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ĮŽANGINIS ŽODIS

FOREWORD

Praėjo dar vieni nelengvi, pilni iššūkių metai. Nors Lietuvoje
sukurta pakankamai gera radiacinės saugos infrastruktūra, sulaukusi pripažinimo tiek Tarptautinės atominės energijos agentūros
(TATENA), tiek kitų šalių įgaliotųjų institucijų radiacinės saugos klausimais, laikas bėga ir negalima sustoti vietoje, pernelyg
džiūgaujant dėl pasiekimų užtikrinant visuomenės sveikatos saugą
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Lietuvos
gyventojų radiacinės saugos užtikrinimas – nenutrūkstamas procesas, skatinantis nuolat tobulinti įvairias infrastruktūros grandis,
iškeliantis naujas problemas, kurių sprendimas reikalauja aukštos
Radiacinės saugos centro (RSC) specialistų kvalifikacijos.
RSC, kaip įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM),
veikla nukreipta perspėti apie jonizuojančiosios spinduliuotės
grėsmę visuomenės sveikatai, o tokiai grėsmei kilus – siekti, kad
pasekmės būtų kuo mažesnės.
2010 m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas gyventojų radiacinės saugos valstybinės priežiūros ir kontrolės vykdymui, t. y.
įgyvendinimui bei tobulinimui priemonių, garantuojančių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (šaltiniai) apskaitą, veiklos su
jais licencijavimą bei tokios veiklos valstybinę radiacinės saugos
priežiūrą, vertinant, kaip ūkio subjektai, kurie verčiasi veikla su
šaltiniais, vykdo teisės aktuose nustatytus radiacinės saugos užtikrinimo reikalavimus, taip pat gyventojų ir darbuotojų, dirbančių
su šaltiniais, apšvitos ir aplinkos taršos stebėsenai bei žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio valstybinei ekspertizei ir
vertinimui.
Siekiant apsaugoti Lietuvos žmonių, tarp jų ir darbuotojų,
dirbančių su šaltiniais, pacientų, kuriems atliekamos medicininės
diagnostinės ir gydymo procedūros su šaltiniais, bei gyventojų,
patiriančių apšvitą nuo gamtinės ir dirbtinės kilmės šaltinių, sveikatą, atlikome skirtingų galimų apšvitų valstybinę kontrolę bei
vertinimą, prognozavome, kaip ji gali atsiliepti jų sveikatai, teikėme
siūlymus dėl nepagrįstos apšvitos prevencijos.
Pastaruoju metu vis aktualesnė tampa medicininės apšvitos
pagrįstumo ir optimizavimo problema. Mums, radiacinės saugos
specialistams, didelį nerimą kelia nepaliaujamai didėjantis rentgenodiagnostikos procedūrų skaičius. Kita vertus, džiugu, kad vis
daugiau gydymo įstaigų darbuotojų ir pacientų domisi medicininės apšvitos pagrįstumo bei optimizavimo klausimais. Tikimės,
kad, dirbdami kartu, galėsime pasiekti puikių rezultatų sprendžiant šią opią problemą.
Pasaulį gąsdina ir plintantis terorizmas. Mes žinome, kokių
skaudžių padarinių kyla teroro tikslais panaudojus radioaktyviąsias medžiagas. Todėl RSC veikla buvo nukreipta ir netinkamo radioaktyviųjų medžiagų panaudojimo prevencijai.
Nuolatinis kiekvieno RSC darbuotojo tobulinimasis, iniciatyvumas, kūrybiškumas ir atsakingumas lemia viso kolektyvo veiklos
rezultatus. Dėkoju kolegoms už nuoširdų darbą, linkiu kūrybinės
sėkmės ir nepritrūkti jėgų saugant gyventojų sveikatą, rūpinantis
visų mūsų radiacine sauga.

Another year has passed, full of dynamics and challenges.
Though Lithuania has developed good radiation protection infrastructure recognized both by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and radiation protection regulatory bodies
of other countries, times flies and we may not stop developing,
overwhelmed with joy of achievements in ensuring public health
protection against hazards of ionizing radiation. Radiation protection of Lithuanian population is a continuous process encouraging
regular improvement of various infrastructure aspects and raising
new problems, addressing which requires high qualification of the
Radiation Protection Centre (RSC).
Activities of RSC, an institution under the Ministry of Health
(MoH) aim to warn about threats posed to public health by ionizing radiation, and minimize consequences in case such threats
are faced.
Throughout 2010 RSC focused on the state supervision and
control of public radiation protection, i.e., implemented and improved measures ensuring accounting of ionizing radiation sources
(sources), licensing of practices involving them and performed
state radiation protection supervision of such practices, aiming to
assess how economic entities engaged in practices with sources
comply with legal requirements to ensure radiation protection;
another area of focus was public and occupational exposure (of
workers operating sources) monitoring, environmental contamination monitoring, expertise and assessment of hazardous impacts
of ionizing radiation.
In order to protect Lithuanian population, including workers
operating sources, patients undergoing medical diagnostics and
treatment where sources are used, and the public exposed to
sources of natural and anthropogenic origin, we performed state
control of and assessed various potential exposures, forecasted
their potential health effects, and submitted proposals on unjustified exposure prevention.
The issue of justification and optimization of medical exposure
is becoming increasingly relevant. As radiation protection experts
we are very concerned with continuously growing numbers of Xray diagnostic procedures. On the other hand, the increasing interest in justification and optimization of medical exposure demonstrated by staff of health care institutions and patients is gratifying.
We hope that together we can reach excellent results in addressing
this acute problem.
The world is intimidated by terrorist proliferation. We know
painful consequences caused by radioactive materials used for terrorist purposes. Therefore RSC activities also focused on preventing improper use of radioactive materials.
Regular skills improvement of every RSC staff member, proactiveness, creativity and responsibility determine general performance results of the entire institution. I am grateful to the colleagues for their dedicated work and wish creative success and
continuous stamina in safeguarding public health and taking care
of radiation protection.

Albinas Mastauskas
RSC direktorius / Director of RSC
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ŽODYNAS, SANTRUMPOS

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
HCI - Health care institution

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga
ECURIE – European Community Urgent Radiological
Information Exchange System

ECURIE – Europos Bendrijos skubaus keitimosi informacija
apie radiologines avarijas sistema

EC – European Commission
EK – Europos Komisija
EU – European Union
ES – Europos Sąjunga
HESC – Health Emergency Situations Centre of the Ministry
of Health

ESSC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių
sveikatai situacijų centras

HERCA – Heads of European Radiological Protection
Competent Authorities

HERCA – Europos šalių radiacinę saugą
reguliuojančių institucijų vadovų asociacija

INPP – State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant
IAE – VĮ Ignalinos atominė elektrinė
FRD – Fire and Rescue Department under the Ministry
of the Interior

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

WHO – World Health Organization
PSO – Pasaulio sveikatos organizacija
RATA – VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

RATA – State Enterprise Radioactive Waste Management
Agency

Registras – Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras

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

RECAN – Regionininis Europos ir Centrinės Azijos ALARA
tinklas

RECAN – Regional European and Central Asian ALARA
Network

TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentūra

IAEA – International Atomic Energy Agency

UNSCEAR – Jungtinių Tautų Mokslo komitetas
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui tirti

UNSCEAR – United Nations Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation

VRM – Vidaus reikalų ministerija

MoI – Ministry of the Interior

VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus
reikalų ministerijos

SBGS – State Border Guard Service at the Ministry
of the Interior
QMS – Quality Management System
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I. RADIACINĖS SAUGOS CENTRO
STRUKTŪRA, ŽMOGIŠKIEJI IR
FINANSINIAI IŠTEKLIAI

I. RADIATION PROTECTION CENTRE:
STRUCTURE, HUMAN AND FINANCIAL
RESOURCES

2010 m. Radiacinės saugos centro struktūra (1 pav.), palyginti su 2009 m., nepakito.

In 2010 the structure of RSC remained the same as in
2009 (Figure 1).

Direktorius
Director

Direktoriaus pavaduotojas
Deputy Director

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

Direktoriaus pavaduotojas
Deputy Director

Vyriausiasis specialistas
teisininkas
Chief specialist lawyer
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

Individualiosios dozimetrijos
skyrius
Division of Personal
Dosimetry

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

Sekretorius
Secretary

Radiacinės saugos
mokymo skyrius
Division of Radiation
Protection Training

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

1 pav. RSC struktūra

Fig. 1. RSC structure
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Žmogiškieji ištekliai

Human resources

2010 m. pabaigoje RSC dirbo 48 valstybės tarnautojai
ir 9 darbuotojai. Dauguma dirbančiųjų – 86 % turi aukštąjį
išsilavinimą. RSC dirba 15 biomedicinos, 13 technologijos,
12 fizinių, 4 gamtos, 4 socialinių ir vienas humanitarinių
mokslų srities specialistas. Džiugu, kad RSC darbuojasi 4
mokslų daktarai ir 2 studijuoja doktorantūroje. Dirbančiųjų
amžiaus vidurkis – 40,18 metų. Moterys sudaro 63 %.
2 pav. pateiktas RSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų
pasiskirstymas pagal išsilavinimą.

At the end of 2010 RSC had 48 civil servants and 9 workers. Most RSC employees, namely 86% had university education. RSC employed 15 specialists in biomedicine, 13 in
technologies, 12 physical, 4 natural, 4 social sciences and
one in humanities. RSC was happy to have 4 PhDs and 2
doctoral students. The average staff age was 40.18 years.
Women accounted for 63% staff.
Figure 2 provides distribution of RSC civil servants and
workers by education.

Su aukštuoju išsilavinimu
With university education
Su aukštesniuoju išsilavinimu
With higher education
Su viduriniu išsilavinimu
With secondary education

2 pav. RSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų
pasiskirstymas pagal išsilavinimą

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

Daug dėmesio skiriama dirbančiųjų kvalifikacijai kelti.
Visi pradėję dirbti valstybės tarnautojai išklausė valstybės
tarnautojų įvadinio mokymo kursą. Kaip ir kasmet, kiekvienas RSC specialistas metų pradžioje identifikavo sritis, kuriose būtina tobulinti kvalifikaciją, ir sudarė individualų kvalifikacijos kėlimo planą, kurį patvirtino tiesioginis vadovas. Remiantis šiais planais, sudarytas bendras RSC
valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas, pagal kurį 11 valstybės tarnautojų ir
darbuotojų dalyvavo regioniniuose TATENA organizuotuose kursuose Lietuvoje ir 19 – užsienyje. TATENA ir Europos Komisija (EK), siekdamos, kad šalių narių atstovai gilintų žinias radiacinės saugos srityje bei dalintųsi patirtimi
radiacinės saugos reikalavimų užtikrinimo klausimais, organizuoja konferencijas, seminarus, techninius susitikimus ir
kt. renginius. 29 RSC specialistai dalyvavo 78 tokiuose renginiuose. Specialistai, grįžę iš mokymo kursų, konferencijų ar
kitų renginių, ataskaitose nurodė, kaip įgytas žinias pritaikys
vykdydami savo pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas, bei teikė siūlymus veiklos tobulinimui. Radiacinės saugos klausimai ir temos, kurios aktualios bei įdomios visiems
RSC specialistams, aptartos išplėstiniuose RSC darbuotojų
susirinkimuose.

Major attention was dedicated to skills improvement
of the employees. All new civil servants attended an introductory training for civil servants. As every year, at the
beginning of the year each RSC specialist indicated areas
where skills improvement was needed and developed an
individual skills improvement plan approved by a line manager. Based on these plans a general RSC staff skills improvement plan was developed under which 11 civil servants and
workers participated in regional trainings organized by the
IAEA in Lithuania, and 19 staff participated in such trainings in foreign countries. IAEA and the European Commission (EC) aim for member state representatives to improve
their radiation protection knowledge and share experience
on subjects of ensuring radiation protection compliance,
thus they have organized conferences, seminars, technical meetings, other events. 29 RSC specialists attended 78
such events. Having returned from trainings, conferences or
other events, specialists reported how they planned to apply acquired knowledge to discharge the functions they are
tasked by their job descriptions and suggested operational
improvements. Radiation safety issues and subjects topical
and interesting to all RSC specialists were discussed in general RSC staff meetings.
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RSC finansavimo ištekliai

RSC financing sources

Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. RSC turi ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauna pajamas
už teikiamas mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (pajamų įmokų lėšos).
Atskiriems pavedimams vykdyti gaunama lėšų ir iš kitų
šaltinių (pavedimų lėšos). Iš minėtų lėšų RSC 2010 m. vykdė 2007-–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Radiacinės saugos centre“ projektą Nr. VP1-4.3-VRM01-V-01-033.
RSC finansavimo šaltiniai ir apimtys pateikti 3 pav.

RSC is predominantly financed by the state budget. RSC
generates non-budget income, i.e., income for paid pubic
health care services provided (funds of income for services).
Funds are also allocated from other sources for discharging individual assignments (assignment funds). In 2010 RSC
used such funds to implement Project No. VP1-4.3-VRM01-V-01-033 “Implementation and Certification of Quality
Management System in the Radiation Protection Centre”
under the Operational Programme for the Development of
Human Resources 2007-2013.
Fig. 3 presents RSC financing sources and volumes.

Valstybės biudžeto lėšos 2307,0 tūkst. Lt
State budget funds 2307.0 thous. LTL
Pajamų įmokų lėšos 702,0 tūkst. Lt
Funds of income for services 702.0 thous LTL
Pavedimų lėšos 94,0 tūkst. Lt
Assignment funds 94.0 thous. LTL

3 pav. RSC finansavimo šaltiniai ir apimtys

Fig. 3. RSC financing sources and volumes

II. INFORMACINĖS SISTEMOS

II. INFORMATION SYSTEMS

Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti, reikiamos
informacijos apdorojimo procesams (saugaus duomenų ir
dokumentų tvarkymo, bendravimo nuotoliniu būdu ir kt.)
vykdyti, RSC yra įdiegtos šios informacinės sistemos:
• Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registras (Registras),
• Radiacinės saugos informacinė sistema (RSIS),
• Elektroninė dokumentų valdymo sistema KONTORA.
Registro informacinė sistema skirta šaltinių ir darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, bei su jais susijusiems duomenims kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir
juridiniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.
RSIS paskirtis – kaupti, analizuoti ir saugoti atliktų valstybinės radiacinės saugos priežiūros patikrinimų aktų, administracinių teisės pažeidimų protokolų, leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas, individualiųjų dozių tyrimų ir kitus duomenis, susijusius su RSC
funkcijų vykdymu. RSIS įteisinta ir atiduota naudoti teisės
aktų nustatyta tvarka 2010 m.

RSC has installed the following information systems to
discharge functions prescribed by law and do required information processing (safe data and document management,
distant communication, etc.):
• State Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational Exposure (Register),
• Radiation Protection Information System (RSIS),
• Electronic Document Management System “KONTORA”.
The purpose of the Register information system is to collect, process, structure, store and provide data on sources
and workers handling them, and the related data on individuals and legal entities, and perform other Register data
processing operations.
The purpose of RSIS is to collect, analyze and store data on
statements of completed state radiation protection supervision and inspection, statements of administrative law violations, radioactive material and waste transportation permits,
personal dose measurements and other data related to RSC
functions. In 2010 RSIS was authorized and handed over to
operation under the procedure prescribed by law.
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Elektroninė dokumentų valdymo sistema KONTORA
skirta RSC gautiems, siunčiamiems ir vidaus dokumentams
registruoti. Sistema užtikrina greitą dokumentų paiešką ir
vykdymo kontrolę.
RSC įdiegtos informacinės sistemos sudaro puikias sąlygas saugiai ir efektyviai automatiniu būdu tvarkyti reikalingą elektroninę informaciją, patogiai valdyti elektroninius
dokumentus, operatyviai teikti informaciją kitoms valstybės
ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, palaikyti ryšį su susijusiais registrais (Gyventojų bei Juridinių asmenų registrais), automatizuoti duomenų pateikimo procesą bei saugoti visą su duomenimis ir
dokumentais susijusių veiksmų istoriją.

The purpose of the Electronic Document Management System “KONTORA” is to register incoming, outgoing and in-house
documents of RSC. The system ensures fast search of documents and control of implementation of their requirements.
The information systems installed by RSC create excellent conditions to safely and effectively automate handling
of the required electronic information, comfortably manage electronic documents, urgently provide information to
other state and municipal institutions and authorities, international organizations, keep in contact with the related
registers (Residents‘ and Legal Entities registers), automate
the process of data provision and store all the data- and
documents-related history.

III. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

III. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

RSC veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN
ISO 9001:2008 standarto reikalavimus ir apimanti šias veiklos sritis: valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę,
gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę, radiacinės saugos mokymą.
Praėjus dvejiems metams nuo sertifikato gavimo, Kokybės vadybos sistemos naudą pripažįsta visi darbuotojai,
nes kasmet iškeliami nauji kokybės tikslai užtikrina nuolatinį
kokybės vadybos sistemos tobulinimą. Viena iš svarbiausių
jos tobulinimo priemonių yra vidaus ir išorės auditai, kurie
leidžia išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias darbo organizavimo ir veiklos vietas, kokybės vadybos sistemos pagrindu
numatyti tobulinimo kryptis. Išorės ir vidaus auditoriai stebi, kaip RSC užtikrinamas gautų, parengtų dokumentų ir
elektroninėje laikmenoje saugomų duomenų tvarkymas ir
apsauga, kaip darbuotojai, atlikdami kasdieninius darbus,
vadovaujasi patvirtintais kokybės vadybos sistemos dokumentais. Kasmet atsakingi darbuotojai kartu su vadovybės
atstovu kokybei peržiūri kokybės vadybos sistemos dokumentus ir, esant poreikiui, juos atnaujina. Visa tai gerina darbo efektyvumą, veiklos ir viešųjų paslaugų atlikimo kokybę
bei prisideda prie teigiamo visuomenės požiūrio formavimo į valstybės institucijų veiklą.
Siekiant gerinti veiklos kokybę, RSC pradėjo įgyvendinti
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamą ir
finansuojamą iš Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinių lėšų
projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Radiacinės saugos centre“. Pagal projektą 2010 m.
surengti RSC darbuotojų mokymai Baltarusijos Valstybiniame metrologijos institute, savo veikloje taikančiame ISO
9001:2008 ir ISO/IEC 17025:2005 standartus. Darbuotojai gilino žinias radiologinių matavimų atlikimo, metodikų
rengimo ir patvirtinimo, vidaus audito atlikimo ir korekcinių
veiksmų klausimais. Šis projektas bus vykdomas iki 2013 m.
2010 m. Nacionalinis akreditacijos biuras pakartotinai
įvertino RSC veiklos akreditavimą pagal LST EN ISO 17025
reikalavimus, atliekant radiologinius tyrimus ir plečiant akreditavimo sritį visuminio alfa, beta aktyvumo tyrimais vandenyje ir kompiuterinės tomografijos bandymais.
Kokybės vadybos sistemos tobulinimas reikalauja pastovios kryptingos veiklos, vadovybės ir darbuotojų atsakomybės, kadangi RSC kokybiškas darbas yra svarbus, užtikrinant
gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą Lietuvoje.

