie VRM atstovai, Policijos departamento prie VRM pareigūnai
ir ASPĮ darbuotojai..
Bendradarbiaujant su TATENA, Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinio branduolinio saugumo administracija (NNSA) ir kt. organizacijomis, organizuota keletas mokymo kursų bei tarptautinė
konferencija radiacinės saugos klausimais. Taip pat buvo organizuojami seminarai, skirti tikslinėms specialistų grupėms – asmenims,
atsakingiems už radiacinę saugą ASPĮ, odontologams, dirbantiems
su rentgeno aparatais, ugniagesiams gelbėtojams ir kt.
Kaip ir kasmet, RSC specialistai savo žiniomis bei patirtimi dalijosi su kitais radiacinės saugos specialistais ir visuomenės atstovais,
kuriuos domina radiacinė sauga – skaitė paskaitas įvairiomis radiacinės saugos temomis daugiau nei 40-ies renginių, organizuotų
skirtingų įstaigų (PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos, Policijos
departamento prie VRM, universitetų ir kt.), metu.
Organizuojant šviečiamojo pobūdžio renginius, kasmet vis
daugiau Lietuvos gyventojų sužino apie žalingą jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikį žmogaus sveikatai ir kaip galima jo išvengti
arba sumažinti.
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Mokymo renginių metu, specialistams įgavus jiems reikalingų
žinių radiacinės saugos srityje, stiprinama visuomenės sveikata, siekiant ją apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio sukeliamų pasekmių. Tik suprasdami tokių žinių teikimo gyventojams
svarbą, galime siekti, kad visuomenė adekvačiai reaguotų į žiniasklaidoje pateikiamą informaciją apie jonizuojančiąją spinduliuotę ir
jos poveikį.

Trainings improve public health by providing the required
radiation protection knowledge to specialists aiming to protect
the public against the negative effects of ionizing radiation. RSC
understands the importance of such public awareness raising. It
is a precondition to strive for a more adequate public reaction
to media information on ionizing radiation and its impact on
human health.

XII. BENDRADARBIAVIMAS

XII. COOPERATION

Tarptautinis bendradarbiavimas

International cooperation

RSC aktyviai bendradarbiavo su tarptautinėmis organizacijomis
ir kitomis užsienio šalių institucijomis, o Lietuvos Vyriausybės deleguoti RSC atstovai dalyvavo TATENA bei EK komitetų veikloje. Susitikimų metu buvo sprendžiamos visoms šalims narėms aktualios
radiacinės saugos problemos ir teikiami siūlymai kuriant bendrus
radiacinės saugos standartus.
RSC specialistai aktyviai dalyvavo TATENA Radiacinės saugos
bei transportavimo saugos standartų komitetų, Europos Komisijos
31 straipsnio ekspertų darbo grupės, Radiacinės ir branduolinės
saugos ekspertų darbo grupės prie Baltijos šalių Tarybos veikloje.
Sėkmingai vykdyti regioniniai techninio bendradarbiavimo su
TATENA projektai „Pacientų radiacinė sauga ir medicininė apšvita“ ir „Pacientų radiacinės saugos rentgeno diagnostikoje optimizavimas, kontroliuojant jų apšvitos dozes“, intensyviai dalyvauta
Rytų Europos ir Viduržemio jūros ALARA tinklo RESCAN ir Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų tinklo
(HERCA) veikloje.
Bendradarbiaudami su TATENA, RSC specialistai sukauptą patirtį perdavė Lietuvoje vykusių regioninių mokymo kursų, skirtų
profesinės apšvitos, nulemtos radionuklidų, patekusių į žmogaus
organizmą, vertinimo klausimams, dalyviams. Specialistai parengė
metodinę medžiagą ir organizavo praktinius mokymus radiologinių
tyrimų ir individualiosios dozimetrijos laboratorijose, atliekant vidinės apšvitos tyrimus biologiniuose mėginiuose ir žmogaus kūne,
kartu su užsienio ekspertais skaitė paskaitas Europos ir Azijos šalių
atstovams. Mokymų metu perduota RSC patirtis, atliekant vidinės
apšvitos matavimus ir vertinant gautas apšvitos dozes.