RSC has an operational quality management system
compliant with LST EN ISO 9001:2008 standard and covering the following activity areas: state radiation protection
supervision and control, assessment of public exposure and
expertise and training on radiation protection.
In two years since receiving the certificate, the benefits
of the Quality Management System (QMS) have been recognized by all the staff, as new quality objectives raised every
year ensure constant improvement of QMS. Internal and
external audits are among the key tools to improve it, as
they allow disclosure of strengths and weaknesses in work
organization and performance, and planning for improvement directions, based on the QMS. External and internal
auditors monitor how RSC ensures incoming, in-house developed and electronically stored document handling and
security, how approved QMS documents are followed by
the staff in the routine work process. Every year QMS documents are reviewed and, if needed, updated by responsible
staff together with a quality manager. This all improves performance effectiveness, the quality of activities and provision of public services, and contributes to developing a positive public attitude to state institution activities.
To improve performance quality RSC has started implementing a project administered by the Ministry of the Interior (MoI) and funded by the European Union (EU) and
national funds –“Implementation and Certification of Quality Management System in Radiation Protection Centre”. In
2010 under the project RSC organized the staff training at
Belarusian State Institute of Metrology, which applied ISO
9001:2008 and ISO/IEC 17025:2005 standards in its operations. The staff gained more knowledge in performing radiological measurements, developing and approval of methodologies, performing internal audits and corrective actions.
The project continues up to 2013.
In 2010 Lithuanian National Accreditation Bureau reassessed the accreditation of RSC activities under LST EN
ISO 17025, in performance of radiological measurements.
The accreditation area was expanded to cover gross alpha
and gross beta activity measurements in water samples, and
computer tomography tests.
Improvement of QMS requires regular targeted activities
and responsibility of the management and the staff, as quality RSC performance is crucial to ensure public and environment radiation protection in Lithuania.
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IV. VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS VALSTYBINIS
REGULIAVIMAS

IV. STATE REGULATION OF PRACTICES
INVOLVING SOURCES OF IONIZING
RADIATION

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras

State Register of Sources of Ionizing
Radiation and Occupational Exposure

2010 m. Registre buvo saugomi duomenys apie 16 tūkst.
šaltinių. Šaltinių skaičiaus kitimas 2008–2010 m. pavaizduotas 4 pav.

In 2010 the Register had data on approximately 16,000
sources. The source number dynamics in 2008–2010 is
shown in Fig. 4.
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Fig. 4. Dynamics of source numbers in 2008–2010

Pastebimas nuolatinis uždarųjų šaltinių skaičiaus mažėjimas (sumažėjo 2082 šaltiniais palyginti su 2009 m.), nes
objektai, plačiai naudoję radiologinės stebėsenos įrangą –
dozimetrinės kontrolės prietaisus, turinčius uždaruosius šaltinius su 60Co arba 90Sr+90Y radionuklidais, bei priešgaisrinei apsaugai – dūmų jutiklius su šaltiniais, turinčiais
239
Pu radionuklidų, šią įrangą surenka ir perduoda VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai (RATA) sutvarkyti. Būtina pažymėti, kad Lietuvoje liko tik viena įmonė, vis
dar naudojanti dūmų jutiklius su šaltiniais, – VĮ Ignalinos
atominė elektrinė (IAE).
Didžiausio aktyvumo uždarieji šaltiniai su 60Co, 75Se bei
192
Ir radionuklidais naudojami spindulinėje terapijoje ir pramonėje gama radiografijoje. Pramonės ir mokslo srityse uždarieji šaltiniai dažniausiai naudojami įvairiuose analizatoriuose, matuokliuose (tankio, storio, drėgmės ir kt.) bei
kalibravimo įrangoje (t. y. etaloniniai šaltiniai naudojami
įrenginių, skirtų radionuklidų dozės galiai išmatuoti, kalibravimui).

Continuous reduction in the number of sealed sources
can be observed (by 2,082 units compared to 2009), as entities which had previously widely used radiological monitoring devices, namely dosimetric control devices with sealed
sources containing 60Co or 90Sr+90Y radionuclides, and smoke
detectors for fire prevention with sources containing 239Pu
radionuclides, have collected and keep collecting and handing over this equipment to the State Enterprise Radioactive
Waste Management Agency (RATA) for management. It
should be noted that Lithuania has only one company left,
the State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant (INPP),
which still uses smoke detectors containing sources.
The most active sealed sources with 60Co, 75Se and 192Ir radionuclides are used in radiotherapy and industrial gamma
radiography. In industry and science sources are predominantly used in various analyzers and gauges (to measure
density, thickness, moisture content, etc.) and calibration
devices (i.e., sample sources are used to calibrate devices
measuring radionuclide dose rates).
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Bendras jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (generatorių) skaičius Lietuvoje nuolat didėja – nuo 2008 m.
padidėjo 93. Daugėja privačių odontologijos kabinetų
(2010 m. išduotos 46 licencijos verstis veikla su šaltiniais
odontologinėje praktikoje), naudojančių generatorius intraoraliniams tyrimams (56 nauji) bei tyrimams, kur plačiau
taikomi panoraminiai rentgenodiagnostiniai aparatai (10
naujų). Asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) atnaujinama diagnostikos bei gydymo įranga su generatoriais,
įsigyjama naujos kartos skaitmeninė įranga (2010 m. įsigyti
4 kompiuteriniai tomografai, 8 mamografai, 33 universalūs
rentgenodiagnostiniai aparatai), atsisakoma techniškai susidėvėjusios, ES standartų nebeatitinkančios įrangos (nurašytas 1 kompiuterinis tomografas, 57 rentgenodiagnostiniai bei 30 dentalinių rentgeno aparatų). Generatorių,
naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2008–2010 m.
pavaizduotas 5 pav.

The total number of ionizing radiation generators
(generators) is continuously increasing in Lithuania (by
93 units since 2008). The number of private dental clinics
keeps growing (in 2010 46 dental practices were licensed
for practices involving sources of ionizing radiation), which
use generators for intraoral imaging (56 new ones) and
imaging involving a wider use of panoramic X-ray diagnostic units (10 new ones). Health care institutions (HCIs)
replace diagnostic or treatment units containing generators and acquire digital units of the new generation
(4 computer tomographs, 8 mammographs, 33 multipurpose diagnostic X-ray units were acquired in 2010), to replace devices technically worn-out and no longer compliant with the EU standards (1 computer tomography unit,
57 diagnostic X-ray units and 30 dental X-ray units were written off). Figure 5 shows the dynamics of generator numbers
used in medical applications in 2008–2010.
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Fig. 5. Dynamics of generator numbers used in medical
applications in 2008–2010

Kitose srityse (pramonėje, moksle ir kt.) bendras naudojamų generatorių skaičius mažėja (2010 m. sumažėjo 25
generatoriais), nes plačiau taikomi kiti, šaltinių nenaudojantys, tyrimo metodai (magnetinis, ultragarsinis ir kt.), nurašoma techniškai pasenusi įranga. Tačiau atskirose srityse pastebimas ir tam tikras generatorių skaičiaus didėjimas. Pavyzdžiui, padaugėjus radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto metalo laužo, paliktųjų šaltinių aptikimo atvejų, vystantis antrinių žaliavų perdirbimo kultūrai (atliekama perdirbamo metalo laužo sudėties analizė), įsigyjami rentgeno
metalo analizatoriai (įsigyti 9). Stiprinant keleivių saugumą,
įsigyta daugiau krovinių ir bagažo kontrolės įrangos oro
uostuose, pasienio postuose ir pan.

The number of generators used in other areas (industry,
science and etc.) has reduced (by 25 generators in 2010),
with increasing popularity of alternative analysis methods
containing no sources (magnetic, ultrasound, etc.) and writing off technically outdated devices. However in certain
other areas the number of generators used keeps increasing. For instance, X-ray metal analyzers (9) were acquired
(to analyze composition of scrap metal for processing) with
growing volumes of radioactively polluted scrap metal and
more cases of detected orphan sources, and growing culture of processing of secondary raw materials. Airports, border crossing points, etc., acquired more cargo and baggage
control devices to strengthen passenger security.
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Atviruosius šaltinius naudoja ASPĮ, mokslo ir mokymo
įstaigos. Mokslo tikslams plačiai naudojami atvirieji šaltiniai su 3H, 14C , 32P, 33P ir 35S, įvairių ligų diagnostikai ir gydymui – 99mTc, 125I, 131I ir kiti radionuklidai. Bendras 2010 m.
gautų šių radionuklidų aktyvumas viršija 73 TBq.
2010 m. Į Registrą įtraukti 5984 darbuotojų gautų metinių dozių įrašai. Įvairių sričių darbuotojų metinių dozių
įrašų, kaupiamų Registre, skaičiaus kitimas 2008–2010 m.
pavaizduotas 6 pav.

Open sources are used in HCIs, scientific and education
establishments. Open sources containing 3H, 14C , 32P, 33P and
35
S are widely used for scientific purposes, and the ones containing 99mTc, 125I, 131I and other radionuclides are used for
diagnosing and treating various diseases. The total activity
of such radionuclides acquired in 2010 exceeds 73 TBq.
In 2010 entries on annual doses of 5,984 workers were
included into the Register. Dynamics of the annual number
of worker doses (in various areas) recorded in the Register
in 2008–2010 is shown in Fig. 6.
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Fig. 6. Dynamics of the annual number of worker doses
recorded in the Register in 2008–2010

Ryškiausias metinių dozių įrašų skaičiaus mažėjimas
pastebimas IAE dėl darbuotojų, dirbusių kontroliuojamoje
zonoje, sumažėjimo.
IAE eksploatavimo nutraukimas turėjo įtakos ir organizacijų, komandiruojančių darbuotojus į IAE kontroliuojamą zoną, veiklai – sumažėjus darbų apimčiai bei pačių
komandiruotų darbuotojų skaičiui, darbuotojų metinių dozių skaičius taip pat sumažėjo.
Darbuotojų, dirbančių su šaltiniais medicinos, pramonės,
mokslo ir kitose srityse, metinių dozių, įtrauktų į Registrą,
skaičiaus pokyčiai palyginti su ankstesniais metais nežymūs.
Į Registrą įtrauktų metinių dozių verčių pasiskirstymas
pagal dozių intervalus 2008–2010 m. pavaizduotas 7 pav.

The steepest reduction in reported annual dose rates is
observed in INPP due to decline in the number of workers
having worked in the controlled area.
Decommissioning of INPP had its effect on activities of
organizations sending outside workers to the controlled
area of INPP: with the reduced volumes of works and numbers of outside workers, the number of annual worker doses
also went down.
In 2010 compared to previous years, changes in the registered number of annual worker doses in health care, industry, science and other areas were insignificant.
Fig. 7 shows the annual value distribution by dose intervals recorded in the Register in 2008-2010.
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Fig. 7. Annual occupational dose distribution in 2008–2010

2010 m. darbuotojų metinės dozės pasiskirstė intervale nuo 0 mSv iki 10 mSv. Ankstesniais metais, kai kurie IAE
reaktoriaus cecho darbuotojai ir darbuotojai, komandiruoti į IAE kontroliuojamą zoną, sukaupdavo ir didesnes dozes (>10 mSv), tačiau nutraukus IAE eksploatavimą ir sumažėjus darbų apimtims, sumažėjo ir darbuotojų apšvita. Didžiausia 2010 m. užregistruota IAE reaktoriaus cecho darbuotojo metinė dozė siekė 8,9 mSv, komandiruoto į IAE
kontroliuojamą zoną darbuotojo – 2,9 mSv.
Pramonės srityje su didelio aktyvumo uždaraisiais šaltiniais dirbančių radiografijos darbuotojų didžiausia metinė
dozė 2010 m. siekė 2,01 mSv. Kaip ir ankstesniais metais,
radiografijos darbuotojų dozės vertės sumažėjimui įtakos
turėjo nedidelės darbų, atliekamų su šaltiniais, apimtys.
Medicinos srityje didžiausias dozes gavo intervencinės
radiologijos gydytojai. Dėl savo darbo specifikos šie gydytojai šaltinių įtaką patiria ilgiausią darbo laiko dalį. Didžiausia 2010 m. gauta metinė dozė siekė 7,8 mSv.
2010 m. RSC išdavė 65 komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasus darbuotojams, komandiruotiems dirbti
kito licencijos turėtojo kontroliuojamoje zonoje. Be komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasų, išduotų darbui
IAE kontroliuojamoje zonoje, 13 komandiruotų darbuotojų
apšvitos dozių pasų buvo išduota Lietuvos Respublikos piliečiams, vykdantiems darbus Suomijoje statomoje atominėje elektrinėje.
2010 m. pradėjo veikti Registro išorinis portalas (www.
rscregistras.lt), suteikiantis galimybę Registro duomenų teikėjams teikti duomenis internetu. Vartotojai patogiai ir operatyviai gali:
– teikti elektroniniu būdu nustatytų formų pranešimus
apie šaltinius ir darbuotojus;
– gauti RSC elektroninius pranešimus apie pateiktų pranešimų priėmimo rezultatus ir rastas klaidas (neatitikimus);
– matyti elektroniniu būdu pateiktus pranešimus, esant
poreikiui, atsispausdinti juos;

In 2010 annual occupational doses were from 0 mSv to
10 mSv. In previous years some INPP Reactor Department
workers and outside workers sent to the controlled area of
INPP used to get higher accumulated doses (>10 mSv), however upon INPP decommissioning and reduction in volumes
of works the occupational exposure also went down. The
highest annual dose of a Reactor Department worker recorded in 2010 reached 8.9 mSv, and the highest one for an
outside worker sent to the controlled area of INPP reached
2.9 mSv.
In industry the highest annual dose of radiography workers operating highly active sealed sources reached 2.01 mSv
in 2010. As in the years past, the reduction in the dose value
of radiography workers was influenced by small volumes of
works with sources.
In health care area the highest doses were recorded for
interventional radiologists. Due to the work profile these
therapists have the longest exposure to sources during their
working time. The highest annual dose recorded in 2010
reached 7.8 mSv.
In 2010 RSC issued 65 dose passports to outside workers
sent to work in controlled areas of other license holders. Beside dose passports of outside workers issued for works in
the area controlled by INPP, 13 dose passports were issued
for nationals of the Republic of Lithuania, who worked as
outside workers in a nuclear power plant under construction in Finland.
In 2010 the external Register portal operation started
(www.rscregistras.lt) enabling providers of the Register data
to provide information online. Users have been enabled to
conveniently and urgently do the following:
– Submit electronic notifications of a pre-set form on
sources and workers;
– Receive electronic notifications of RSC on results of the
submitted notifications and errors (inconsistencies) found;
– See electronic notifications submitted and, if needed,
print them out;
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– peržiūrėti pateiktų pranešimų duomenis ir kitus Registre apie Registro duomenų teikėją saugomus duomenis.
Registro išorinio portalo paslaugos suteikiamos Registro
duomenų teikėjams, pasirašiusiems su RSC duomenų teikimo Registrui sutartį. 2010 m. buvo pasirašytos 49 tokios sutartys, Registro išorinio portalo naudotojais tapo 84 Registro duomenų teikėjų įgalioti fiziniai asmenys.

– Review data of notifications submitted and other Register information on the Register data provider.
The external Register portal provides services to the
Register data providers having signed with RSC an Agreement on Register Data Provision. 49 such agreements were
signed in 2010, and 84 individuals authorized by Register
data providers have become the users of the external Register portal.

Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais licencijavimas

Licensing of practices involving sources of
ionizing radiation

Efektyviausias būdas įvertinti ūkio subjekto pasirengimą tinkamam šaltinių naudojimui – veiklos su šaltiniais licencijavimas.
Visa reguliuojama veikla su šaltiniais turi būti vykdoma
vadovaujantis pagrindiniais radiacinės saugos principais:
a) šaltinių naudojimo pagrįstumu,
b) veiklos su šaltiniais optimizavimu,
c) apšvitos dozių ribojimu.
Potencialių licencijų turėtojų paraiškas licencijai gauti
RSC specialistai vertina, atsižvelgdami į tai, ar būsima veikla
su šaltiniais visiškai atitiks minėtų radiacinės saugos principų
nuostatas ir ar bus užtikrinama darbuotojų, gyventojų bei
aplinkos radiacinė sauga.
2010 m. išduotos 83 licencijos (76 – naujiems gavėjams
ir 7 – turėjusiems licencijas, ji patikslinta (išrašyta nauja)
dėl pasikeitusių licencijoje nurodytų duomenų) įvairių veiklos
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Licensing of practices involving sources is the most effective way to assess the readiness of economic entities to
properly use sources.
All the regulated practices involving sources must comply with the key radiation protection principles:
a) Justification of use of sources,
b) Optimization of practices involving sources,
c) Dose limitation.
RSC specialists assess licensing applications of potential
license holders taking into account whether future practices
involving sources will fully comply with provisions of the
above radiation protection principles and ensure occupational, public and environmental radiation protection.
In 2010 83 licenses for practices involving sources for
multiple applications were issued to applicants of various
areas (76 new license holders, and 7 licenses were amended (by issuing new licenses) for previously licensed entities;
this was done due to changes in previous license data). Fig.
8 provides licensing dynamics of practices involving sources
in 2007-2010. Like every year, some license holders decided
to stop (49) or suspend (13) practices involving sources. 4
license holders decided to continue their previous activities, thus their license suspensions were revoked. It should
be noted that the majority of licenses were revoked due to
nation-wide structural reforms under which previous holders of individual licenses were reorganized by merging or
consolidating them.
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Fig. 8. Licensing dynamics of practices involving sources
in 2007–2010
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2010 m. patikslintos 87 licencijos. Dažniausia licencijų
patikslinimo priežastis – juridinių asmenų teisinės formos
keitimas.
Daugiausia licencijų išduodama odontologijos kabinetams, kuriuose dirbama su dantų rentgeno aparatais. Pažymėtina, kad 2010 m. buvo stebimas odontologijos kabinetų, kuriuose buvo montuojami nauji panoraminiai dantų rentgeno aparatai, skaičiaus padidėjimas. 9 pav. pateikiamas 2007–2010 m. RSC išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.