RSC actively cooperates with international organizations and
other foreign institutions. RSC representatives delegated by the
Government of Lithuania participated in IAEA and EC committees.
Committee meetings addressed radiation protection problems
relevant to all member states and provided proposals on joint
standard setting in the radiation protection area.
RSC specialists actively participated in the activities of
Radiation Safety Standards and Transportation Safety Standards
committees, the EC Article 31 Group of Experts, the Expert Group
on Nuclear and Radiation Safety of the Council of Baltic Sea States.
Regional technical cooperation projects with IAEA “Strengthening
Radiological Protection of Patients and Medical Exposure Control“
and “Optimization of Radiation Protection of Patients in Diagnostic
Radiology through the Monitoring of Patient Doses” were
successfully implemented. RSC actively participated in the activities
of East European and Central Asia ALARA Network (RESCAN) and
Heads of European Radiation Control Authorities (HERCA).
In cooperation with IAEA RSC specialists shared their experience
with attendees of the Regional Training Course on Assessment of
Occupational Exposure due to Intakes of Radionuclides in 2009.
The specialists developed methodological materials and organized
practical training on radiological investigation and individual
dosimetry laboratories. Biological samples and human body were
investigated during the Training Course, and local and foreign
experts delivered lectures to representatives of European and Asian
countries. During this event RSC shared experience on measuring
internal exposure and assessing received exposure dose.

42 pav. Akimirkos iš TATENA ir
RSC organizuotų mokymo kursų

Fig. 42. Moments of the Training Course
organized jointly by IAEA and RSC
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Jau ne pirmus metus Jungtinių Amerikos Valstijų NNSA Energijos departamento Pasaulinės grėsmės mažinimo tarnyba bendradarbiauja su RSC ir remia Lietuvą organizuojant specialistų mokymus, kaip saugiai ieškoti, identifikuoti ir transportuoti pamestuosius
šaltinius, padeda apsirūpinti šaltinių paieškos įranga. 2009 m. organizuoti mokymai su lauko pratybomis Lietuvos įstaigų, koordinuojančių ir vykdančių šaltinių paiešką bei užtikrinančių radiologinę
saugą Lietuvoje, specialistams.
Radiacinės saugos priemonių taikymo, tobulinimo klausimai
yra svarbūs ne tik šalies, bet ir regiono, tarptautiniu požiūriu. Baltijos
jūros valstybių regione radiacinės ir branduolinės saugos specialistai minėtas problemas svarsto ekspertų grupėje Radiacinei ir branduolinei saugai prie Baltijos jūros valstybių tarybos. Šios ekspertų
grupės veikla skirta pasirengti branduolinėms ir radiologinėmis avarijoms, bendriems veiksmams ir priemonėms įvairiose radiacinės ir
branduolinės saugos srityse derinti, kitoms aktualioms problemoms
radiacinės ir branduolinės saugos srityje aptarti.
Tarpininkaujant RSC, 2009 m. rugsėjį SAM, RSC ir Lietuvos radiacinės saugos draugija (LRSD) organizavo tarptautinę konferenciją „Radiacinė ir branduolinė sauga užtikrinant viešąjį saugumą“,
kuri tapo vienu reikšmingiausių Lietuvos pirmininkavimo Baltijos
jūros valstybių tarybai pasiekimų. Renginio metu diskutuota radioekologijos, radiacinės saugos technologijų tobulinimo klausimais,
analizuotos radiacinės saugos problemos taikant jonizuojančiąją
spinduliuotę medicinoje, aptartas jos poveikis gyvajai gamtai. Konferencijos medžiaga publikuota 2009 m. leidinio „Visuomenės sveikata“ priede Nr. 1.

It is not the first year by now that the Global Threat Reduction
Initiative, NNSA, U.S. Department of Energy, works together with
RSC and provides support to Lithuania in organizing trainings on
search, detection and handling of orphan sources and donates
source detecting equipment. A training course including the field
exercise was held in 2009 for specialists of Lithuanian institutions
coordinating and organizing source detection and ensuring
radiological protection in Lithuania.
Application and improvement of radiation protection measures
are important on the national, regional and international level.
Radiation and nuclear safety specialists of the Baltic Sea States
region discuss the above problems in the Radiation and Nuclear
Safety Group of Experts of the Council of the Baltic Sea States. This
Group of Experts works on preparedness to nuclear and radiological
accidents, coordinating joint activities and measures in various
radiation and nuclear safety areas, and discussing other topical
radiation and nuclear safety issues.
RSC was the contact institution when in September 2009 the MoH,
RSC and Lithuanian Radiation Protection Society (LRPS) organized
an international conference on Radiation and Nuclear Safety for
Enhancing Civil Security. The conference was one of the most significant
achievements of the Presidency of Lithuania for the Council of the
Baltic Sea States. The conference discussed issues of radioecology,
technological radiation protection improvement, radiation protection
problems related to medical exposure and its impact on the nature.
The conference materials were published in the Lithuanian publication
“Visuomenės sveikata” (Public Health) Annex 1 in 2009.

43 pav. Konferencijos akimirka: RSC direktorius
A. Mastauskas (antras iš kairės) diskutuoja su konferencijos
svečiais (iš kairės) – LR užsienio reikalų ministerijos Baltijos
jūros valstybių tarybos Vyresniųjų pareigūnų komiteto
pirmininku ambasadoriumi N. Germanu, dr. O. Žukova iš
Baltarusijos respublikinio radiacinės kontrolės ir monitoringo
centro Minske bei prof. dr. S. Geraskinu iš, Rusijos žemės
ūkio radiologijos ir agroekologijos instituto Obninske
Augalų ekotoksikologijos laboratorijos

Fig. 43. The conference moment: Director of RSC
A. Mastauskas (second left) in discussions with the
conference guests (Left to right): H.E. Ambassador Neris
Germanas, the Chairman of the Senior Officers
Committee of CBSS, the Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Lithuania, dr. O. Žukova of the Republican Centre
of Radiation Control and Environmental Monitoring of the
Ministry of Natural Resources and Environmental Protection
of the Republic of Belarus and prof. dr. S. Geraskin, Laboratory
of Plant Ecotoxicology, Russian Institute of Agricultural
Radiology and Agroecology, Obninsk.

42

Plėtodamas tarptautinį bendradarbiavimą, RSC atnaujino bendradarbiavimo sutartį su Azerbaidžano Respublikos Valstybine
branduolinės ir radiacinės saugos agentūra prie Ekstremalių situacijų valdymo ministerijos. Pagrindinis šio susitarimo tikslas – užtikrinti
Lietuvos ir Azerbaidžano bendradarbiavimą radiacinės saugos srityje. Institucijos talkina viena kitai radiacinės saugos priežiūros ir
kontrolės, šaltinių ir profesinės apšvitos registro kūrimo ir tobulinimo, avarinės parengties klausimais, keičiasi informacija apie naujai
priimtus teisės aktus, reglamentuojančius radiacinę saugą, šalyje
įvykusias radiacines avarijas, planuojamus mokymus ir kt.

RSC developed international cooperation by renewing the
Cooperation Agreement with the State Nuclear and Radiation Safety
Agency at the Ministry for Emergency Situations of the Republic
of Azerbaijan. The goal of this Agreement is to ensure Lithuanian
and Azerbaijan cooperation in the area of radiation protection. The
institutions assist each other in the areas of radiation protection and
control, development and improvement of the Register of Ionizing
Radiation Sources and Occupational Exposure, emergency preparedness,
share information on new radiation protection regulations, radiological
accidents in the countries, planned trainings, etc.

Bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis

Cooperation with Lithuanian institutions

Efektyvus ir produktyvus darbas neįsivaizduojamas be tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Vykdydamas savo funkcijas RSC bendradarbiauja su valstybės valdymo ir savivaldybių institucijomis,
švietimo ir mokymo įstaigomis bei kitomis organizacijoms. 2009 m.
plečiant bendradarbiavimo apimtis buvo pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su:
1. Kauno apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba ir Bendrojo
pagalbos centro Alytaus skyriumi, kuriuo šalys susitarė derinti ir
koordinuoti tarpusavio veiksmus radiologinės ar branduolinės
avarijos atveju, teikti viena kitai informaciją, rengti bendras
pratybas ir treniruotes bei teikiant informaciją ir likviduojant
radiologinę ar branduolinę avariją užtikrinti, kad atsakingos
tarnybos veiktų greitai ir koordinuotai bei efektyviai reaguotų
į susidariusią pavojingą situaciją.
2. Muitinės mokymo centru, kuriuo šalys įsipareigojo teikti viena
kitai metodinę ir praktinę pagalbą, organizuoti mokymus, skirtus muitinės pareigūnams, radiacinės saugos specialistams,
keistis informacija, siekiant užtikrinti saugumo ir saugos žinių
skleidimą, kuriant saugią aplinką visuomenei (44 pav.).

Effective and productive cooperation may not be
imagined without interagency cooperation. To implement its
responsibilities RSC cooperates with Government and municipal
institutions, education and training providers, and other
organizations. In 2009 RSC expanded cooperation by signing
cooperation agreements with:
1. Fire and Rescue Board of Kaunas County and Alytus Division
of the Emergency Response Centre, by which the parties
agreed to coordinate their activities in case of a radiological or
nuclear accident, inform each other, organize joint exercises
and trainings, and ensure fast and coordinated response of
authorities in charge of an accident by providing information
and managing a radiological or nuclear accident;
2. Customs Training Center, by which the parties undertook
to provide mutual methodological and practical assistance,
organize joint trainings for customs officers, radiation protection
specialists, exchange information aiming to disseminate
knowledge on protection and security and create a safe
environment (Fig. 44).