87 licenses were amended in 2010. Most often this happened due to changes in the legal form of legal entities.
The majority of licenses are issued to dental clinics using dental X-ray machines. It should be noted that in 2010
a higher number of dental clinics installed new panoramic
dental X-ray machines. Figure 9 provides the distribution of
RSC issued licenses in 2007–2010 by practice.
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Fig. 9. Distribution of licenses issued in 2007–2010 by
practice

Neatskiriama licencijos dalis yra jos priedas, kuriame,
įvertinus radiacinės saugos požiūriu aktualius veiksnius, įrašomi tinkamai pasirengę darbui su šaltiniais darbuotojai,
nurodomi šaltiniai ir jų naudojimo vietos. Keičiantis licencijos su šaltiniais išdavimo sąlygoms, licencijos turėtojas privalo apie tai pranešti RSC ir toliau verstis veikla gali tik gavęs RSC teigiamą sprendimą po visapusiško naujųjų licencijuojamos veiklos sąlygų įvertimo.
10 pav. pateikiamas 2006–2010 m. RSC papildytų licencijų priedų skaičiaus kitimas.

An annex is an integral part of the license. Upon assessment of factors relevant to radiation protection, the following is included into the annex: workers properly prepared
to operate sources, sources and their storage places. When
conditions of licensed practices involving sources change,
the license holder must inform RSC thereabout and keep
practicing only upon getting a positive decision of RSC, after a full assessment of the new conditions of the licensed
practice.
Fig. 10 provides dynamics of the number of RSC-amended license annexes in 2006–2010.
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Fig. 10. Dynamics of number of changes in license annexes
in 2006–2010

Vadovaujantis Paslaugų direktyvos nuostatomis ir siekiant supaprastinti paslaugų teikimo tarp šalių – ES narių
arba Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių įteisinimą Lietuvoje, kaip alternatyvą licencijavimui, RSC išduoda laikinus leidimus užsienio valstybių – ES narių arba
Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių subjektams teikti laikinąją paslaugą su šaltiniais Lietuvos Respublikoje. 2010 m. išduoti 5 tokie leidimai įvairiose ES šalyse
įregistruotoms firmoms, kurių specialistai Lietuvoje montavo sudėtingą įrangą su šaltiniais.

Following the EU Service Directive and aiming to simplify
Lithuanian legalization of service provision between the EU
member states or party states to the European Economic
Area, as an alternative for licensing, RSC issues one time
permits for entities of foreign states, EU member states
or party states to the European Economic Area, to provide
temporary service involving sources in the Republic of Lithuania. 5 such permissions were issued in 2010 to companies
registered in various EU member states, specialists of which
installed complex equipment containing sources in Lithuania.

Valstybinė radiacinės saugos priežiūra

State radiation protection supervision

Valstybinės radiacinės saugos priežiūros (patikrinimų)
tikslas – užtikrinti, kad ūkio subjektai, naudojantys šaltinius,
veiklą vykdytų radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka. Priežiūra – nuolatinis procesas, leidžiantis
periodiškai įvertinti, kaip licencijų turėtojai pasirengę užtikrinti darbuotojų, pacientų ir gyventojų radiacinę saugą.
Patikrinimai planuojami, sudarant Valstybinės radiacinės saugos priežiūros metų ir ketvirčių planus. Licencijų
turėtojai iš anksto gali susipažinti su šiais planais – juos
galima rasti RSC tinklalapyje (http://www.rsc.lt/index.php/
pageid/388).
Labai svarbu, kad asmuo, besiverčiantis veikla su šaltiniais, teisingai suprastų radiacinės saugos reikalavimus ir
sugebėtų juos tinkamai pritaikyti praktikoje. Siekiant licencijų turėtojams išaiškinti, kaip praktikoje diegti priemones,
mažinančias profesinę, medicininę ir gyventojų apšvitą, RSC
specialistai daug dėmesio skiria licencijų turėtojų konsultavimui atitinkamais radiacinės saugos klausimais.
2010 m. 1353 licencijų turėtojai vertėsi veikla su šaltiniais.
Didžiąją jų dalį (1057) sudarė ASPĮ: odontologijos kabinetai,
ligoninės, poliklinikos, pirminės sveikatos priežiūros centrai ir kt.

The purpose of the state supervision of radiation protection
(inspections) is to ensure that economic entities using sources
practice in line with legislation regulating radiation protection.
The supervision is a constant process allowing periodic assessments of the preparedness of license holder to ensure occupational, medical and public radiation protection.
Inspections are planned under yearly and quarterly plans
for State Supervision of Radiation Protection. License holders
may familiarize themselves with these plans in advance, by
accessing them on the RSC website (http://www.rsc.lt/index.
php/pageid/388).
It is critical that individuals practicing with sources have
right understanding of radiation protection requirements
and apply them in practice properly. To explain license holders how to practically implement measures reducing occupational, medical and public exposures, RSC specialists focus on
license holder counseling on respective radiation protection
subjects.
1,353 license holders used sources in practices in 2010.
The majority of them were HCIs ( 1,057): dental clinics, outpatient departments, health care centres, etc.
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Patikrinimai atlikti 584 objektuose, iš kurių 305 nustatyti
įvairūs pažeidimai. Valstybinės radiacinės saugos priežiūros
dinamika 2008–2010 metais pateikiama 11 pav.

584 sites were inspected and various breaches were
identified in 305 of them. Fig. 11 presents the dynamics
of the state supervision of radiation protection in 2008 –
2010.
Patikrintų objektų skaičius
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Fig. 11. State supervision of radiation protection
in 2008–2010

Dauguma radiacinės saugos reikalavimų pažeidimų buvo administracinio pobūdžio, todėl nekėlė tiesioginės grėsmės darbuotojų, pacientų ir gyventojų sveikatai. Jie buvo
pašalinti patikrinimų metu arba per dešimties darbo dienų
laikotarpį. Deja, įvertinus radiacinės saugos reikalavimų pažeidimų mastą, jų galimą poveikį darbuotojams, pacientams
bei gyventojams, 2010 m. 4 objektams skirtos baudos, 5 –
sustabdyta veikla su šaltiniu.
Dažniausiai nustatyti šie radiacinės saugos reikalavimų
pažeidimai (12 pav.):
– laiku nepranešama apie pasikeitusias licencijavimo
sąlygas;
– neatnaujinta dokumentacija;
– nepateikiami darbuotojų kvalifikacijos ir radiacinės
saugos kursų pažymėjimai;
– neteikiami metinės šaltinių inventorizacijos duomenys Registrui;
– neatliekami darbo vietų stebėsenos dozimetriniai matavimai, kokybės kontrolės bandymai, individualiųjų apsaugos priemonių patikra;
– neatnaujinamos sutartys dėl rentgenodiagnostikos
aparatų techninės priežiūros atlikimo;
– nepateikiami patalpų projektiniai - techniniai dokumentai.

The majority radiation protection breaches were of
the administrative nature, thus posed no direct threat to
worker, patient and public health status. The breaches were
eliminated during inspections or within a ten days term. Regretfully upon assessing the scope of radiation protection
breaches, and their potential impact on workers, patients
and population, 4 lincesees were fined, and practices with
sources were suspended for 5 sites in 2010.
The following were most common radiation protection
breaches identified (Fig. 12):
- Failure to timely notify about changes in licensing conditions;
- Failure to update documents;
- Failure to provide certificates of staff graduation from
qualification improvement and radiation protection trainings;
- Failure to submit annual source stock-taking data to the
Register;
- Failure to perform workplace monitoring: dosimetric
measurements, quality control tests, checks of personal
protection means;
- Failure to update agreements on technical maintenance of X-ray diagnostic units;
- Failure to submit design-technical documents on premises.
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Laiku nepranešta apie pasikeitusias licencijavimo sąlygas
Failure to timely notify about changes in
licensing conditions
Neatlikti darbo vietų stebėsenos dozimetriniai matavimai, kokybės kontrolės
bandymai, individualiųjų apsaugos priemonių patikra
Failure to perform dosimetric measurements for workplace monitoring, quality
control tests, checks of personal protection means
Neatnaujinta dokumentacija
Failure to update documents
Nepateikti patalpų projektiniai-techniniai dokumentai
Failure to submit design-technical documents
Nepateikti metinės šaltinių inventorizacijos duomenys Registrui
Failure to submit annual source stocktaking data to the Register
Nepateikti darbuotojų kvalifikacijos ir
radiacinės saugos kursų pažymėjimai
Failure to provide certificates of staff
graduation from qualification improvement and radiation protection trainings
Neatnaujintos sutartys dėl rentgeno diagnostikos aparatų techninės priežiūros
atlikimo
Failure to update agreements on technical maintenance of X–ray diagnostic
units
Kiti
Other

12 pav. 2010 m. Radiacinės saugos reikalavimų pažeidimų
pasiskirstymas

Fig. 12. Distribution of radiation protection breaches in
2010

2010 m. atlikta eilė tikslinių planinių patikrinimų,
kurių metu buvo vertinama, kaip licencijų turėtojai laikosi
radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos sferoje
(pvz. intervencinėje radiologijoje, branduolinėje medicinoje
ir pan.).
2009 m. patvirtinus naujos redakcijos Lietuvos higienos
normą HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, kurioje
nustatyti nauji reikalavimai skaitmeninėms rentgenografijos
sistemoms, 2010 m. didelis dėmesys buvo skiriamas ASPĮ,
naudojančių skaitmenines rentgenodiagnostikos įrangos sistemas, kokybės laidavimo programų įvertinimui, atsižvelgiant
į naujus reikalavimus.
Nustatyta, kad visose tikrintose ASPĮ skaitmeninės rentgenodiagnostikos įrangos kokybės kontrolės bandymai atliekami nustatyta tvarka ir periodiškumu, tačiau mažesniuose
Lietuvos miestuose esančios ASPĮ, į kurias 2010 m. kreiptas didesnis dėmesys, susiduria su aukštos kvalifikacijos
specialistų, galinčių užtikrinti kvalifikuotą įrenginių parametrų
nuolatinę kontrolę, trūkumu.
Kaip ir kasmet, vertintas darbuotojų apmokymo dirbti
su nauja įranga procesas. Patikrinimų metu ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į tai, kaip darbuotojai apmokyti
naudoti medicininės apšvitos optimizavimo priemones, t. y.

In 2010 a range of special scheduled inspections was
performed to assess how radiation protection requirements
were implemented in a specific activity area (e.g., interventional radiology, nuclear medicine, etc.).
In 2009 a new version of Lithuanian Hygiene Standard
HN 78:2009 “Quality Control Requirements and Assessment
Criteria in Medical X-ray Diagnostics“ was approved, which
provided for new requirements for digital imaging X-ray diagnostic systems, thus in 2010 more attention was given to
assess quality assurance programmes of HCIs using digital
imaging X-ray diagnostic systems, with respect to the new
requirements.
Quality control testing of digital X-ray diagnostic equipment was found to be carried out by HCIs under the prescribed procedure and frequency, however HCIs situated in
smaller Lithuanian towns which were prioritized in 2010,
faced shortages of highly qualified staff able to ensure constant and qualified control of unit parameters.
Like every year, the process of staff training to operate
new equipment was assessed. Inspections focused on how
staff was trained to operate measures of medical exposure
optimization, i.e., apply automatic exposure control (AEC)
system, use functions of dose-area product meters, assess
patient dose information. During inspections workers were
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taikyti automatinės ekspozicijos valdymo (AEV) sistemą, naudotis dozės ir ploto sandaugos matuoklio funkcijomis, vertinti informaciją apie paciento gautas dozes. Patikrinimų metu
darbuotojams buvo užduodami klausimai apie naujus rentgenodiagnostikos aparatus, jų privalumus ir trūkumus, pasikeitusią darbo specifiką, pacientų dozių registravimo galimybes ir pan. Nustatyta, kad patikrintose įstaigose darbuotojai
tinkamai apmokyti dirbti su nauja įranga.
Darbuotojų žinios radiacinės saugos srityje tiesiogiai atspindi licencijos turėtojo sukurtos radiacinės saugos infrastruktūros kokybę, todėl RSC specialistai kiekvienais metais
vertina darbuotojų žinias radiacinės saugos srityje. Taip siekiama užtikrinti, kad tik kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai dirbtų su šaltiniais.
Nustatyta, kad bendras pasirengimas radiacinės saugos
klausimais tikrintose įstaigose yra geras (teisingų atsakymų
į raštu pateiktus klausimus vidurkis siekia 80 %). Puikiai į
radiacinės saugos žinių įvertinimo anketose pateiktus klausimus atsakė asmenys, atsakingi už radiacinę saugą. Atliekamos apklausos ne tik leidžia darbuotojams pasitikrinti savo žinias, bet ir duoda daug naudingos informacijos apie
silpnąsias licencijos turėtojo radiacinės saugos organizacijos
puses, leidžia identifikuoti probleminius klausimus seminarų
ar kursų metu paskaitas skaitantiems RSC specialistams.
2010 m. ypač daug dėmesio buvo skiriama pacientų radiacinės saugos užtikrinimui ir dviejų pagrindinių radiacinės
saugos principų: praktinės veiklos pagrįstumo ir saugos optimizavimo, atsižvelgiant į rekomenduojamus diagnostikos
apšvitos lygius, užtikrinimui.
Siekiant nustatyti, kaip yra laikomasi šių lygių, tikslinių
patikrinimų metu buvo atlikti paviršiaus įėjos dozių matavimai atsitiktinai pasirinktose ASPĮ. Atlikus matavimus, nustatyta, kad kai kuriose tikrintose ASPĮ rekomenduojami lygiai viršijami, todėl, RSC specialistai aiškinosi priežastis, lėmusias didesnę pacientų apšvitą,
Nustatyta, kad pagrindinės priežastys, lėmusios didesnę
pacientų apšvitą, buvo šios:
– radiologijos technologai nenaudoja automatinės ekspozicijos valdymo sistemos, skirtos apšvitos dozėms optimizuoti;
– radiologijos technologai nesilaikė rekomenduojamų
rentgenodiagnostinės procedūros parametrų;
– ASPĮ administracija skyrė nepakankamai dėmesio radiacinės saugos problemoms spręsti.
Papildomai instruktavus personalą, pacientų apšvita pastebimai sumažėjo ir nebeviršija nustatytų rekomenduojamų
apšvitos lygių.

asked about new X-ray diagnostic devices, their advantages
and disadvantages, operation profile, possibilities to register patient doses, etc. The staff of inspected institutions was
found to be properly trained to operate new equipment.
Staff knowledge in radiation protection directly reflects
the quality of radiation protection infrastructure developed
by the license holder, thus RSC specialists annually assess
staff knowledge in radiation protection to ensure that only
qualified and competent personnel operates sources.
The general radiation protection preparedness in the inspected institutions was found to be good (the average correct answer rate to written questions reached 80%). Individuals responsible for radiation protection provided excellent
answers to the questions asked in questionnaires evaluating
radiation protection knowledge. Surveys both allow workers
to assess their knowledge and provide a lot of useful information on weaknesses in organizing radiation protection of
license holders, help identifying problem issues to RSC specialists delivering lectures during seminars or trainings.
In 2010 a high priority was ensuring patient radiation
protection, as well as two key radiation protection principles: justification of practices and optimization of protection, with respect to diagnostic reference levels.
To identify how these levels were respected, entrance
surface doses were measured during special inspections of
randomly selected HCIs. Measurements revealed that some
inspected HCIs exceeded the diagnostic reference levels,
thus RSC specialists explored causes of higher patient exposures.
It was ascertained that higher patient exposures were
caused by the following:
- Radiology technologists failed to apply automatic exposure control systems aimed to optimize exposure doses;
- Radiology technologists failed to satisfy the recommended parameters of the X-ray procedure;
- HCI administration gave insufficient attention to addressing radiation protection problems.
After additional instructions patient exposures have significantly reduced and no longer exceed the diagnostic reference levels.

Ignalinos AE ir komandiruojančių įmonių
valstybinė radiacinės saugos priežiūra

State supervision of radiation protection
in Ignalina NPP and outside organizations

Siekiant įvertinti, kaip užtikrinami radiacinės saugos reikalavimai branduolinės energetikos objektuose: IAE (ir panaudoto branduolinio kuro saugykloje), uždarytoje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje bei darbuotojus
veiklai IAE kontroliuojamoje zonoje komandiruojančiose
įmonėse, šiuose objektuose buvo vykdyta valstybinė radiacinės saugos priežiūra. 2010 m. buvo atlikti 3 patikrinimai
IAE ir 12 patikrinimų komandiruojančiose įmonėse.