44 pav. RSC direktorius A. Mastauskas pasirašo sutartį su
H. Černiauskiene, atstovaujančia Muitinės mokymo centrą

Fig. 44. Director of RSC A. Mastauskas signs the agreement with
H. Černiauskienė, the representative of the Customs Training Centre

Darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su šaltiniais, bei kitų sričių
specialistų, kurie su šaltiniais gali susidurti tarnybos metu,
radiacinės saugos žinios turi būti pakankamos, kad laiku priimtų
teisingus ir motyvuotus sprendimus. Todėl RSC bendradarbiauja ne
tik su mokymą vykdančiomis, bet ir kitomis valstybės institucijomis.
Siekiant užtikrinti efektyvų valstybės pavestų funkcijų vykdymą,
glaudžiai bendradarbiaujama su valstybinėmis įstaigomis bei

Workers directly handling sources and specialists of other
areas potentially facing sources at work should have sufficient
radiation protection knowledge to enable timely and motivated
decisions. Thus RSC cooperates not only with training providers
but with other Government institutions, as well. To ensure effective
implementation of functions delegated by the Government, RSC
closely cooperates with the following Government institutions and
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asociacijomis: SAM, Užsienio reikalų, Aplinkos, Vidaus reikalų, Energetikos, Krašto apsaugos ministerijomis, PAGD, Valstybės saugumo
departamentu, Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija
(VATESI), Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, VSAT,
Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos geologijos bei
Valstybine metrologijos tarnybomis prie Aplinkos ministerijos, RATA,
LRSD, Lietuvos radiologų asociacija, Medicinos fizikų draugija ir kt.

associations: the ministries of Health, Foreign Affairs, Environment,
the Interior, National Defense, Fire and Rescue Department, State
Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI), Customs Department
under the Ministry of Finance, SBGS, State Food and Veterinary
Service, Lithuanian Geology and State Metrology services under
the Ministry of Environment, RATA, LRSD, Lithuanian Association of
Radiologists, Health Physicists Society, etc.

XIII. TEISĖS AKTAI

XIII. Legislation

Kaip ir kasmet, 2009 m., RSC specialistai skyrė atitinkamą dėmesį
ne tik praktiniams radiacinės saugos užtikrinimo aspektams, bet ir
teisiniame lygyje pritaikė atliktų tyrimų rezultatus ir išvadas, praktinius aspektus, kitų šalių patirtį bei EK ir TATENA rekomendacijas.
Parengti šie radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-16 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 644 „Dėl
Asmenų, kuriems atliekamos medicininės teisinės procedūros,
radiacinės saugos užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 11-420).
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
birželio 23 d. įsakymas Nr. V-509 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro duomenų
saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, 79-3322).
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės
atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 m.
liepos 14 d. įsakymas Nr. V-587/22.3-65 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d.
įsakymo 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“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 87-3724).
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009
m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų apie
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus,
dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,
2009, Nr. 105-4386).
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-721 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr.
285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės
reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 110-4695).
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
spalio 29 d. įsakymas Nr. V-893 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro saugos
politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“.
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ (Žin.,
2009, Nr. 137-6025).

As every year, in 2009 RSC specialists focused both on
practical radiation protection aspects and on legal formalization of
investigation results, conclusions and practical aspects, experience
of other countries, EC and IAEA guidelines. Thus the following
radiation protection legislation was drafted:
 Order No. V-16 “On Amendment of the Order No. 644 “On
Approval of the Radiation Protection Rules for Individuals
Subject to Medical Legal Procedures” of 17 December 2002 of
the Minister of Health of the Republic of Lithuania“ (Official
Gazette, 2009, No. 11-420) of 19 January 2009 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania,
 Order No. V-509“On Approval of the Data Safety Regulations or the
State Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational
Exposure“ (Official Gazette, 2009, No. 79-3322) of 23 June 2009 of
the Minister of Health of the Republic of Lithuania,
 Order No. V-587/22.3-65 “On Amendment of Order No.
V-1271/22.3-139 “On Approval of Rules of Import, Export,
Transit and Transportation of Radioactive Materials, Radioactive
Waste and Spent Nuclear Fuel in the Republic of Lithuania“ of
24 December 2008 of the Minister of Health of the Republic
of Lithuania and the Head of State Nuclear Power Safety
Inspectorate“ (Official Gazette, 2009, No. 87-3724) of 14 July
2009 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania and
the Head of State Nuclear Power Safety Inspectorate,
 Order No. V-675 “On Approval of the Procedure Description of
Submission of Data on Ionizing Radiation Sources and Workers
Handling Them to the State Register of Sources of Ionizing
Radiation and Occupational Exposure“ (Official Gazette, 2009,
No. 105-4386) of 24 August 2009 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania,
 Order No. V-721 “On Amending Order No. 285 “On Approval of
the State Regulations on Supervision and Control of Radiation
Protection” of 25 May 2000 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania“ (Official Gazette, 2009, No. 110-4695) of
3 September 2009 of the Minister of Health of the Republic of
Lithuania,
 Order No. V-893 “On Approval of Documents Implementing
Protection Policy of the State Register of Sources of Ionizing
Radiation and Occupational Exposure“ of 29 October 2009 of
the Minister of Health of the Republic of Lithuania,
 Order No. V-922 “On Approval of Lithuanian Hygiene Norm HN
78:2009 “Quality Control Requirements and Assessment Criteria
in X-ray Diagnostics” (Official Gazette, 2009, No. 137-6025) of
12 November 2009 of the Minister of Health of the Republic of
Lithuania.
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XIV. PUBLIKACIJOS IR LEIDINIAI

XIV. PUBLIcAtionS

RSC specialistų publikacijos:
1. Gricienė B., Slapšytė G., Mierauskienė J. Chromosome Aberrations in Nuclear Power Plant Workers. Book of abstracts. NATO
Advanced Training Course on Rapid Diagnosis in Population at
Emergency and Risk ‘RADIPER’, 19-23 October 2009. KrakówZakopane, Poland.
2. Ziliukas J., Brediene R., Jonaitiene E., Tsapaki V. Optimization
of Radiation Protection in Mammography in Lithuania. IFMBE
Proceedings. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. 7-12 September 2009. Munich, Germany, Vol.
25/3.
3. Butkus D., Salys R. Kalio trąšose esančių radionuklidų sukeliama
efektinė apšvitos dozė. „Visuomenės sveikata“, Tarptautinės
konferencijos „Radiacinė sauga užtikrinant viešąjį saugumą“
medžiaga, 2009, priedas Nr.1. Vilnius, p. 6
4. Gricienė B., Slapšytė G., Mierauskienė J. Gama spinduliuote
sukeltų chromosomų aberacijų dozės ir atsako kreivės sudarymas bei panaudojimas biologinei dozimetrijai. „Visuomenės
sveikata“, Tarptautinės konferencijos „Radiacinė sauga
užtikrinant viešąjį saugumą“ medžiaga, 2009, priedas Nr.1. Vilnius, p. 19-23
5. Klepalov O., Pletniov V., Achmedov V. Ignalinos AE darbuotojų
optimizuotos dozės – ALRA programos įgyvendinimo rezultatas.
„Visuomenės sveikata“, Tarptautinės konferencijos „Radiacinė
sauga užtikrinant viešąjį saugumą“ medžiaga, 2009, priedas
Nr.1. Vilnius, p. 6-11
6. Sevriukova O., Lebednikienė I., Vaicekavičiūtė J. Radiacinės
saugos mokymo žinių poreikių analizė Lietuvoje. „Visuomenės
sveikata“, Tarptautinės konferencijos „Radiacinė sauga
užtikrinant viešąjį saugumą“ medžiaga, 2009, priedas Nr.1. Vilnius, p. 34-38
7. Radiacinės saugos centras, PSO išleistame Radono tyrimų vadove remtasi ir Radiacinės saugos centro patirtimi. „SLAUGA.
Mokslas ir praktika“, 2009, Nr. 12 (156), Vilnius, p. 8-9
8. Radiacinės saugos centras, Ar visada kompiuterinės tomografijos procedūros pacientams atliekamos pagrįstai. „SLAUGA. Mokslas ir praktika“. 2009, Nr. 12 (156), Vilnius, p. 9
9. Vaicekavičiūtė J. Radiacinės saugos žinios – asmens sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojams. „SLAUGA. Mokslas ir praktika“.
2009, Nr. 7-8 (151-152) Vilnius, p. 24-25