Aiming to assess how radiation protection requirements
are ensured, the state supervision of radiation protection
was carried out in the following nuclear sites: INPP (including the Spent Fuel Storage Facility), the closed Maišiagala
Radioactive Waste Repository and organizations providing
outside workers to work in the INPP controlled area. 3 inspections in INPP and 12 inspections in outside organizations took place in 2010.
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Nors abu IAE reaktoriai sustabdyti, – elektrinė išlieka
potencialiai pavojingas objektas. Šiuo metu vykdomi IAE
eksploatavimo nutraukimo darbai, joje saugomi ir naudojami šaltiniai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos bei panaudotas branduolinis kuras, kurie gali turėti įtakos papildomai darbuotojų apšvitai. Visų šių darbų metu darbuotojų
radiacinė sauga turi būti užtikrinta laikantis radiacinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų, t. y.
taikomos darbuotojų apšvitos mažinimo priemonės, vykdoma darbuotojų apšvitos stebėsena bei vykdomi kiti nustatyti radiacinės saugos reikalavimai.
Atliekant IAE patikrinimus, buvo vertinama, kaip vykdomi radiacinės saugos reikalavimai:
- vykdant radiacinės saugos požiūriu pavojingus darbus;
- vežant radioaktyviąsias medžiagas ir atliekas;
- saugant ir naudojant didelio aktyvumo bei IV, V pavojingumo kategorijų uždaruosius šaltinius;
- užtikrinant komandiruotų darbuotojų radiacinę saugą;
- vykdant darbuotojų individualiosios apšvitos stebėseną;
- įgyvendinant ALARA programoje numatytas priemones;
- vykdant darbo vietų stebėsenos grafiką;
- pasirengiant ir reaguojant į radiologines avarijas.
Patikrinimų metu taip pat buvo vertinami IAE vidaus dokumentai, susiję su radiacinės saugos užtikrinimu, atliekami
dozės galios matavimai, imami paviršinės taršos tepinėliai.
Vykdant IAE 1-ojo bloko daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro vidinės deaktyvacijos darbus, buvo pastebėtas deaktyvacijai naudoto skysčio nuotėkis. Gavę informaciją apie šį įvykį, RSC specialistai, siekdami įvertinti, kokią įtaką darbuotojų apšvitai galėjo turėti radionuklidais
užteršto skysčio nuotėkis, atliko patikrinimą. Jo metu buvo
nustatyti IAE specialistų veiklos, informuojant apie įvykį atsakingas institucijas bei vertinant patį incidentą, trūkumai,
pateikti reikalavimai ir pasiūlymai dėl šios veiklos gerinimo.
Šio ir kitų patikrinimų metu nustatyti neatitikimai radiacinės saugos reikalavimams pašalinti per nustatytus terminus.
IAE kontroliuojamoje zonoje taip pat dirba ir komandiruojančių įmonių darbuotojai, kurie paprastai vykdo
vamzdžių šilumos izoliacijos keitimo, suvirinimo siūlių radiografijos, vidaus apdailos, elektros bei apsaugos sistemų
instaliavimo darbus. Pagal teisės aktų reikalavimus, jiems
turi būti taikomos tokios pat radiacinės saugos priemonės,
kaip ir IAE darbuotojams. Atliekant komandiruojančių įmonių patikrinimus, dažniausiai buvo nustatomi pažeidimai,
susiję su darbuotojų žinių atnaujinimu radiacinės saugos klausimais, laiku nepatikslintais licencijų priedais,
negrąžintais komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasais. Pažeidimai buvo pašalinami per nustatytą laikotarpį.
Vykdant teisės aktuose nustatytus reikalavimus, siekiant
kontroliuoti darbuotojų gaunamas apšvitos dozes, IAE apšvitos dozių stebėseną vykdė 1944 IAE ir 1015 komandiruojančių įmonių darbuotojams. Apie 93% visų darbuotojų metinės apšvitos dozės buvo mažesnės nei 0,5 mSv.
Vidutinė 2010 m. IAE ir komandiruotų darbuotojų metinė
apšvitos dozė buvo 0,18 mSv, IAE darbuotojų – 0,25 mSv,
komandiruotų darbuotojų – 0,04 mSv. Didžiausią dozę gavo IAE branduolinio kuro tvarkymo cecho darbuotojas –
8,9 mSv. Pagrindinės priežastys, dėl kurių buvo gauta ši
dozė – išlaikymo baseino salės įrangos ir karštosios kame-

Though both INPP reactors have been shut down, INPP
remains potentially dangerous. Currently decommissioning
works take place at INPP, sources are stored and handled
there, radioactive waste and spent nuclear fuel is managed,
and these activities may be sources of additional occupational exposure. During all these works occupational radiation protection must be ensured in line with radiation protection regulations, i.e., measures to reduce occupational
exposure shall be applied, occupational exposure shall be
monitored and other radiation protection requirements
shall be met.
During inspections of INPP, compliance with radiation
protection requirements was assessed in the following areas and activities:
- Performance of works posing radiation protection hazards;
- Transportation of radioactive materials and waste;
- Storage and use of sealed sources of high activity and
also of IV and V risk categories;
- Ensuring radiation protection of outside workers;
- Individual monitoring of occupational exposures;
- Implementation of ALARA (As Low As Reasonably
Achievable) programme measures;
- Compliance with the workplaces monitoring schedule;
- Preparation and response to radiological accidents.
INPP in-house documents related to ensuring radiation
protection were also evaluated during inspections, dose
rates were measured, and surface contamination was tested with wipe tests.
When decontaminating internal surfaces of the Main
Circulation Circuit (MCC) of INPP Unit 1, decontamination fluid leakage was detected. When notified about this
event, RSC specialists performed an inspection to assess a
potential impact of the radionuclide-contaminated leakage to occupational exposure. Shortcomings of activities of
INPP specialists, responsible for notification of competent
authorities regarding incidents in radiation protection field,
were disclosed during the inspection, the incident was assessed, requirements and proposals for improvement of
such activities were submitted. Incompliances with radiation protection requirements disclosed by this and other
inspections were eliminated by due dates.
Workers of outside organizations also worked in the controlled area of INPP; usually they replaced pipe insulation,
did welding seam radiography, interior finishing, electrical
and security system installation works. According to legal
requirements the same radiation protection means shall be
used to protect them as those applied to INPP workers. Inspections of outside organizations predominantly found violations related to belated radiation protection re-training of
workers and provision of information for annexes to licenses, and failure to return dose passports of outside workers.
Violations were timely eliminated.
To implement legislation and control occupational exposure doses, INPP monitored 1,944 workers of INPP and
1,015 outside workers for exposure. Approximately 93% of
their total annual doses were below 0.5 mSv. In 2010 the
average annual dose of INPP and outside workers was 0.18
mSv, the dose of INPP workers was 0.25 mSv, and the dose
of outside workers was 0.04 mSv. The maximum dose was
8.9 mSv received by a worker of INPP Nuclear Fuel Treatment Workshop. The key reason for this dose was equip-
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ros remonto darbai bei kiti darbai, susiję su panaudoto
branduolinio kuro tvarkymu.
13 pav. pateiktas IAE ir komandiruotų darbuotojų procentinis pasiskirstymas pagal 2010 m. gautas metines apšvitos dozes.

ment repair works carried out in the storage pool hall, the
hot cell repair works and other works related to spent nuclear fuel treatment.
Annual dose distribution percentages of INPP and outside workers in 2010 are presented in Fig. 13.

(0-0.5 mSv)

(0.5-1.0 mSv)

(1.0-5.0 mSv)

0.71 %
4.16 %
1.93 %

93.21 %

(5.0-10 mSv)

13 pav. IAE ir komandiruotų darbuotojų procentinis
pasiskirstymas pagal 2010 m. gautas metines apšvitos
dozes

Fig. 13. Annual dose distribution percentages of INPP and
outside workers in 2010

IAE darbuotojų metinė kolektyvinė dozė siekė 484,85
žm. mSv, komandiruotų darbuotojų – 36,54 žm. mSv. Lyginant 2010 m. IAE ir komandiruojančių įmonių darbuotojų
gautą kolektyvinę apšvitos dozę su 2009 m. gauta doze,
stebima mažėjimo tendencija. Nors IAE ir komandiruotų
darbuotojų skaičius 2010 m., palyginti su 2009 m., sumažėjo
apie 11 proc., tačiau metinė kolektyvinė apšvitos dozė sumažėjo apie 44 proc. (2009 m. kolektyvinė apšvitos dozė buvo 933,4 žm. mSv). Didesnį kolektyvinės apšvitos dozės pokytį nulėmė taikytos radiacinės saugos priemonės ir radiacinės saugos požiūriu pavojingų darbų apimčių sumažėjimas po to, kai 2009 m. gruodžio 31 d. buvo sustabdytas
2-ojo bloko reaktorius.
14 pav. pavaizduota IAE ir komandiruotų darbuotojų
kolektyvinių dozių, apskaičiuotų vienam blokui, raida 1999–
2010 m.

The annual collective dose of INPP workers was 484.85
man mSv, of outside workers – 36.54 man mSv. Compared to
2009, in 2010 the collective dose of INPP and outside workers shows a declining trend. Though compared to 2009, in
2010 the number of INPP and outside workers reduced approximately by 11%, the annual collective dose went down
by 44% (in 2009 the collective dose was 933.4 man mSv).
The principal causes of such high change in the annual collective dose were application of radiation protection measures and reduced scope of works having radiation protection hazards after the reactor of Unit 2 was stopped on 31
December 2009.
Fig. 14 shows the dynamics of collective doses of INPP
and outside workers in 1999–2010, normalized to one unit.
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Fig. 14. Dynamics of collective doses of INPP and outside
workers in 1999–2010, normalized to one unit

1711 IAE ir 40 komandiruojančių įmonių darbuotojų
buvo atliekama vidinės apšvitos stebėsena. 1585 darbuotojams nustatyta vidinės apšvitos nulemta dozė mažesnė
nei 0,001 mSv. Didžiausia vidinės apšvitos dozė buvo nustatyta IAE branduolinio kuro tvarkymo cecho darbuotojui,
dirbusiam branduolinio kuro išlaikymo baseino salėje –
0,33 mSv.
15 paveiksle pavaizduoti IAE ir komandiruotų darbuotojų
vidinės apšvitos stebėsenos rezultatai.

1,711 workers of INPP and 40 workers of outside organizations were monitored for internal exposure. Internal exposure doses were found to be below 0.001 mSv for 1,585
workers. The highest internal exposure dose, 0.33 mSv was
reported for one worker of INPP Nuclear Fuel Treatment
Workshop who worked in the nuclear fuel storage pool
hall.
Fig. 15 shows the results of internal exposure monitoring of INPP and outside workers.

<DL

DL–0.1 mSv
140

0.1–0.2 mSv

22

0.2–0.3 mSv

2
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1585

15 pav. IAE ir komandiruotų darbuotojų vidinės apšvitos
stebėsenos rezultatai (DL – dozė, atitinkanti mažiausią
detektuojamą radionuklidų aktyvumą)

Fig. 15. Results of internal exposure monitoring of INPP and
outside workers (DL – dose equal to minimum detectable
activity)

Siekiant įvertinti, kokią įtaką gyventojų apšvitai turi radioaktyviosios atliekos, saugomos uždarytoje Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugykloje, buvo analizuojami šios
saugyklos radiologinės aplinkos stebėsenos duomenys. Nustatyta, kad tričio ir kitų radionuklidų aktyvumas kontroliniuose šuliniuose, įrengtuose saugyklos aplinkoje, mažėja,
todėl mažėja ir pavojus gyventojams patirti papildomą apšvitą.

Data of radiological environmental monitoring of the
closed Maišiagala Radioactive Waste Repository was analyzed to assess the impact of the radioactive waste stored
there on public exposure. The activity of tritium and other
radionuclides in control wells (located inside the territory of
the Repository) was found to be reducing, thus the risk of
additional public exposure is also trending downwards.
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Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas,
kaimyninėse šalyse planuojamų statyti
atominių elektrinių poveikio aplinkai
vertinimas

Decommissioning of Ignalina NPP and
environmental impact assessment of
nuclear power pants planned in
neighboring countries

Radiacinės saugos požiūriu vertinant galimą radiologinį
poveikį visuomenės sveikatai, buvo nagrinėjami ir vertinami
dokumentai (poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, techniniai ir technologiniai projektai, saugos analizės ataskaitos,
bendrųjų duomenų apie veiklą, sąlygojančią radioaktyviųjų
medžiagų šalinimą į aplinką, sąvadai), susiję su šiais IAE eksploatavimo nutraukimo projektais:
• ,,Ignalinos AE naujas kietųjų atliekų išėmimo kompleksas“;
• ,,IAE 2-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei“;
• ,,Ignalinos AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas“;
• ,,Termofikacinės įrangos deaktyvavimas ir išmontavimas“;
• ir kitais.
Taikant tinkamas saugos priemones ir vykdant nustatytus teisės aktų reikalavimus, eksploatavimo nutraukimas gali ir turi būti vykdomas saugiai, nekeliant pavojaus nei darbuotojams, nei gyventojams, tačiau pažymėtina, kad nuolat vėluojantis IAE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimas, kvalifikuotų IAE darbuotojų praradimas gali turėti ir neigiamų pasekmių IAE eksploatavimo nutraukimo saugai. RSC pagal kompetenciją kontroliuoja, kad, net ir atsižvelgiant į kai kuriuos neigiamus veiksnius, IAE eksploatavimo nutraukimas radiacinės saugos požiūriu vyktų saugiai
ir neturėtų žalingų pasekmių nei visuomenės sveikatai, nei
aplinkai.
Daug dėmesio buvo skirta planuojamų statyti Baltarusijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje atominių elektrinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų tarpvalstybiniame kontekste nagrinėjimui. RSC specialistai vertino jiems
pateiktas ataskaitas, teikė vertinimo išvadas ir pasiūlymus
Aplinkos ministerijai, dalyvavo Vilniuje ir Minske vykusiuose Lietuvos ir Baltarusijos atstovų susitikimuose dėl konsultacijų, numatytų pagal Espoo konvencijos nuostatas.
Pažymėtina, kad parenkant aikštelės vietą planuojamai
atominės elektrinės statybai Baltarusijoje, nebuvo atsižvelgta, jog nuo prioritetine laikomos Astravo aikštelės iki mūsų
šalies sostinės ir didžiausio miesto Vilniaus yra nedidelis atstumas (40–50 km) ir tai kelia tam tikrą riziką sostinės bei
kitiems, netoli Lietuvos valstybinės sienos su Baltarusija
gyvenantiems Lietuvos gyventojams ir aplinkai, ypač sunkių
avarijų atveju. Nerimą kelia ir Kaliningrado srityje, Niemano
rajone, vos 10–12 km nuo Lietuvos valstybinės sienos planuojama statyti Baltijos AE. Sutrikus šios AE darbui, ypač
sunkios branduolinės avarijos atveju, Lietuvos teritorijoje
gali būti jaučiamas neigiamas poveikis aplinkai ir gyventojams.

To evaluate potential radiological impact on public health
in terms of radiation protection, documents were analyzed
and assessed (environmental impact assessment reports,
technical and technological projects, safety analysis reports,
general data compilations on operations causing emissions
of radioactive materials to the environment), related to the
following INPP decommissioning projects:
• “New Solid Waste Retrieval Facilities of Ignalina NPP”;
• “Ignalina NPP Unit 2 Decommissioning Project for the
Final Shutdown and Defueling Phase”;
• “Ignalina NPP Unit 1 Turbine Hall Equipment Decontamination and Dismantling Project”;
• “INPP Boiler House Equipment Dismantling and Decontamination”;
• Etc.
With proper protection measures applied and prescribed
legal requirements met, the decommissioning process may
and must be safe and free from occupational and public risks.
However it should be noted that the persistent delays in the
implementation of INPP decommissioning projects and loss
of skilled INPP workers may have negative effects on INPP
decommissioning safety. Within its remit RSC exercises control in order for INPP decommissioning to be safe in terms
of radiation protection, irrespective of some negative factors,
and be free from harmful consequences to public health and
environment.
Environmental Impact Reports of the planned Belarus and
Kaliningrad (the Russian Federation) nuclear power plants
were analyzed in the international context. RSC specialists
evaluated the reports submitted, provided the evaluation
conclusions and recommendations to the Ministry of Environment, participated in meetings of Lithuanian and Belarusian representatives which took place in Vilnius and Minsk on
consultations prescribed under the Espoo Convention.
It should be noted than when selecting the site location for the planned Belarus nuclear power plant the small
distance (40–50 km) from the prioritized Astravec site to
Vilnius, the capital (and the largest) city of Lithuania, was
disregarded, which is a certain risk to the environment and
population of the capital city and other Lithuanian places
close to the state border with Belarus, especially in case of
serious accidents. Plans to build Baltic NPP to be located
in Neman District of Kaliningrad Region, just in 10–12 km
from the state Lithuanian border are a concern. Operational
malfunctions of this NPP, especially a serious accident, may
have a negative impact on the public and environment in
the territory of Lithuania.

Valstybinė radiacinės saugos priežiūra
transportuojant radioaktyviąsias
medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas

State radiation protection supervision of
transportation of radioactive materials
and radioactive waste

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo
veikla galima verstis tik turint RSC išduotą licenciją. RSC
specialistai nuolat tikrina, kaip licencijų turėtojai pasirengę
užtikrinti radiacinę saugą vežimo metu – vertina transporto

Transportation of radioactive materials and radioactive
waste is possible only under a permit issued by RSC. RSC
specialists regularly inspect the readiness of license holders
to ensure safety during transportation: they assess vehicle

21

Radiacinės saugos centras / 2010

Radiation Protection Centre / 2010

priemonių atitikimą radiacinės bei fizinės saugos reikalavimams, personalo pasirengimą radiacinės saugos klausimais
ir pan.
Kiekvienas atskiras vežimas turi būti iš anksto suderintas su RSC, t.y. tam, kad būtų galima vežti radioaktyviąsias
medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas, prieš tai reikia gauti
atitinkamą leidimą.
2010 m. radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms atliekoms vežti buvo išduoti 58 leidimai, iš jų –
48 radioaktyviosioms medžiagoms, tarp jų ir uždariesiems
šaltiniams, ir 10 – radioaktyviosioms atliekoms gabenti. 30
leidimų išduota uždarųjų šaltinių vežimui tarp ES šalių, 16
– vežti uždaruosius šaltinius tarp ne Europos Sąjungos šalių (Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija), iš jų 7 – išvežimui
iš Lietuvos (gamintojui grąžinti panaudoti uždarieji šaltiniai) ir 9 – įvežimui į Lietuvą. Radioaktyviųjų atliekų ir
radioaktyviųjų medžiagų vežimui Lietuvoje išduota 12
vežimo leidimų: 10 – radioaktyviosioms atliekoms ir 2 – radioaktyviosioms medžiagoms vežti.
Dažniausiai vežimo leidimai išduodami atviriesiems šaltiniams (99mTc, 125I, 131I radionuklidai), skirtiems naudoti
branduolinėje medicinoje (diagnostikoje ir terapijoje), įsivežti iš ES šalių.

compliance with requirements of radiation protection and
physical security, and how staff is trained in radiation protection, etc.
Every individual transportation case has to be pre-coordinated with RSC, i.e., a permit must be issued in advance
in order to transport radioactive materials or radioactive
waste.
In 2010, 58 permits were issued to transport radioactive
materials or radioactive waste, including 48 permits for radioactive materials (including sealed sources) and 10 permits for radioactive waste. 30 permits were issued for transportation f sealed sources between the EU member states,
16 – for transportation of sealed sources to or from non-EU
member states (US, Russia), including 7 for exporting out of
Lithuania (to return sealed sources to manufacturers) and 9
for importing into Lithuania. 12 transportation permits were
issued for radioactive materials or radioactive waste inside
Lithuania: 10 – for radioactive waste and 2 – for radioactive
materials.
Most often transportation permits were issued for importing unsealed sources (99mTc, 125I, 131I radionuclides) from
EU member states to be used in nuclear medicine (both diagnostics and therapy).
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Fig. 16. Permits issued for transportation of radioactive
materials and radioactive waste in 2009 and 2010

Bendras išduodamų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas skaičius išlieka pastovus,
t.y. apie 60 vežimo leidimų per metus.
Kasmet vis mažiau išduodama leidimų vežti šalies viduje
radioaktyviąsias atliekas, kadangi dar 2004 m. teisės aktuose buvo įtvirtinta nuostata, jog visi į šalį įvežami uždarieji
šaltiniai turi būti grąžinti gamintojui. Dažniausiai grąžinami
medicinoje ir pramonėje naudojami uždarieji šaltiniai su
192
Ir radionuklidu, nes dėl sąlyginai trumpo 192Ir radionuklido skilimo pusperiodžio tokie šaltiniai gali būti naudojami
ribotą laiką (iki 6 mėn.), todėl yra dažnai keičiami.
Šiandien Lietuvoje ilgalaikiam saugojimui IAE atiduodami tik tie šaltiniai, kurie buvo įvežti prieš įsigaliojant reikalavimams grąžinti šaltinius gamintojams.
Vežimo leidimai radioaktyviosioms atliekoms vežti taip
pat išduodami tais atvejais, kai aptinkami bešeimininkiai
šaltiniai ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalo laužas, kuris turi būti sutvarkytas kaip radioaktyviosios
atliekos teisės aktų nustatyta tvarka.