RSC specialists issued the following publications:
1. Gricienė B., Slapšytė G., Mierauskienė J. Chromosome Aberrations
in Nuclear Power Plant Workers. Book of abstracts. NATO
Advanced Training Course on Rapid Diagnosis in Population at
Emergency and Risk ‘RADIPER’, 19-23 October 2009. KrakówZakopane, Poland.
2. Ziliukas J., Brediene R., Jonaitiene E., Tsapaki V. Optimization
of Radiation Protection in Mammography in Lithuania. IFMBE
Proceedings. World Congress on Medical Physics and Biomedical
Engineering. 7-12 September 2009. Munich, Germany, Vol.
25/3.
3. Butkus D., Salys R. “Effective Exposure Dose of Radionuclides
in Potassium Fertilizers”. Proceedings of the international
conference “Radiation and Nuclear Safety for Enhancing Civil
Security”. “Visuomenės Sveikata“, Annex 1, 2009, Vilnius, p. 6.
4. Gricienė B., Slapšytė G., Mierauskienė J. “Dose and Response
Curve Mapping of Gamma Radiation-Caused Chromosome
Aberrations and Its Use in Biological Dosimetry”. Proceedings of
the international conference “Radiation and Nuclear Safety for
Enhancing Civil Security”, “Visuomenės Sveikata“, Annex 1, 2009,
Vilnius, p. 19-23.
5. Klepalov O., Pletniov V., Achmedov V. “Optimized Doses of
Ignalina NPP Workers - ALARA Programme Implementation
Result”. Proceedings of the international conference “Radiation
and Nuclear Safety for Enhancing Civil Security”, “Visuomenės
Sveikata“, Annex 1, 2009, Vilnius, p. 6-11.
6. Sevriukova O., Lebednikienė I., Vaicekavičiūtė J. “Analysis of
Radiation Protection Training Needs in Lithuania”. Proceedings
of the international conference “Radiation and Nuclear Safety
for Enhancing Civil Security”, “Visuomenės Sveikata“, Annex 1,
2009, Vilnius, p. 34-38.
7. Radiation Protection Centre. “WHO Handbook on Radon
Investigations includes Radiation Protection Centre experience”.
„SLAUGA. Mokslas ir praktika“, 2009, No. 12 (156), Vilnius, p. 8-9.
8. Radiation Protection Centre “Do Patients Always Get Justified
Computer Tomography Procedures”. „SLAUGA. Mokslas ir
praktika“. 2009, No. 12 (156), Vilnius, p. 9
9. Vaicekavičiūtė J. “Radiation Protection Knowledge for the Staff
of Health Care Institutions”. „SLAUGA. Mokslas ir praktika“. 2009,
No. 7-8 (151-152) Vilnius, p. 24-25.

Išleisti leidiniai:
1. Radiacinės saugos centras, Europos Bendrija „Europos
diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijų rekomendacijos“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2009, 32 p.
2. Morkūnas G., Pilkytė L., Ladygienė R., Gricienė B. „Radonas ir
gamtinė apšvita“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2009, 120 p.
3. Radiacinės saugos centras „Ar tai galėtų būti radioaktyvieji šaltiniai?“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2009, 6 p.
4. Radiacinės saugos centras „Ar pavojingas radonas? Ką reikėtų
žinoti kiekvienam“, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2009, 7 p.
5. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „ Radiacinė
sauga“ Nr. 5, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2009, 6 p.
6. Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė
sauga“ Nr. 4, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2009, 6 p.
7. Radiacinės saugos centro 2008 metų veiklos ataskaita, LĮ „Kriventa“, Vilnius, 2009, 43 p.

Publications:
1. Radiation Protection Centre, European communities “European
Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic
Images“. ”Kriventa“, Vilnius, 2009, 32 p.
2. Morkūnas G., Pilkytė L., Ladygienė R., Gricienė B. “Radon and
natural exposure“. “Kriventa“, Vilnius, 2009, 120 p.
3. Radiation Protection Centre “May these be radioactive
sources?” “Kriventa“. Vilnius, 2009, 6 p.
4. Radiation Protection Centre “Is radon dangerous? Things
everybody should know“. ”Kriventa“, Vilnius, 2009, 7 p.
5. Newsletter of Radiation Protection Centre “Radiation Protection”
No. 5. “Kriventa“, Vilnius, 2009, 6 p.
6. Newsletter of Radiation Protection Centre “Radiation Protection”
No. 4. “Kriventa“, Vilnius, 2009, 6 p.
7. Radiation Protection Centre. Annual Report 2008, “Kriventa“,
Vilnius, 2009, 43 p.
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XV. ĮVYKIAI IR DATOS

XV. events and dates

 2009-01 lankėsi TATENA ekspertas R. Wiegers, kuris konsultavo
specialistus gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų, susidarančių kai kuriuose gamybos procesuose, klausimais, analizavo,
kaip vertinama darbuotojų ir gyventojų apšvita.
 2009-03 su Muitinės mokymo centru pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas.
 2009-03 su Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
ir Bendrojo pagalbos centro Alytaus skyriumi pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo siekiama tinkamai pasirengti
likviduoti radiacines ar branduolines avarijas ir incidentus bei
užtikrinti veiksmų koordinuotumą.
 2009-05 su moksliniu vizitu lankėsi Valstybinės branduolinę
ir radiacinę saugą reguliuojančiosios institucijos prie Azerbaidžano Respublikos ekstremalių situacijų valdymo ministerijos
vadovas S. Azakov.
 2009-05 vyko Ignalinos programos projekto „Parama Radiacinės saugos centrui, vertinant radiacinės saugos užtikrinimą
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu” Priežiūros komiteto posėdis ir baigiamasis susirinkimas, kurio metu aptarti
įgyvendinti projekto tikslai ir pasiekti rezultatai.
 2009-06 įteiktas sertifikatas, patvirtinantis kokybės vadybos
sistemos atitiktį EN ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) standarto reikalavimams.
 2009-06 seminaras, skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojams, kurie pirmieji suteikia pagalbą nukentėjusiems
radiologinių avarijų atveju.
 2009-07 VSAT ir jos struktūrinių padalinių vadovų bei pareigūnų, kurių veikla susijusi su nelegalių šaltinių aptikimu, radiacinės
saugos mokymai.
 2009-08 seminaras Policijos departamento prie VRM atstovams
atsakingųjų institucijų parengties radiologinių avarijų atveju
klausimais.
 2009-08 regioniniai mokymo kursai„Profesinės apšvitos, nulemtos radionuklidų, patekusių į žmogaus organizmą, vertinimas“
pagal TATENA techninio bendradarbiavimo projektą RER/9/097
„Nacionalinių infrastruktūrų stiprinimas užtikrinant darbuotojų
radiacinę saugą ir profesinės apšvitos kontrolę“.

 January 2009: Visit of Mr. R. Wiegers, IAEA expert, who
consulted RSC specialists on naturally occurring radioactive
materials generated during some manufacturing processes,
analyzed the assessment of occupational and public exposure.
 March 2009: Cooperation Agreement with the Customs
Training Center was signed.
 March 2009: Cooperation Agreement with Fire and Rescue
Board of Kaunas County and Alytus Division of the Emergency
Response Centre were signed aiming at appropriate
preparedness for radiation or nuclear accidents and incidents
and ensuring coordinated action.
 May 2009: A scientific visit of Mr. S. Azakov, the Head of the
State Nuclear and Radiation Safety Regulatory Authority
at the Ministry for Emergency Situations of the Republic of
Azerbaijan.
 May 2009: The Steering Committee and the closing meeting
of the Ignalina Programme project on Support to Licensing
Activities Related to the Decommissioning of the Ignalina
Nuclear Power Plant to the Radiation Protection Centre“ took
place. The project goals and achieved results were discussed.
 June 2009: The certificate awarded certifying QMS compliance
with EN ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) standard.
 June 2009: A seminar on Radiation Protection for the first aid
providers of HCIs on preparedness for radiological accidents
took place.
 July 2009: Radiation Protection Training for heads and officers
of SBGS and its structural departments took place. The main
activities of it were related to search and detection of radioactive
sources.
 August 2009: A seminar for the officers of the Police Department
under the MoI on preparedness for radiological accidents took
place.
 August 2009: Regional Training Course on Assessment of
Occupational Exposure Due to Intakes of Radionuclides” under
IAEA Technical Cooperation Project RER/9/097 “Strengthening
National Capabilities for Radiological Protection of Workers and
Occupational Exposure Control“ took place.

45 pav. RSC mobilioji laboratorija
parodoje „Baltmedica 2009“

Fig. 45. RSC mobile laboratory
at the exhibition “Baltmedica 2009”
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 2009-09 RSC specialistai dalyvavo parodoje „Baltmedica 2009“,
vykusioje LITEXPO parodų rūmuose, ir skaitė pranešimus apie
visuomenės sveikatos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
 2009-09 tarptautinė konferencija „Radiacinė ir branduolinė
sauga užtikrinant viešąjį saugumą“, kurią organizavo SAM, RSC
ir LRSD.
 2009-10 atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su Azerbaidžano
Respublikos valstybine branduolinės ir radiacinės saugos agentūra
prie Ekstremalių situacijų valdymo ministerijos.
 2009-10 seminaras PAGD atstovams šalies atsakingųjų institucijų
parengties radiologinių avarijų atveju klausimais.
 2009-10 kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų NNSA Energijos departamento Pasaulinės grėsmės mažinimo tarnyba mokymai ir
lauko pratybos kaip saugiai ieškoti, nustatyti bei transportuoti pamestuosius šaltinius.
 2009-12 kartu su TATENA seminaras, skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, dirbantiems rentgeno diagnostikos
srityje.

 September 2009: RSC specialists took part in the exhibition
“Baltmedica 2009“ in LITEXPO Exhibition Centre and delivered a
lecture on public health protection against the hazardous impact
of ionizing radiation.
 September 2009: International conference on Radiation and
Nuclear Safety for Enhancing Civil Security organized by MoH,
RSC and LRSD took place.
 October 2009: Cooperation Agreement with State Nuclear and
Radiation Safety Agency at the Ministry for Emergency Situations
of the Republic of Azerbaijan was renewed.
 October 2009: A seminar for Fire and Rescue Department
representatives on preparedness to radiological accidents took
place.
 October 2009: Training and field exercise organized together
with the Global Threat Reduction Initiative, NNSA, U.S. Energy
Department on search, detection and handling of orphan sources
took place.
 December 2009: A seminar for HCI specialists working in the
field of X-ray diagnostics held jointly with IAEA took place.