The total number of permits issued for transportation of
radioactive materials and radioactive waste remains stable,
i.e., approximately 60 permits per year.
The number of permits issued for domestic transportation of radioactive waste keeps annually reducing, as in
2004 legislation provided that all the imported sealed sources must be returned to the manufacturer. Sealed sources
containing 192Ir radionuclide used in health care and industrial applications are predominantly returned, as they
may be used for a limited time (up to 6 months) due to the
short half-period of 192Ir radionuclide, thus they are often
replaced.
Currently only the sources which had been imported
into Lithuania before coming into force of the requirements
to return sources to manufacturers are submitted to INPP
for long-term storage.
Transportation permits for radioactive waste are also issued when orphan sources or radioactively contaminated
scrap metal are found, which should be managed as radioactive waste under the procedure prescribed by law.
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V. PROFESINĖS APŠVITOS
STEBĖSENA

V. OCCUPATIONAL EXPOSURE
MONITORING

Darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, gaunama apšvita stebima ir kontroliuojama, matuojant individualiąsias dozes,
jas vertinant, analizuojant ir siekiant nustatyti darbuotojų
apšvitos kitimo tendencijas. 2010 m. RSC atlikti išorinės apšvitos individualiųjų dozių (dozių) matavimai 2888 ASPĮ,
pramonės, mokslo, mokymo ir kitų įstaigų darbuotojams.
Individualiaisiais termoliuminescenciniais dozimetrais išmatuota apie 13 000 dozių.
Didžiąją dalį (87 %) darbuotojų, kuriems matuotos apšvitos dozės, sudarė ASPĮ gydytojai, radiologijos laborantės, slaugytojos. Mokslo ir pramonės darbuotojai sudarė
po 4 %, likusius 5 % – kiti darbuotojai. ASPĮ darbuotojų vidutinė metinė apšvitos dozė buvo 0,23 mSv, didžiausia užregistruota dozė gydytojui radiologui – 8,1 mSv. Pramonės
darbuotojų didžiausia metinė dozė buvo 2,0 mSv, vidutinė – 0,2 mSv, mokslo ir mokymo srities dirbantiesiems didžiausia išmatuota metinė dozė buvo 0,15 mSv, o vidutinė –
0,03 mSv. Išanalizavus 2008–2010 m. medicinos, pramonės,
mokslo ir mokymo įstaigų darbuotojų vidutines metines
dozes, stebima jų mažėjimo tendencija (17 pav.).
Dirbantys intervencinės radiologijos ir kardiologijos srityse, gauna didesnes dozes nei kiti medicinos darbuotojai.
Jiems dozės matuojamos dviem dozimetrais, nešiojamais
virš apsaugos priemonių ir po jomis. Pagal gautus rezultatus
apskaičiuojamos efektinės dozės. Intervencinės radiologijos
ir kardiologijos darbuotojų vidutinė metinė efektinė dozė
buvo 1,2 mSv, šios srities gydytojų didžiausia metinė dozė –
7,8 mSv, vidutinė dozė – 1,6 mSv.
Kai kurių profesijų (branduolinės medicinos ar brachiterapijos) darbuotojų rankos dėl darbo specifikos gauna didesnes apšvitos dozes nei likusi kūno dalis. Rankų apšvitos
dozės matuotos 79 ASPĮ darbuotojams. Jie nešiojo ant rankos žiedo formos dozimetrus. Didžiausia rankų apšvitos dozė
išmatuota intervencinės kardiologijos gydytojui – 23,2 mSv
(matuota vieną mėnesį) ir branduolinės medicinos radiologijos technologui 15,9 mSv (matuota tris mėnesius). Remiantis matavimų rezultatais apskaičiuotos metinės dozės
neviršijo nustatytos metinės ribinės apšvitos dozės (500
mSv) rankoms.
Branduolinės medicinos darbuotojai, dirbantys su atviraisiais šaltiniais, be išorinės apšvitos gali gauti ir papildomą
vidinę apšvitą. Darbuotojams, kurių vidinė apšvita gali lemti
1 mSv ir didesnę metinę dozę, atliekami vidinės apšvitos matavimai ir gautų dozių įvertinimas. 2010 m. 8 branduolinės
medicinos darbuotojams buvo atlikti 18 radioaktyvaus jodo
(123I) aktyvumo skydliaukėje matavimų. Išmatuotas gama
radionuklidų aktyvumas neviršijo ištyrimo lygio, o įvertintos
tirtų darbuotojų vidinės apšvitos dozės neviršijo 1 mSv.
Remdamiesi tyrimų rezultatais, galime teigti, kad didžiausias išorinės apšvitos dozes gauna intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai. 2010 m. matavimų rezultatai rodo, kad išmatuotos ir suskaičiuotos dozės yra daug
mažesnės už vidutinę metinę ribinę dozę (20 mSv).
Didžiosios daugumos darbuotojų (92 %) išmatuotos metinės dozės buvo iki 0,5 mSv. Didesnės už minimalų registruojamą lygį (1 mSv) dozės išmatuotos 115 darbuotojų, 4
darbuotojams išmatuotos metinės dozės didesnės už 6 mSv.
Darbuotojų metinių dozių pasiskirstymas pagal dozių intervalus per pastaruosius trejus metus pateiktas 18 paveiksle.

Exposures of radiation workers are monitored and controlled by measuring, assessing, analyzing individual doses,
and making effort to identify development trends of occupational exposure. In 2010 RSC measured individual external
doses (doses) of 2888 workers of HCIs, industrial, scientific, education and other institutions. Approximately 13,000
doses were measured using individual thermoluminescent
dosimeters.
Doses were predominantly measured for HCI medical
doctors, radiology laboratory workers, nurses (87%). Scientific and industrial workers represented 4%, and other workers represented 5%. The annual average dose for HCI workers
was 0.23 mSv, and the highest recorded dose was received
by a radiologist – 8.1 mSv. The highest annual dose of industrial workers was 2.0 mSv, the average one was 0.2 mSv. The
highest measured annual dose of a worker from research
and educational sector was 0.15 mSv, the average one was
0.03 mSv. Analysis of average annual doses of workers from
health care, industrial, research and educational sectors in
2008-2010 revealed the dose reduction trend (Fig. 17).
Interventional radiologists and interventional cardiologists received higher doses than other medical workers.
Their doses were recorded by 2 dosimeters worn both on
and under protective aprons. Measurement results were
used to calculate effective doses. The average annual effective dose of interventional radiologists and cardiologists was
1.2 mSv, and the highest annual dose of physicians in this
area reached 7.8 mSv, and the average one was 1.6 mSv.
Due to the work profile workers in certain professions
(nuclear medicine, brachytherapy) receive higher exposure
for hands than the remaining body. Hand doses were measured for 79 HCI workers using ring dosimeters. The maximum hand dose was recorded for an interventional cardiologist - 23.2 mSv (recorded for one month) and a radiology
technologist in nuclear medicine - 15.9 mSv (recorded for
three months). Based on the measurement results the calculated annual doses did not exceed the annual dose limit
for hands (500 mSv).
Besides external exposure, nuclear medicine workers operating unsealed sources may also be subject to additional
internal exposure. Internal exposure shall be measured and
doses assessed for workers,who may receive the annual internal exposure dose of 1 mSv and higher. In 2010, 8 nuclear
medicine workers were measured for radioactive iodine (123I)
activity in thyroid. 18 measurements were taken in total. The
recorded gamma radionuclide activities did not exceed investigation level, and the estimated internal exposure doses
of the monitored workers were up to 1 mSv.
The records show that the highest external exposure
doses are received by interventional radiologists and cardiologists. The 2010 records show that the measured and calculated doses are much below the average annual dose limit
(20 mSv).
The recorded annual doses of the predominant majority of workers (92%) were up to 0.5 mSv. Doses exceeding
the minimum detectable level (1 mSv) were recorded for 115
workers, and annual recorded doses for 4 workers exceeded
6 mSv. Figure 18 presents annual occupational dose distribution by dose intervals during the last three years.
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Vidutinė metinė apšvitos dozė, mSv
Average annual dose, mSv
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17 pav. Medicinos, pramonės, mokslo ir mokymo įstaigų
darbuotojų vidutinių metinių apšvitos dozių pasiskirstymas
2008–2010 m.

Mokslo ir mokymo įstaigų darbuotojai
Research and education workers

Fig. 17. Annual average dose dynamics for health care,
industrial, research and education workers in 2008–2010
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Fig. 18. Distribution of annual occupational doses by dose
intervals in 2008–2010

VI. MEDICININĖ APŠVITA

VI. MEDICAL EXPOSURE

Tobulėjant skaitmeninėms technologijoms ir rentgenodiagnostikos įrangai, medicininė pacientų apšvita tampa vis
aktualesnė problema, nes ji sudaro didžiausią dalį gyventojų gaunamos apšvitos nuo dirbtinių šaltinių.
Pasaulinėje praktikoje žinomi atvejai, kai, atlikus rentgenodiagnostikos procedūras, buvo pastebėti akivaizdūs rentgeno spinduliuotės padariniai (odos nudegimai, plaukų nuslinkimas ir kt.). Tokių padarinių pagrindinės priežastys –
nepagrįstos ir neoptimizuotos rentgenodiagnostikos procedūros. To galima išvengti, jei ASPĮ diegia kokybės užtikrinimo sistemas, periodiškai tikrina rentgenodiagnostikai
skirtos įrangos darbo kokybę, siekia neviršyti rekomenduojamų rentgenodiagnostikos apšvitos lygių.

With progress in digital imaging technologies and X-ray
diagnostic equipment, medical patient exposure becomes
an increasingly relevant problem, as it represents the largest share of population exposure generated by artificial
sources.
Cases are known in the global practice when X-ray radiation consequences were obvious after X-ray diagnostic procedures (skin burning, falling hair, etc.). Such consequences
were caused mainly by unjustified and not optimized X-ray
procedures. They could be prevented by HCIs implementing
quality assurance systems, performing quality control constancy tests of X-ray diagnostic equipment, in order to stay
below the X-ray diagnostic reference levels.
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RSC, siekdamas įvertinti, ar atliekamų rentgenodiagnostikos procedūrų metu gaunama pacientų apšvita pakankamai optimizuota ir neviršija Lietuvoje nustatytų rekomenduojamų rentgenodiagnostikos apšvitos lygių, atliko
pacientų gaunamos apšvitos matavimus 19 ASPĮ (16 atsitiktinai pasirinktų ir 3 – tikslinių patikrinimų metu). Nustatyta, kad dešimtyje ASPĮ rekomenduojami rentgenodiagnostikos lygiai viršyti.
Pagrindinės rekomenduojamų rentgenodiagnostikos apšvitos lygių viršijimo priežastys – ASPĮ administracija skyrė nepakankamai dėmesio pacientų gaunamos apšvitos stebėjimo sistemos įdiegimui, buvo nenaudojama automatinės ekspozicijos valdymo sistema, skirta apšvitos dozei optimizuoti, ir darbuotojai, atliekantys rentgenodiagnostikos procedūras, nesinaudojo standartinėmis medicininės
apšvitos optimizavimo rekomendacijomis, parinkdami įrangos techninius parametrus. Pašalinus viršijimo priežastis,
atlikti pakartotiniai matavimai ir nustatyta, kad pacientų
gaunamos apšvitos dozės sumažėjo ir neviršijo nustatytų
rekomenduojamų apšvitos lygių.
Šių matavimų metu gauti duomenys buvo panaudoti
apskaičiuojant pacientų gaunamas efektines dozes standartinių rentgenodiagnostikos procedūrų metu ir šių dozių
vidurkiai palyginti su Jungtinių Tautų Mokslo komiteto
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui tirti (UNSCEAR)
2008 m. ataskaitoje pateiktomis vidutinėmis kitų šalių pacientų gaunamomis efektinėmis dozėmis. 19 pav. pateiktame grafike matyti, kad Lietuvoje apskaičiuotos vidutinės
efektinės dozės yra mažesnės nei kitų šalių vidutinės
efektinės dozės, pateiktos minėtoje ataskaitoje.

RSC measured patient exposure doses during X-ray diagnostic procedures in 19 HCIs in order to assess, if patient
exposure doses were sufficiently optimized and below the
X-ray diagnostic reference levels established in Lithuania (16
HCIs were selected randomly, and 3 HCIs underwent targeted inspections). 10 HCIs were found to have exceeded the
X-ray diagnostic reference levels.
The X-ray diagnostic reference levels were exceeded because of the following main reasons:
- HCI administration gave insufficient attention to the installation of patient exposure monitoring systems,
- Automatic exposure control systems for dose optimization were not used, and
- Workers performing X-ray diagnostic procedures failed
to select technical equipment parameters in line with the
standard guidelines on medical exposure optimization.
When the reasons for excess exposure were eliminated, repeated measurements were taken and revealed that patient
exposure doses reduced and were below the established diagnostic reference levels.
Data of these measurements was used to calculate effective patient doses received during standard X-ray diagnostic
procedures and compare such average doses with average
effective patient doses in other countries, as provided in the
Report of the United Nations Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2008. The diagram in
Fig. 19 shows that the average effective doses calculated in
Lithuania were below the average effective doses of other
countries specified in the above Report.

1,40

Lietuvoje pacientų
gaunamos vidutinės
efektinės dozės
Average
effective doses
in Lithuania

1,20
1,00

UNSCEAR 2008m.
ataskaitoje pateiktos
vidutinės efektinės
dozės
Average effective
doses specified in
UNSCEAR Report
2008

0,60

0,40
0,20

Du
b
Pel uo AP
vis
AP

Stu

bu

ro
kr
Th ūtinė
ora s d
cic alis
Stu
spi
ne AP
bu
ro
AP
juo
sm
Lum ens
ba dal
Stu
r sp is A
bu
ine P
ro
AP
juo
sm
e
Lum ns
ba dalie
r sp s L
ine AT
LAT

ba
s
Hip AP
AP

Klu

Ab Pilva
do
me s AP
nA
P

Kau
ko
Sku lė PA
ll P
A

s lą
s
Ch ta PA
est
PA
Krū
tin
ės
ląs
Ch ta LA
est
T
LAT

0,00

Krū
tin
ė

E, mSv

0,80

Procedūros / Procedures
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Fig. 19. Comparison of Lithuanian average effective doses
and average effective doses (E, mSv) received during standard X-ray diagnostic procedures, provided in the Report of
UNSCEAR 2008
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Vaikai yra jautresni jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui nei suaugę žmonės, todėl, siekiant optimizuoti vaikų
gaunamą apšvitą rentgenodiagnostikos procedūrų metu,
RSC tęsė 2009 m. pradėtus apšvitos dozių matavimus vaikams atliekamų rentgenografinių procedūrų metu. Matavimų rezultatai apibendrinti ir numatoma parengti 2011 m.
planą tolesniems matavimams, kurių tikslas – nustatyti atskirus rekomenduojamus rentgenodiagnostikos apšvitos lygius vaikams. Tokių lygių nustatymas yra daug sudėtingesnis nei suaugusiems pacientams, nes vaikų svoris ir kaulų
struktūra, atsižvelgiant į amžių, smarkiai skiriasi, todėl ir
gaunamos apšvitos dozės yra daug įvairesnės. Norint supaprastinti rekomenduojamų lygių nustatymą, vaikai suskirstyti į keturias amžiaus grupes: nuo 0 iki 2, nuo 2 iki 6, nuo 6
iki 11 ir nuo 11 iki 15 metų. 20 pav. pateiktas vaikų gaunamų apšvitos dozių kitimas, atliekant krūtinės ląstos rentgenodiagnostikos procedūras skirtingose įstaigose, atsižvelgiant
į vaikų amžiaus grupes.

Children have higher sensitivity to ionizing radiation
than adults, thus RSC continued exposure dose measurements during X-ray diagnostic procedures for children,
which had started in 2009, in order to optimize child exposure. Measurement results have been summed up, and
further measurements for 2011 have been planned aiming
to establish X-ray diagnostic reference levels for children. Establishing such reference levels is much more complex than
for adult patients, as the child weight and bone structure
differs greatly subject to age, thus received exposure doses are much more varied. To simplify the establishment of
the diagnostic reference levels, children were grouped into
four age groups: 0 to 2, 2 to 6, 6 to 11 and 11 to 15. Fig. 20
presents the dynamics of child exposure doses during chest
X-ray procedures in various institutions, by the age groups
of children.
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Fig. 20. Average dose-area product (DAP) values for
children of various age groups during chest X-ray
procedures

Siekiant nustatyti rekomenduojamus apšvitos dozių lygius vaikams atliekamų kompiuterinės tomografijos procedūrų metu ir optimizuoti jų gaunamą apšvitą, buvo surinkti
duomenys iš dviejų ASPĮ, atliekančių tokias procedūras vaikams. Gauti matavimų rezultatai bus palyginti su Šiaurės
šalių (Norvegijos, Suomijos, Danijos, Švedijos ir Estijos) tokių
pat procedūrų metu gautais rezultatais ir panaudoti nustatyti rekomenduojamus lygius Lietuvoje.
Vertinant pacientų gaunamą apšvitą mamografijos procedūrų metu, atlikti tiksliniai patikrinimai ASPĮ, naudojančiose mamografijos aparatus. Patikrinimų metu atlikti kokybės kontrolės bandymai 2 skaitmeninių ir 4, naudojamų
vykdant atrankinės mamografijos programą, mamografų
bei kitų priemonių mamografijos vaizdui gauti. Įvertinus
bandymų rezultatus, nustatyta, kad mamografijos vaizdui
gauti naudojamos priemonės ir procesai atitinka nustatytus
teisės aktų reikalavimus.
Dar vienas svarbus veiksnys, optimizuojant medicininę
apšvitą, – rentgeno aparatų kokybės kontrolės bandymai. 2010 m. RSC atliko 108 rentgenodiagnostikos aparatų
kokybės kontrolės bandymus ir nustatė, kad 13 aparatų neatitinka nustatytų kriterijų ir turi būti remontuojami.

To establish diagnostic reference levels for children during computer tomography procedures and to optimize their
exposure, data has been collected from two HCIs providing
such services to children. Measurement results recorded
will be compared with results of the Nordic countries (Norway, Finland, Denmark, Sweden and Estonia) for the same
procedures and applied to establish national diagnostic reference levels.
HCIs using mammography systems were subject to targeted inspections in order to assess radiation protection of
patients during mammography procedures. Inspections included quality control tests for 2 digital mammography systems and 4 conventional mammography systems used for
mammography screening. Test results have revealed that
devices and processes used for mammography imaging are
compliant with the prescribed legal requirements.
Quality control testing of X-ray devices is another important factor to optimize medical exposure. In 2010 RSC tested
108 X-ray diagnostic systems for quality control and found
that 13 machines failed to meet the established criteria and
had to undergo repairs.

26

Radiacinės saugos centras / 2010

Radiation Protection Centre / 2010

VII. GYVENTOJŲ APŠVITA

VII. PUBLIC EXPOSURE

Visi linkę manyti, kad atominė elektrinė yra didžiausias
gyventojų apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote šaltinis. Taip
anaiptol nėra. Didžiausią apšvitos dalį, kurią gauna mūsų
šalies gyventojai, nulemia ne radionuklidai, patenkantys į
aplinką veikiant atominei elektrinei, bet radionuklidai, kurie atsirado gamtoje kartu su visa planeta, t. y. gamtinės
kilmės radionuklidai, kurie susidarė arba nuolat susidaro
žemės plutoje, atmosferoje, pasiekia mus iš kosmoso bei
žemės gelmių. Gamtinės kilmės radionuklidai egzistuoja
milijonus metų ir jų yra tiek mus supančioje aplinkoje, tiek
ir mūsų pačių organizme.
Dirbtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos atsirado
kaip žmogaus kūrybos produktas. Dauguma jų sukurtos bei
naudojamos tikslingai atominėse elektrinėse, branduolinėje medicinoje, spindulinėje terapijoje, pramonėje bei mokslo tikslais. Tačiau dalis tokių medžiagų patenka į aplinką,
pvz., radioaktyviųjų medžiagų išmetimas iš atominių elektrinių, išleidimas su nuotekomis iš branduolinės medicinos
padalinių.
Gyventojams turi įtakos tiek gamtinės kilmės, tiek žmogaus rankomis sukurti dirbtiniai radionuklidai, todėl apšvita
vertinama nuo visų galimų apšvitos šaltinių.

Everybody tends to believe that the nuclear power plant
is the most powerful source of public exposure to ionizing
radiation. This is not the case. Instead of radionuclides emitted into the environment by the operating nuclear power
plant, the major share of exposure our population is subject
to is caused by radionuclides which have naturally occurred
during the planet formation process, i.e., natural radionuclides which have occurred or are occurring in the Earth’s
crust and the atmosphere, and reach us from the outer
space and the depths of the Earth. Natural radionuclides
have existed for millions of years, both in the environment
around us and our own bodies.
Artificial radioactive materials appeared as the product
of human creativity. They predominantly have been developed and are used for targeted applications in nuclear power plants, nuclear medicine, radiotherapy, industry and for
scientific purposes. However such materials are partly emitted into the environment, e.g., radioactive emissions from
nuclear power plants, and leakages with waste water from
nuclear medicine institutions.
Population is affected both by the naturally occurring
and man-made radionuclides, thus exposure to all potential
sources is assessed.

Gyventojų apšvita nuo išorinės
spinduliuotės šaltinių

Public exposure to external sources of
radiation

Mus visus nuolat veikia gamtinės kilmės jonizuojančioji
spinduliuotė – kosminė spinduliuotė, pasiekianti iš Visatos bei Saulės paviršinių sluoksnių, spinduliuotė, sklindanti iš sausumos grunto, vandens telkinių ir ore esančių
radionuklidų. Be gamtinės kilmės apšvitos, gyventojai gauna apšvitą ir nuo dirbtinių šaltinių. Lietuvoje vienas didžiausių tokių šaltinių yra IAE. Jau daug metų, siekiant įvertinti,
kokią išorinę apšvitą Lietuvos gyventojai gauna dėl IAE veiklos, atliekami aplinkos dozės ekvivalento tyrimai Ignalinos
rajone ir palyginimui – Kupiškio rajone bei Vilniaus, Kauno,
Panevėžio, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose. 2010 metais atlikta 576 tyrimai. Dozės kaupimui termoliuminescenciniai
dozimetrai šešiems mėnesiams buvo palikti stebėjimo taškuose aplinkoje. Ignalinos rajone nustatytas metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas 0,60±0,04 mSv, Kupiškio
rajone – 0,58±0,05 mSv. Atlikus t-testą, patikimo skirtumo
tarp išmatuotų dozių abiejuose rajonuose nenustatyta. Išmatuotos dozės yra artimos ankstesnių metų tyrimų rezultatams.
Siekiant įvertinti ir prognozuoti IAE eksploatavimo nutraukimo poveikį žmonėms ir aplinkai 2010 m. papildomai atlikta 160 tyrimų 15 km spinduliu aplink IAE. Nustatyta vidutinė metinė aplinkos dozė nesiskyrė nuo kituose
stebėjimo taškuose išmatuotų dozių (21 pav.).
Atlikti tyrimai rodo, kad šiuo metu išmontuojamoje IAE
vykdomi darbai papildomos apšvitos Lietuvos gyventojams
neturi. Ateityje, siekiant įvertinti galimą papildomą apšvitą
gyventojams ir atskiroms jų grupėms nuo naujai statomų
atominių elektrinių Lietuvos ir kaimyninių šalių teritorijose,
numatoma aplinkos apšvitos dozių stebėseną praplėsti.

We all are constantly irradiated by the naturally occurring ionizing radiation – the cosmic radiation reaching us
from the Universe and external layers of the Sun, and radiation emitted by land surface, water and radionuclides in
the air. Besides exposure of the natural origin the public is
also exposed to artificial radiation sources. INPP is among
the largest such sources in Lithuania. In order to assess the
external exposure of Lithuanian population caused by INPP
operations, the ambient doses have been measured for a
number of years in Ignalina District and to get comparative
data – in Kupiškis District and Vilnius, Kaunas, Panevėžys,
Klaipėda and Šiauliai cities. 576 measurements were completed in 2010. Thermoluminescent dosimeters were left for
six months to accumulate doses in environment monitoring
points. The annual average ambient dose equivalent recorded in Ignalina District was 0.60±0.04 mSv, and in Kupiškis
District – 0.58±0.05 mSv. A t-test did not find a reliable difference between both measured doses in the districts. The
recorded doses were close to the results of previous measurements.
To assess and forecast the public and environmental
impact of INPP decommissioning, in 2010 160 additional
measurements were taken in 15 km radius around INPP. The
recorded annual average ambient dose was the same as the
doses recorded in other monitoring points (Fig. 21).
The measurements demonstrate that works currently
taking place in the INPP under dismantling generate no extra exposure for Lithuanian population. In future RSC plans
to expand the ambient dose monitoring in order to assess
potential exposure to the public and various population
groups to be generated by newly built nuclear power plants
in Lithuania and the neighbouring countries.
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21 pav. Metinės vidutinės aplinkos išorinės apšvitos dozės
(mSv)

Fig. 21. Average annual ambient doses (mSv)

Radionuklidų kiekio maiste ir
geriamajame vandenyje stebėsena bei
dirvožemio tyrimai

Monitoring of radionuclide levels in
foodstuffs and drinking water and soil
investigation

Radionuklidai maisto produktuose ir geriamajame vandenyje lemia nedidelę gyventojų gaunamą apšvitą, tačiau
gyventojams maisto radioaktyvioji tarša yra itin rūpimas
klausimas. Vertinant, kokią įtaką gyventojų apšvitai turi
maisto produktuose, jų žaliavoje ir geriamajame vandenyje esantys radionuklidai, tirti pagrindinių vietinės kilmės
neapdorotų maisto produktų: pieno, mėsos, žuvies, daržovių, grūdinių kultūrų bei grybų ir miško uogų ir geriamojo
vandens mėginiai. Ištirta 92 maisto ir jo žaliavų, 144 geriamojo vandens mėginių bei 249 grybų mėginiai.
Neapdoroto maisto produktų ir jų žaliavos mėginių tyrimo rezultatai pateikti 1 lentelėje.

Radionuclides in foodstuffs and drinking water cause
a low level of public exposure, however radioactive contamination of foodstuffs is an issue of special concern for
population. To assess the public exposure impact caused by
radionuclides in foodstuffs, their raw materials and drinking water, samples of main local uncooked foodstuffs were
measured. They were milk, meat, fish, vegetables, grains,
mushrooms, berries and drinking water. 92 samples of foodstuffs and raw materials, 144 samples of drinking water and
249 samples of mushrooms were measured.
Results of uncooked food and the raw material sample
measurements are provided in Table 1.
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Aktyvumas: / Activity:

Savitasis arba tūrinis aktyvumas, Bq/kg arba Bq/l
Specific or volume activity, Bq/kg or Bq/l
Ne IAE galimos įtakos regione
Out of potential INPP impact area

Pienas / Milk

Sr
Cs
visuminis alfa / Gross alpha
visuminis beta / Gross beta

0,03±0,01
0,02±0,01
0,06±0,01
49±2

0.03±0.01
0.02±0.01
0.06±0.01
49±2

0,03±0,01
0,03±0,01
0,07±0,04
47±3

0.03±0.01
0.03±0.01
0.07±0.04
47±3

Sr
Cs
visuminis alfa / Gross alpha
visuminis beta / Gross beta

0,02±0,02
0,07±0,03
0,09±0,07
109±12

0.02±0.02
0.07±0.03
0.09±0.07
109±12

0,05±0,06
0,14±0,17
0,14±0,08
110±16

0.05±0.06
0.14±0.17
0.14±0.08
110±16

Sr
Cs
visuminis alfa / Gross alpha
visuminis beta / Gross beta

0,09±0,07
0,02±0,02
0,13±0,03
74±10

0.09±0.07
0.02±0.02
0.13±0.03
74±10

0,10±0,06
0,02±0,01
0,05±0,04
66±5

0.10±0.06
0.02±0.01
0.05±0.04
66±5

Sr
Cs
visuminis alfa / Gross alpha
visuminis beta / Gross beta

0,04±0,05
0,02±0,01
0,20±0,06
128±11

0.04±0.05
0.02±0.01
0.20±0.06
128±11

0,02±0,02
0,02±0,01
0,13±0,22
114±8

0.02±0.02
0.02±0.01
0.13±0.22
114±8

Sr
Cs
visuminis alfa / Gross alpha
visuminis beta / Gross beta

0,03±0,03
3,51±2,78
0,07±0,05
104±12

0.03±0.03
3.51±2.78
0.07±0.05
104±12

0,06±0,05
1,08±1,16
0,19±0,13
93±20

0.06±0.05
1.08±1.16
0.19±0.13
93±20

Sr
Cs
visuminis alfa / Gross alpha
visuminis beta / Gross beta

0,19±0,09
0,04±0,04
0,52±0,19
131±41

0.19±0.09
0.04±0.04
0.52±0.19
131±41

0,20±0,11
0,05±0,01
0,51±0,19
155±37

0.20±0.11
0.05±0.01
0.51±0.19
155±37

90

137

Mėsa / Meat

90

137

Kopūstai / Cabbage

90

137

Bulvės / Potatoes

90

137

Žuvis / Fish

90

137

Grūdai / Grains

IAE galimos įtakos regione
Potential INPP impact area

90

137

1 lentelė. Vidutinės 90Sr, 137Cs, visuminio alfa ir visuminio
beta aktyvumo vertės neapdoroto maisto produktų ir jų
žaliavos mėginiuose

Table 1. Average 90Sr, 137Cs, gross alpha and gross beta
activity values in uncooked food and raw material samples

Radionuklidų kiekis maiste mažėja. Tai geriausiai iliustruoja 22 pav. pateikiama 137Cs savitojo aktyvumo kaita Lietuvos gėluose vandenyse sugaunamų žuvų mėginiuose.

Radionuclide concentrations in food keep reducing. This
is best illustrated by Fig. 22, presenting dynamics of 137Cs
specific activity in samples of fish caught in fresh Lithuanian
water bodies.
Ignalina

12

Zarasai
Utena
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Švenčionys
Vilnius

8

Kaunas
Klaipėda
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Bq/kg

Panevėžys
Šiauliai

4
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22 pav. Vidutinės 137Cs savitojo aktyvumo vertės žuvų
mėginiuose iš IAE regiono ir kitų vandens telkinių
1977–2010 metais

Fig. 22. Average 137Cs specific activity values in samples of
fish caught in water bodies in INPP region and other locations in 1977–2010
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Apšvita, kurią gyventojai gauna dėl radionuklidų maiste,
sudaro visos gyventojo gaunamos apšvitos dešimtąją dalį ir
lygi 0,24 mSv per metus.
Geriamojo vandens radiologinių tyrimų analizė parodė,
kad geriamajame vandenyje radionuklidų kiekis yra labai
mažas, nulemia mažesnę kaip 0,1 mSv per metus gyventojų
apšvitą. Taršos dirbtinės kilmės radionuklidais nenustatyta.
Geriamojo vandens tyrimo rezultatai pateikti 23 paveiksle.

Public exposure caused by radionuclides in food is equal
to 10% of total annual exposure per capita, which is 0.24
mSv per year.
Analysis of radiological tests of drinking water samples
have disclosed that radionuclide concentrations in drinking
water are very low and cause less than 0.1 mSv of annual
public exposure. No contamination with artificial radionuclides was detected. Drinking water measurement results
are presented in Fig. 23.

1,2

1
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Šiauliai

Utena
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0,4

0,2

0

Metai / Year
23 pav. Visuminio beta tūrinio aktyvumo geriamajame
vandenyje verčių kaita 1992–2010 m.

Fig. 23. Dynamics of gross beta volume activity values in
drinking water in 1992–2010

Apibendrinant atliktų maisto produktų, jų žaliavos ir geriamojo vandens radiologinių tyrimų rezultatus, nustatyta,
kad tirtų radionuklidų (90Sr ir 137Cs) aktyvumas yra nedidelis,
artimas minimaliam detektuojamam aktyvumui ir šimtus
kartų mažesnis už nustatytus didžiausius leistinuosius lygius.
Geriamojo vandens ir maisto produktų taršos lygis IAE galimos įtakos regione nesiskyrė nuo taršos, nustatytos kituose
Lietuvos regionuose ir daug metų nekinta.
Taip pat buvo tiriami miško grybai, vertinant jų taršą
pagal sukauptą radioaktyvųjį 137Cs, bei kokią apšvitą gali
gauti žmogus, vartodamas grybus maistui. Ištirta 260
populiariausių valgomų grybų mėginių iš 17 rajonų 32
miškų. Nustatyta, kad vidutinė 137Cs savitojo aktyvumo vertė
grybuose lygi 82 Bq/kg (24 pav.) ir tokia grybų tarša radioaktyviuoju 137Cs lemia labai nedidelę papildomą gyventojų
apšvitą.

In summary, the radiological measurement results of
food, food raw materials and drinking water confirmed that
the tested radionuclides (90Sr and 137Cs) had low activities
close to the minimum detectable activities and hundreds
of times below the established maximum permitted levels.
The levels of contamination of drinking water and food in the
potential INPP impact area did not differ from the contamination recorded in other Lithuanian regions, and have been
stable for multiple years.
Forest mushrooms were also tested for contamination
with radioactive 137Cs and for potential public exposure
caused by such contamination when using mushrooms for
food. 260 samples and the most popular edible mushrooms
were tested. The samples were collected in 32 forests of 17
districts. The average 137Cs specific activity value in mushrooms was found to be 82 Bq/kg (Fig. 24). This mushroom
contamination with radioactive 137Cs causes negligible extra
public exposure.
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24 pav. Vidutinės 137Cs aktyvumo vertės valgomuose
grybuose 1998–2010 m.

Fig. 24. Average 137Cs activity values in edible mushroom
varieties in 1998–2010
Page 1

2010 m. RSC tęsė kompleksinius dirvožemio taršos radionuklidais tyrimus, kuriais siekta įvertinti, kokią apšvitą
gyventojams nulemia dirvožemyje esantys radionuklidai
tiesiogiai veikdami žmogų (išorinė apšvita dėl radionuklidų
dirvožemyje) ir mitybos grandine jiems patekus į maistą
(vidinė apšvita dėl radionuklidų patekimo su maistu). Tyrimai buvo tęsiami IAE aplinkoje. Ištirta 10 vietovių Ignalinos,
Zarasų ir Švenčionių rajonuose. Kiekvienoje tiriamoje vietoje atlikti dozės galios matavimai, radono tūrinio aktyvumo
grunte tyrimai ir atrinkti dirvožemio mėginiai gama spektrometriniams tyrimams.
Atlikus radiologinius dirvožemio tyrimus, radionuklidų
kiekio skirtumų tirtose vietose nepastebėta. Savitasis 137Cs
aktyvumas viršutiniame 5 cm dirvožemio sluoksnyje neviršijo 10 Bq/kg, išskyrus miško paklotės mėginius, kuriuose
savitasis 137Cs aktyvumas siekė 60 Bq/kg. Šios vertės artimos
vidutinėms 137Cs aktyvumo vertėms dirvožemyje kituose
regionuose (10÷80 Bq/kg). Gamtinės kilmės radionuklidų
vertikalusis pasiskirstymas dirvožemyje nustatytas pakankamai tolygus ir vidutinės vertės lygios 40K (510 ± 47) Bq/kg;
226
Ra (35 ± 14) Bq/kg ir 228Ac (20 ± 4) Bq/kg.
2010 m. pradėta rengti penkerių metų trukmės tyrimų
programa „Gyventojų apšvitos vertinimas dėl dirvožemyje
esančių radionuklidų teritorijose, besiribojančiose su Visagino, Baltarusijos ir Baltijos (Rusijos Federacijos Kaliningrado
srityje) atominių elektrinių statybos aikštelėmis“.