XVI. NAUDINGOS NUORODOS

XVI. Useful links

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (http://www.sam.lt)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (http://www.am.lt)
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (http://www.enmin.lt)
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (http://www.vatesi.lt)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (http://www.iae.lt)
VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (http://www.rata.lt)
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (http://www.vvspt.lt)
8. Valstybinė darbo inspekcija (http://www.vdi.lt)
9. Tarptautinė atominės energijos agentūra (IAEA) (http://www.iaea.org)
10. Tarptautinė radiologinės saugos komisija (ICRP) (http://www.icrp.org)
11. Tarptautinė radiacinės saugos asociacija (http://www.irpa.net)
12.	Šiaurės šalių radiacinės saugos draugija (http://www.nsfs.org)
13. Europos Komisijos Transporto ir energetikos generalinis direktoratas
(http://ec.europa.eu/energy)
14. Europos Komisijos Plėtros generalinis direktoratas (http://ec.europa.eu)
15. Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Transuraninių elementų
institutas (http://itu.jrc.ec.europa.eu)
16. Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Etaloninių medžiagų ir
tyrimų institutas (http://irmm.jrc.ec.europa.eu)
17. Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Aplinkos ir darniosios
plėtros institutas (http://ies.jrc.ec.europa.eu)
18. Branduolinės energijos agentūra (OECD/NEA) (http://www.nea.fr)
19.	Švedijos radiacinės saugos įgaliotoji institucija (SSM)
(http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se)
20. Suomijos branduolinės ir radiacinės saugos centras (STUK)
(http://www.stuk.fi)
21. Norvegijos radiacinės saugos institucija (NRPA) (http://www.nrpa.no)
22. Didžiosios Britanijos nacionalinė radiacinės saugos valdyba (NRPB)
(http://www.hpa.org.uk/radiation)
23. Vokietijos federalinė radiacinės saugos tarnyba (BfS)
(http://www.bfs.de)
24. Danijos RISØ nacionalinė laboratorija (http://www.risoe.dk)
25. Belgijos branduolinių tyrimų centras (SCK·CEN) (http://www.sckcen.be)
26. Informacinės profesinės apšvitos sistema (http://www.nea.fr)
27. Danijos ekstremalių situacijų valdymo agentūra
(http://www.beredskabsstyrelsen.dk)
28. Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinio branduolinio
saugumo administracijos (NNSA) Energijos
departamento Pasaulinės grėsmės mažinimo tarnyba
(http://www.nnsa.energy.gov/nuclear_nonproliferation/1550.htm)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ministry of Health of the Republic of Lithuania (http://www.sam.lt)
Ministry of Environment of the Republic of Lithuania (http://www.am.lt)
Ministry of Energy of the Republic of Lithuania (http://www.enmin.lt)
State Nuclear Power Safety Inspectorate (http://www.vatesi.lt)
State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant (http://www.iae.lt)
State Enterprise Radioactive Waste Management Agency
(http://www.rata.lt)
7. State Public Health Service under the Ministry of Health (http://www.
vvspt.lt)
8. State Labour Inspectorate (http://www.vdi.lt)
9. International Atomic Energy Agency (IAEA) (http://www.iaea.org)
10. International Commission on Radiological Protection (ICRP)
(http://www.icrp.org)
11. International Radiological Protection Association (http://www.irpa.net)
12. Nordic Society for Radiation Protection (http://www.nsfs.org)
13. European Commission Directorate-General for Transport and Energy
(http://ec.europa.eu/energy)
14. European Commission Directorate-General for Enlargement
(http://ec.europa.eu)
15. Institute for Transuranium Elements of the Joint Research Centre of EC
(http://itu.jrc.ec.europa.eu)
16. Institute for Reference Materials and Measurements of the Joint
Research Centre of EC (http://irmm.jrc.ec.europa.eu)
17. Institute for Environment and Sustainability of the Joint Research
Centre of EC (http://ies.jrc.ec.europa.eu)
18. Nuclear Energy Agency (OECD/NEA) (http://www.nea.fr)
19. Swedish Radiation Safety Authority (SSM)
(http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se)
20. Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) (http://www.stuk.fi)
21. Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) (http://www.nrpa.no)
22. UK National Radiation Protection Board (NRPB)
(http://www.hpa.org.uk/radiation)
23. German Federal Office for Radiation Protection (BfS) (http://www.bfs.de)
24. Danish RISØ National Laboratory for Sustainable Energy
(http://www.risoe.dk)
25. Belgian Nuclear Research Centre (SCK·CEN) (http://www.sckcen.be)
26. Information System on Occupational Exposure (ISOE)
(http://www.nea.fr/jointproj/isoe.html)
27. Danish Emergency Management Agency
(http://www.beredskabsstyrelsen.dk)
28. U.S. Department of Energy NNSA Global Threat Reduction Initiative
(http://www.nnsa.energy.gov/nuclear_nonproliferation/1550.htm)
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