In 2010 RSC continued complex measurements of soil
contamination with radionuclides, aiming to assess public
exposure of radionuclides in soil when they have direct impact on human beings (external exposure by radionuclides
in soil) and when they get into food through the food chain
(internal exposure due to radionuclide ingestion with food).
Measurements were continued in the area surrounding INPP.
10 locations were tested in Ignalina, Zarasai and Švenčionys
districts. Dose rates, radon in soil were measured in each
location and soil samples were collected for gamma spectrometry analysis.
Radiological soil measurements did not detect any differences in radionuclide concentrations in the measured
locations. 137Cs specific activity in the 5 cm surface soil layer
did not exceed 10 Bq/kg, except forest floor samples where
137
Cs specific activity reached 60 Bq/kg. These values were
close to the average 137Cs activity values in soil in other regions (10÷80 Bq/kg). The vertical distribution of natural radionuclides in soil was found to be sufficiently even, with
the average values equal to 40K (510 ± 47) Bq/kg; 226Ra (35 ±
14) Bq/kg and 228Ac (20 ± 4) Bq/kg.
In 2010 RSC started drafting a 5 year investigation programme “Assessment of Public Exposure due to Soil Radionuclides in Territories Bordering Visaginas, Belarusian and
Baltic (in the Kaliningrad Region of the Russian Federation)
Nuclear Power Plant Building Sites”.

Radono kiekio požeminiame vandenyje
tyrimai

Measurements of radon
concentrations in ground water

Gamtinės kilmės radionuklidai, esantys geriamajame
vandenyje, mitybos grandine patenka į žmogaus organizmą
ir gali būti papildomos vidinės apšvitos bei vėžinių susirgimų rizikos priežastimi. Geriamajame vandenyje yra įvairių
radionuklidų, tačiau didžiausią apšvitą nulemia radonas
(222Rn), susidarantis skylant urano izotopui 238U uolienose.
Dalis 222Rn, susidariusio uolienose, ištirpsta požeminiame

Natural radionuclides in drinking water get into human
bodies through the food chain and may cause extra internal
exposure and cancer risks. Drinking water contains various
radionuclides, but the highest exposure is caused by radon
(222Rn), which is the product of uranium isotope 238U decay in
rocks. Partial 222Rn generated there dissolves in ground water, and people may ingest it together with drinking water.
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vandenyje ir su geriamuoju vandeniu gali patekti į žmogaus
organizmą.
Lietuvoje radono vandenyje tyrimai pradėti 1996 m.,
tiriant gręžiniais išgaunamame mineraliniame vandenyje
esančio radono kiekį. Tyrimai parodė, kad nė viename gręžinyje reglamentuojamas leistinasis radono lygis (100 Bq/l)
nebuvo viršytas.
Taip pat detalūs radono kiekio geriamajame vandenyje
tyrimai atlikti radono rizika pasižyminčio karstinio regiono
Biržų bei Pasvalio rajonuose. Remiantis tyrimų rezultatais
buvo nustatyta, kad šiame regione geriamajame vandenyje
didesnio radono kiekio nėra ir gyventojų gaunama apšvita dėl
radono yra maža. Tačiau šių tyrimų nepakako daryti išvadas
pagal atskirus regionus. Bendradarbiaujant su Lietuvos geologijos tarnyba prie AM, 2010 m. atlikti 222Rn požeminio
vandens mėginių, atrinktų iš 82 valstybinio požeminio vandens stebėsenos taškų, išsidėsčiusių visoje Lietuvos teritorijoje, tyrimai. Tokie tyrimai atlikti įvairios litologinės sudėties vandeninguose sluoksniuose, slūgsančiuose nuo keleto iki 130–200 metrų gylio. Požeminiame vandenyje nustatytas nedidelis 222Rn tūrinis aktyvumas. Vidutinis 222Rn tūrinis
aktyvumas tirtuose mėginiuose buvo 12 Bq/l.
Pagal Lietuvos geologijos tarnybos specialistų atliktą
analizę, arti žemės paviršiaus esančiuose gruntinio vandens
sluoksniuose (iki 5 metrų gylio), kuriuos sudaro smėlingi ir
molingi dariniai, radono kiekis siekia iki 9 Bq/l, tuo tarpu
žvirgždinguose vandeninguose sluoksniuose jo būna iki
18 Bq/l. Kiek didesnis radono kiekis yra molingų darinių
(priemoliai, priesmėliai) vandeninguose sluoksniuose, esančiuose 5–10 metrų gylyje, kur radono kiekis padidėja ir
vidutiniškai siekia 26 Bq/l, o vandeninguose sluoksniuose,
sudarytuose iš žvirgždo-gargždo (iki 25 metrų gylio), siekia
18–21 Bq/l. Smėlinguose vandeninguosiuose sluoksniuose vidutinis radono kiekis visuose gyliuose yra panašus ir
svyruoja nuo 6 iki 10 Bq/l.
Tyrimų rezultatai parodė, kad dėl radono kiekio geriamajame vandenyje gyventojų apšvita yra nedidelė, sudaranti tik mažą visos gaunamos apšvitos dalį. Tai patvirtino
ankstesniais metais atliktų radono geriamajame vandenyje
tyrimų išvadas.

In Lithuania investigation of radon concentrations in water started in 1996, when radon concentrations in mineral
water from wells were measured. Measurements revealed
that radon levels in neither bore exceeded the established
permitted radon level (100 Bq/l).
Detailed radon measurements in drinking water have
also been taken in the karst area in Biržai and Pasvalys districts, which is subject to radon risk. Measurement results
have disclosed that radon concentrations in drinking water
of region were on the same level as in other this regions
and that radon-caused public exposure was low. However
these measurements were insufficient to draw conclusions by individual regions. In 2010, in cooperation with
Lithuanian Geology Survey under the Ministry of Environment, ground water samples from 82 state ground water
monitoring points located all over Lithuania were tested
for 222Rn concentrations. Such samples were taken from
aquifers of various lithological compositions at several to
130–200 meters depth. The ground water samples had low
concentrations of 222Rn. The average 222Rn volume activity in
the measured samples was 12 Bq/l.
Based on an analysis of specialists of Lithuanian Geology Survey, radon concentrations are up to 9 Bq/l in ground
water of aquifers consisting of sandy and clayey formations
and which are close to the land surface (down to 5 meters
depth), while in shingle aquifers they are up to 18 Bq/l.
Slightly higher radon levels are found in aquifers having
clayey formations (clay loam and sand loam) in 5–10 meters depth, where radon concentrations increase and reach
26 Bq/l in average, while in aquifers consisting of shinglepebbles (down to 25 meters depth) it reaches 18–21 Bq/l.
Average radon concentrations in sandy aquifers is similar on
all levels and fluctuates within the limits of 6–10 Bq/l.
Measurement results have demonstrated that public exposure caused by radon concentrations in drinking water is
low and represents a negligible share of total public exposure. This has confirmed findings of radon measurements in
drinking water dawn during previous years.

Radionuklidų kiekio kurui
naudojamoje medienoje tyrimai

Investigation of radionuclide
concentrations in firewood

Po branduolinių bombų bandymų atmosferoje ir ypač
po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje europinės
žemyno dalies miškai, taip pat ir Lietuvos, o daugiausia
Ukrainos ir Baltarusijos, buvo užteršti dirbtinės kilmės radionuklidais. Tebėra išlikusi aplinkos radioaktyvioji tarša ilgai
gyvuojančiais 137Cs ir 90Sr radionuklidais. Kadangi medžiai
biologinių procesų metu įsisavina 137Cs ir 90Sr, medienoje
yra nedidelis kiekis šių radionuklidų. Sudeginus medieną,
radionuklidai koncentruojasi pelenuose, o nemaža jų dalis
išmetama į atmosferą su dūmais. Pelenuose susikoncentravę
radionuklidai gyventojus gali veikti dviem būdais. Pirmasis,
kai į atmosferą patekę radionuklidai nusėda ant žemės, patenka iš dirvožemio į pašarus, o per juos – ir į maistą. Kitas
būdas, kai pelenai yra naudojami dirvai tręšti, radionuklidai
susimaišo su žeme ir gali patekti į maistinius augalus.
2010 m. buvo vykdoma programa „Medienos kuro radioaktyviosios taršos ir galimos apšvitos gyventojams įver-

After nuclear bomb tests in the atmosphere and especially after the Chernobyl Nuclear Power Plant accident forests have been contaminated with artificial radionuclides
predominantly in Ukraine and Belarus, and also in Continental Europe, including Lithuania. The environment is still
contaminated with long-life radionuclides 137Cs and 90Sr. As
during biological processes trees absorb 137Cs and 90Sr, wood
has low concentrations of these radionuclides. When firewood burns, radionuclides concentrate in ashes, and a large
share of them is emitted into the atmosphere with smoke.
Radionuclides concentrated in ashes may have a dual influence on population. First, when atmospheric radionuclides deposit in soil, then migrate from soil into forage and
through the food chain into food. The other way is when
ashes are used as a fertilizer for soil, then radionuclides mix
with soil and may be absorbed by food crops.
In 2010 the programme “Assessment of Radioactive Con-
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tinimas“, kurios tikslas – įvertinti, koks radionuklidų kiekis yra medienos kure bei pelenuose ir kokią įtaką tai gali
turėti gyventojų apšvitai. Vykdant programą, buvo sudarytas
klausimynas ir išdalintas katilinių darbuotojams. Išanalizavus pateiktus atsakymus, išsiaiškinta, koks medienos kiekis
naudojamas katilinėse, kiek susidaro per metus pelenų ir
kaip jie tvarkomi, gauta kita informacija, reikalinga gyventojų apšvitai įvertinti.
Šalies katilinės daugiausiai kūrenamos skiedromis, tačiau nemažai sunaudojama ir malkų, granulių, briketų, pjuvenų. Medienos kuro pelenai tvarkomi dviem būdais: atiduodant į buitinius sąvartynus arba perduodami perdirbimo įmonei, kuri juos apdoroja ir paruošia antriniam naudojimui, dažniausiai – privačių valdų kelių tvarkymui.

tamination of and Potential Public Exposure to Firewood”
was implemented aiming to assess radionuclide levels in
firewood and ash, and potential impact on public exposure.
Under the programme a questionnaire was developed and
circulated to boiler house workers. Response analysis has
disclosed firewood quantities burnt in boiler houses, annual
ash quantities, ash disposal manners and other information
required to assess public exposure.
Lithuanian boiler houses predominantly use wood chips
but they also use a lot of firewood, wood granules, pellets
and sawdust. Firewood ash is managed either by handing it
over to municipal landfills or recycling companies, which recycle it and prepare for re-use, predominantly maintenance
of roads of private holdings.

25 pav. RSC specialistai katilinėje atrenka pelenų mėginius

Fig. 25. RSC specialists take ash samples in a boiler house

Iš katilinių atrinkti kuro medienos ir pelenų mėginiai
tirti gama spektrometru. Tyrimų rezultatai parodė, kad
skiedrų mėginiuose vidutiniškai buvo 137Cs 4,2±1,8 Bq/kg,
90
Sr 3,8±1,4 Bq/kg, o pelenuose – 137Cs 103±54 Bq/kg bei
90
Sr 22±15 Bq/kg. Ištyrus antriniam naudojimui paruoštų
pelenų mėginius, nustatyta, kad, ruošiant pelenus, dėl
technologinių procesų 137Cs kiekis antriniam naudojimui
paruoštuose pelenuose sumažėja 2–3 kartus.
Atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad Lietuvos miškų kuro medienoje minėtų radionuklidų kiekis yra nedidelis, tačiau tiriant importuotą kuro medieną iš Ukrainos, rastas žymiai
didesnis šių radionuklidų kiekis.
Pelenai dažnai naudojami kaip trąša žemės ūkyje, todėl
buvo įvertinta, kaip kistų dirvožemio tarša 137Cs ir 90Sr, naudojant pelenus dirvai tręšti. Jeigu tręšti 1 ha būtų naudojamas didžiausias leidžiamas 3,5 tonų pelenų kiekis ir būtų
tręšiama 25 cm gylyje bei darant prielaidą, kad pelenuose
būtų didžiausi tyrimais nustatyti 137Cs ir 90Sr kiekiai, (56 Bq/
kg ir 29 Bq/kg), apskaičiuota, kad dirvožemio radioaktyvioji
tarša tokiu vienkartinio tręšimo atveju padidėtų 137Cs –
0,07 Bq/kg, o 90Sr – 0,03 Bq/kg. Toks radionuklidų kiekis,
pasklidęs dirvožemyje su trąšomis, žymesnės įtakos gyventojų apšvitai neturėtų.

Wood and ash samples taken from boiler houses were
analyzed with a gamma spectrometer. The analyses revealed
that in average wood chip samples contained 137Cs 4.2±1.8
Bq/kg, 90Sr 3.8±1.4 Bq/kg, and ash – 137Cs 103±54 Bq/kg and
90
Sr 22±15 Bq/kg. Analysis of samples of ash ready for re-use
demonstrated that technological ash recycling processes reduce 137Cs concentrations by 2–3 times in ash ready for reuse.
The testing has revealed that concentrations of the
above radionuclides are low in firewood from Lithuanian forests, while comparative analysis of firewood imported from
Ukraine has found significantly higher levels of these radionuclides.
In agriculture ash is frequently used as a fertilizer, thus
changes in soil contamination with 137Cs and 90Sr have been
assessed, when ash is applied for fertilizer. If the maximum
permitted ash quantity, 3.5 tons per hectare per year is used
as a fertilizer at 25 cm depth, and if that ash has the assumed
maximum concentrations of 137Cs and 90Sr found during measurements, (56 Bq/kg and 29 Bq/kg), then the radioactive soil
contamination is estimated to increase by 137Cs – 0.07 Bq/kg,
and 90Sr – 0.03 Bq/kg after a single fertilizing case. Such concentrations of radionuclides distributed in soil with fertilizer
would not have any significant impact on public exposure.
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Gamtinės kilmės radionuklidų išmetimo
į aplinką iš įmonių, gaminančių cementą
ir keramines plyteles, tyrimai

Investigation of emissions of naturally
occurring radioactive materials to the
environment by cement and ceramic tile
manufacturers

Gamtinės kilmės radioaktyvių medžiagų problema yra
sudėtinga ir daugiaaspektė. Viena iš problemų yra gamtinių
radionuklidų išmetimai į aplinką iš įmonių, gaminančių
cementą bei keramines plyteles. Šios įmonės tokių gaminių
gamybai naudoja žaliavas, turinčias gamtinių radionuklidų,
o technologinis procesas vyksta aukštoje temperatūroje.
Dėl aukštos temperatūros gamtiniai radioaktyvūs 238U grandinės skilimo elementai 210Pb bei 210Po virsta dujomis ir per
kaminus patenka į atmosferos orą. Radionuklidų išmetimą į
aplinką siekiama mažinti, naudojant tam tikras technologijas,
pvz., dalį 210Pb sulaiko filtrai, tačiau 210Po dėl technologinių
procesų ypatumų nespėja kondensuotis filtruose ir todėl
nemažas jo kiekis patenka į aplinką.
Ištyrus radionuklidų kiekius žaliavose, naudojamose cemento bei keraminių plytelių gamybai, bei pačiuose produktuose, įvertintas per metus į gamyklų aplinką patenkančio
210
Po kiekis. Naudojant TATENA visuotinai priimtus modelius
apskaičiuota vidinė metinė apšvita, kurią netoli gamyklų
gyvenantys gyventojai gautų dėl įkvepiamo aplinkos ore
esančio 210Po. Nustatyta, kad ši apšvita neviršytų 8 μSv.

The problem of naturally occurring radioactive materials is complex and multifaceted. Natural radionuclide
emissions to the environment by cement and ceramic tile
manufacturers are among the issues faced. Raw materials
containing natural radionuclides are used for manufacturing
such products, and the technological process reaches high
temperatures. Radioactive elements 210Pb and 210Po of 238U
decay chain reaction gasify under high temperatures, and
through chimneys gas is emitted into the atmospheric air.
Certain technologies are used to reduce environmental radionuclide emissions, e.g., filters partly retain 210Pb particles,
but due to the profile of technological processes 210Po has
insufficient time to condensate on filters and considerable
volumes of it are emitted into the environment.
Having examined radionuclide concentrations in cement,
ceramic tiles and their raw materials, the annual quantities
of 210Po emissions into the ambient environment of manufacturing plants were estimated. The generally accepted
IAEA models were used to calculate the average annual
public exposure due to 210Po contained in ambient air and
breathed in by people living close to manufacturing plants.
Such exposure has been found to be up to 8 μSv.

Gyventojų radiacinės saugos
užtikrinimas, tvarkant radioaktyviąsias
atliekas

Ensuring public protection against
radiation caused by radioactive waste
management

Vienas iš gyventojų apšvitos šaltinių yra radioaktyviosios
atliekos. Todėl svarbu užtikrinti, kad gyventojai nepatirtų
galimo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio,
eksploatuojant radioaktyviųjų atliekų saugojimo įrenginius.
Vertinant, ar radionuklidai nepatenka į aplinką ir ar negali
lemti papildomos gyventojų apšvitos dėl jų galimo patekimo
į geriamąjį vandenį bei maisto produktus, jau dešimtmetį
stebima uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink ją radiologinė būklė. Radiologinei
būklei vertinti matuojama dozės galia, tiriami dirvožemio,
grybų ir vandens, paimto iš saugyklos teritorijoje esančių
gręžinių, mėginiai.
2006 m. atliktų kaupo sandarinimo darbų kokybę ir patikimumą rodė pastaraisiais metais stebimas tričio tūrinio
aktyvumo mažėjimas netoli kaupo įrengtų gręžinių vandenyje. Tačiau 2010 m. dėl pakilusio gruntinio vandens lygio
aplink kaupą prisipildė ir tie gręžiniai, kuriuose jau kelis metus vanduo nesirinko. Viename iš jų (gręžinyje Nr. 4) birželio
mėn. nustatytas didžiausias per 2010 m. tričio tūrinis aktyvumas – (2431±19) Bq/L, kuris 10 kartų viršijo nustatytą
2007–2009 m. Kituose gręžiniuose tričio tūrinio aktyvumo
vertė fiksuota artima foniniam lygiui.
26 paveiksle pateikta tričio tūrinio aktyvumo labiausiai užterštame tričiu gręžinyje (Nr. 4) bei vandens slūgsojimo gylio kaita per visą stebėsenos laikotarpį nuo 2000 m.
(2009 m. minėtame gręžinyje vandens nebuvo).

Radioactive waste is a source of public exposure. Thus
ensuring public protection from potential harmful effects
of ionizing radiation is critical when operating radioactive
waste storage sites. The radiological status of the closed
Maišiagala Radioactive Waste Repository and the surrounding territory has been monitored for a decade to detect radionuclide emissions into the environment and their potential public exposure through penetration into drinking water
and foodstuffs. In order to assess the radiological status,
dose rates have been measured, soil, mushrooms have been
sampled, as well as water from bores located in the Repository territory.
The quality and reliability of the mount sealing works
completed in 2006 was proved by the reducing tritium volume activities recorded in recent years in water of bores located close to the mount. However in 2010 ground water
levels around the mount were higher, and filled the bores
which had been dry for several years before. The highest
tritium volume activity of 2010 – (2431±19) Bq/L, was recorded in one of them (Bore No. 4) in June, exceeding the
levels of 2007–2009 tenfold. Tritium volume activity values
in other bores were close to the background level.
Figure 26 presents the dynamics of tritium volume activity in the most tritium contaminated bore (No. 4) and water
level altitude changes during the entire monitoring period
since 2000 (the bore was dry in 2009).
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Fig. 26. Dynamics of tritium volume activity in Bore No.4
and water level altitude changes in 2000–2010

26 pav. Tričio tūrinio aktyvumo gręžinyje Nr. 4 bei vandens
slūgsojimo gylio kaita 2000–2010 m.

Tirtuose grybų mėginiuose tiek saugyklos teritorijoje,
The analyzed mushroom samples taken from inside the
tiek už jos ribų grybų tarša 137Cs tokia pat, kaip ir kitų Lietu-Page 1 Repository territory and outside it were contaminated by
137
vos miškų grybų.
Cs as much as mushrooms in other Lithuanian forests.
Grunto tyrimų analizė parodė, kad viename mėginyje iš
A ground analysis recorded that one sample from
saugyklos teritorijos 226Ra savitasis aktyvumas yra didesnis
the territory of the Repository had 226Ra specific activity
((362±44) Bq/kg) nei vidutinės šio radionuklido savitojo ak((362±44) Bq/kg) exceeding the average specific activities of
tyvumo vertės (10÷96) Bq/kg) Lietuvos dirvožemyje.
the radionuclide in Lithuanian soils (10÷96) Bq/kg).
Remiantis 2010 m. vykdytos uždarytos Maišiagalos raThe results of radiological monitoring of the closed
dioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinės būklės stebėMaišiagala Radioactive Waste Repository in 2010 have consenos rezultatais, nustatyta, kad radionuklidai iš saugyklos
firmed that radionuclides do not leak from the Repository
teritorijos į aplinką už teritorijos ribų nepatenka ir negali
territory into the environment and outside the territory and
lemti papildomos gyventojų apšvitos.
may not cause extra public exposure.

Gyventojų radiacinės saugos
užtikrinimas, vykdant radioaktyviosios
metalo taršos kontrolę ir paliktųjų
šaltinių paiešką

Ensuring public radiation protection
through controls of radioactive metal
contamination and searching for orphan
sources

2010 m. metalo laužą superkančios įmonės 2 kartus aptiko metalo laužo, skleidžiančio padidėjusią jonizuojančiąją
spinduliuotę. Abiem atvejais atlikti tyrimai, naudojant dozės galios, paviršinės taršos matavimo ir radionuklidų identifikavimo prietaisus. Kad detaliau būtų įvertinta radioaktyvioji tarša, buvo atlikti tyrimai laboratorijoje, gama spektrometriniu metodu analizuojant paviršinės taršos mėginius.
Pirmuoju atveju nustatyta metalo laužo tarša 226Ra, 60Co
ir 137Cs radionuklidais bei identifikuotas įsodrintas uranas
(235U 2,7%), antruoju – identifikuota metalo laužo tarša 226Ra
ir 241Am radionuklidais. Metalo laužas, kurio 226Ra ir 241Am
paviršinės taršos aktyvumas viršijo nebekontroliuojamuosius lygius, buvo sutvarkytas kaip radioaktyviosios atliekos.

In 2010 scrap metal buying companies twice detected
scrap metal emitting higher ionizing radiation. Both cases
were investigated using devices to measure dose rates, surface contamination and identify radionuclides. Laboratory
gamma spectroscopy was used to analyze surface contamination of samples in order to better assess contamination
with radionuclides. In the first case scrap metal was found
to be contaminated with 226Ra, 60Co and 137Cs radionuclides,
and enriched uranium was also identified (235U 2.7%). In the
second case scrap metal was found to be contaminated with
226
Ra and 241Am radionuclides. Scrap metal with 226Ra and
241
Am surface contamination activities, which exceeded the
exemption levels, was managed as radioactive waste.
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2010 m. paliktųjų šaltinių paieška
atlikta 38 ha buvusioje sovietų armijos
karinėje bazėje. Pagal sudarytą detalų
paieškos planą, RSC specialistai, naudodamiesi paieškai skirtais radiologiniais
matavimo prietaisais, atliko teritorijos
radiologinį įvertinimą. Išmatuota gama
spinduliuotės lygiavertės dozės galia
visoje tirtoje vietovėje neviršijo foninio
lygio, paliktųjų šaltinių arba objektų,
skleidžiančių padidintą jonizuojančiąją
spinduliuotę, neaptikta.

In 2010 a former Soviet military
base (having the territory of 38 hectares) was searched for orphan sources.
Based on a detailed search plan, RSC
specialists used radiation measuring
devices to assess the territory for radiation. The recorded gamma equivalent dose rate did not exceed the background level in the entire territory. No
orphan sources or objects with a higher
ionizing radioactivity were detected.

27 pav. Paliktųjų šaltinių paieška
buvusioje karinėje bazėje

Fig. 27. Search for orphan sources
in a former military base

VIII. AVARINĖ APŠVITA

VIII. EMERGENCY EXPOSURE

Radiologinės avarijos

Radiological accidents

2010 m. RSC specialistai užregistravo ir ištyrė 48 radiologines avarijas (28 pav.).

In 2010 RSC specialists recorded and investigated 48 radiological accidents (Fig. 28).
Padidėjusią gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantis
krovinys
Cargo emitting increased natural ionizing radiation
Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantis
žmogus
Human being emitting increased ionizing radiation
Radionuklidais užteršti objektai
Objects contaminated with radionuclides
Paliktasis šaltinis
Orphan source
Avarija branduolinės energetikos objekte
Accident at a nuclear facility
Pavogtas šaltinis
Stolen source
Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantis krovinys / Cargo emitting increased ionizing radiation
Įvykis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
Incident at HCI
Įvykis, atliekant transporto priemonių ir krovinių kontrolę jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančiais prietaisais
Incident during a cargo examination with ionizing radiation detectors

28 pav. 2010 m. RSC užregistruotos radiologinės avarijos

Fig. 28. Radiological accidents recorded by RSC in 2010

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų
ministerijos ir jos struktūriniai padaliniai (toliau – VSAT)
pasienio kontrolės punktuose nustatę krovinio, transporto
priemonės, žmonių skleidžiamos spinduliuotės dozės galią, viršijančią 0,2 µSv/h, ir nepateikus dokumentų, patvirtinančių dozės galios viršijimo priežastis, apie tai informuoja
RSC. 2010 m. dažniausiai (32 atvejai) VSAT sulaikė gamtinės
kilmės jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančius krovinius
– kalio trąšas, savo sudėtyje natūraliai turinčias radioaktyvaus kalio (40K).

Having detected radiation dose rates emitted by cargoes, vehicles and individuals, which exceed 0.2 µSv/h at
border crossing points, and without getting documents justifying reasons for excess dose rates, the State Border Guard
Service under the Ministry of the Interior and its structural
units (hereinafter – SBGS), notify RSC. In 2010 SBGS predominantly (in 32 cases) seized cargoes emitting natural
ionizing radiation – potassium fertilizer containing natural
radioactive potassium (40K).
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Taip pat buvo sulaikyti ir sieną kertantys asmenys (6 atvejai), kuriems susirgimų gydymui ar diagnostikai naudoti radiofarmakologiniai preparatai, turintys radionuklidų. Visais atvejais
šie asmenys pateikė dokumentus, patvirtinančius atliktas tokias
medicinines procedūras, ir jiems leista kirsti Lietuvos Respublikos
sieną.
Atliekant krovininio traukinio muitinį tikrinimą stacionaria
rentgeno kontrolės sistema, viename iš vagonų pastebėti keturi
žmonės. Apie įvykį skubiai informavus RSC, nustatyta, kad vagone buvusių žmonių apšvitos dozė neviršijo gyventojams leistino
lygio ir jiems tuo pačiu traukiniu leista vykti toliau.
Muitinės sandėlyje buvo sulaikytas krovinys su apatiniu
trikotažu, užterštu gamtinės kilmės toriu 232 (232Th). Užterštas
krovinys grąžintas gamintojui.
Viena ASPĮ informavo apie darbo metu sugedusią įrangą.
Paaiškėjo, kad medicininė įranga su šaltiniu dirbo nestabiliai,
o tai galėjo sąlygoti papildomą darbuotojų ir pacientų apšvitą.
Įrangą pataisius ir RSC specialistams įvertinus radiacinę saugą
darbo vietoje, leista toliau dirbti. Šios avarijos metu darbuotojai
ir pacientai negavo papildomos apšvitos.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnams įtarimą
sukėlė kratos metu automobilyje aptiktos dėžės su stiklinėmis
kapsulėmis, pripildytomis metalinių granulių. RSC specialistai
įvertino radinį ir nustatė, kad kapsulės radiacinės saugos požiūriu
pavojaus nekelia.
Gauti 2 pranešimai iš metalo laužą superkančių įmonių,
kad metalo laužo rūšiavimo metu, naudojant specialią įrangą,
užfiksuota radioaktyvioji tarša. Pirmuoju atveju užterštas metalo
laužas atgabentas iš Kazachstano, o kitu atveju – metalo laužo
kilmės šalies nustatyti nepavyko. Užterštas metalo laužas, kaip
radioaktyviosios atliekos, perduotas RATA tvarkymui.
2010 m. miške rasti dūmų jutikliai (29 pav.) su plutonio
(239Pu) šaltiniais. Buvo atlikti nelegalių šaltinių (dūmų jutiklių)
radiologiniai tyrimai ir RSC, įvertinęs jų rezultatus, nurodė RATA
dūmų jutiklius sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.
Tiek radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalo laužas,
tiek dūmų jutikliai įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai neturėjo.
Taip pat 2010 m. iš vienos bendrovės darbuotojo buto pavogtas analizatorius, naudojamas atlikti cheminių elementų spektrometriją su rentgeno spinduliuotės fluorescencija. Bendrovės
darbuotojas, baigęs darbą, prietaiso negrąžino į nustatytą vietą
bendrovėje ir taip pažeidė nustatytus šaltinių radiacinės saugos
užtikrinimo reikalavimus. Bendrovei taikytos administracinio poveikio priemonės, siekiant išvengti panašių atvejų ateityje.

Individuals (in 6 cases) crossing the State border of Lithuania
were also apprehended. They had been treated or diagnosed using
radiopharmaceuticals containing radionuclides. In all the cases the
individuals provided documents confirming such procedures and
were allowed to cross the border of the Republic of Lithuania.
When a cargo was examined by a stationary X-ray control system of Lithuanian Customs, four individuals were detected in one
rail car. RSC was urgently notified about the case and established
that the exposure level of the individuals did not exceed the level
permitted for individuals, thus they were allowed to proceed on
board of the same train.
An underwear cargo contaminated with natural Thorium 232
(232Th) was seized in a customs warehouse. The contaminated cargo was returned to the producer.
One HCI notified about a source stuck in a working position.
It was established that the medical device containing the source
was unstable in operation, and this could have caused extra occupational and patient exposure. The device was repaired and then
RSC specialists assessed radiation protection at the work place and
then allowed to operate the device. No extra occupational or patient exposure was caused during the accident.
Boxes with glass capsules filled with metal granules and found
in a searched car looked suspicious to officers of Lithuanian Criminal Police Bureau. RSC specialists assessed the finding and established that the capsules were not dangerous in terms of radiation
protection.
Scrap metal buying companies twice notified about radioactive contamination recorded by special devices used during scrap
metal sorting. In the first case scrap metal was imported from Kazakhstan, in the second case the country of origin of the scrap metal was not identified. The contaminated scrap metal was handed
over to RATA as radioactive waste for management.
In 2010 smoke detectors containing Plutonium (239Pu) sources
were found in a forest (Fig. 29). After radiological examination of
the illegal sources (smoke detectors) and assessing their results,
RSC instructed RATA to manage the smoke detectors as radioactive
waste.
Scrap metal contaminated with radioactive sources and smoke
detectors had no effect on human health or the environment.
In 2010 an analyzer was stolen from a company employee flat.
The analyzer was used for X-ray fluorescence spectrometry of chemical elements. Having finished working the company employee failed
to return the device to the required place in the company and thus
violated the established requirements of ensuring radiation protection of sources. Administrative sanctions were applied against the
company in order to prevent similar cases in the future.

29 pav. Dūmų jutikliai RID-6M su jonizuojančiosios
spinduliuotės ženklu

Fig. 29. Smoke detectors RID-6M marked with the ionizing
radiation symbol
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Avarinė parengtis

Emergency preparedness

2010 m., vadovaujantis civilinės saugos politikos ES šalyse reikalavimais, įsigaliojo nauja LR civilinės saugos įstatymo redakcija, atnaujinti ir patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys avarinę parengtį, gyventojų apsaugą, informavimą.
Civilinės saugos pratybos – viena iš priemonių, užtikrinant
avarinę parengtį. 2010 m. RSC specialistai jose dalyvavo septynis kartus.
Savivaldybės lygio pratybas surengė Utenos apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Pratybų metu RSC specialistai skaitė paskaitas Utenos apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos pareigūnams ir savivaldybių administracijų civilinės saugos specialistams. Praktikoje patikrintas
civilinės saugos sistemos pajėgų pasirengimas ir veiksmai,
gavus pranešimą apie radiologinę avariją – eismo įvykį,
įvykusį nelegaliai vežant radioaktyvųjį krovinį.

In 2010 a new version of the Law on Civil Protection of
the Republic of Lithuania came into force, reflecting civil
protection policies in the EU countries. Accordingly, the legislation regulating emergency preparedness, civil protection
and information, was updated and approved.
Civil protection exercises are a measure to ensure emergency preparedness. In 2010 m. RSC specialists attended
such exercises seven times.
A municipal level exercise was organized by Utena County Fire and Rescue Board. During the exercise RSC specialists delivered lectures to officers of Utena County Fire and
Rescue Board and civil protection specialists of municipal
administrations. The preparedness and actions of the civil
protection forces were practically tested when they were
notified about a radiological accident – a road accident involving a vehicle with an illegal radioactive cargo on board.

30 pav. Pratybų „Radiacinė avarija Utenos apskrityje“
akimirkos.

Fig. 30. Moments of the exercise “Radiation accident in
Utena County”

Vykdant Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) įgyvendinimo Lietuvoje programą, RSC Medininkų pasienio kontrolės
punkte organizavo funkcines pratybas „Institucijų veiksmai,
nustačius radioaktyvųjį šaltinį ir užterštą radionuklidais teritoriją Medininkų pasienio poste“. Pratybose dalyvavo 9
institucijų ir tarnybų specialistai. Įvertinti jų pajėgumai ir
gebėjimai vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas, praktinis bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas.

Under the programme of implementation of WHO
Health Care Regulations (2005) in Lithuania, RSC organized
a drill exercise “Institutional Activities upon Detecting a
Radioactive Source and Territorial Contamination with Radionuclides at Medininkai Border Crossing Point”. The exercise was attended by specialists of nine institutions and
services. They were assessed for capacities and capabilities
to discharge functions prescribed by law, and for practical
cooperation and coordination of actions.
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31 pav. Pratybų „Institucijų veiksmai, nustačius
radioaktyvųjį šaltinį ir užterštą radionuklidais teritoriją
Medininkų pasienio poste“ akimirkos

Fig. 31. Moments of the exercise “Institutional Activities upon
Detecting a Radioactive Source and Territorial Contamination
with Radionuclides at Medininkai Border Crossing Point”

EK surengtose tarptautinio lygio avarinės parengties
pratybose praktiškai patikrinti pasikeitimo informacija kanalai tarp EK avarinės parengties struktūrų ir šalių, prisijungusių prie Europos Bendrijos skubaus keitimosi informacija apie radiologines avarijas sistemos (ECURIE). Tuo
pačiu metu RSC surengė vidines ir tarpinstitucines funkcines
pratybas, kurių metu įvertintas RSC avarinės parengties planas, specialistų parengtis ir gebėjimai bei ryšys tarp avarijos
atveju reaguojančių valstybės institucijų.
Valstybės lygio kompleksinėse pratybose, skirtose įvertinti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijų veiksmus,
likviduojant teroro akto padarinius masinių renginių metu,
siekta patikrinti avarijos likvidavime dalyvaujančių institucijų pasirengimą organizuoti gyventojų apsaugą nuo galimų teroro aktų padarinių masinių sporto renginių metu (pasirengimas 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionatui).
Po pratybų RSC specialistai teikė rekomendacijas ir siūlymus,
kaip efektyviau pasiruošti numatomam renginiui, siekiant
apsaugoti žmones nuo jonizuojančiosios spinduliuotės tuo
atveju, jeigu teroristiniais tikslais bus panaudoti šaltiniai.

The EC-organized international emergency preparedness
exercise practically tested information exchange channels between EC emergency preparedness units and countries having
joined the European Community Urgent Radiological Information Exchange System (ECURIE). At the same time RSC organized
an internal and inter-institutional drill exercise during which it
assessed the emergency preparedness plan of RSC, specialist preparedness and capacities and communication between
state institutions responding to accidents.
Another full scale exercise on the national level was arranged in order to assess actions of civil protection and rescue institutions in liquidating consequences of terror acts during mass events. The exercise aimed to test the preparedness
of institutions liquidating accidents to organize protection of
population from potential consequences of terror acts during
mass sports events (in preparation for the European Basketball
Championship 2011). After the exercise RSC specialists provided recommendations and proposals to improve the efficiency
of preparation for the planned event in order to protect population from ionizing radiation, if sources are used for terrorist
purposes.

32 pav. Pratybų ,,Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos
institucijų veiksmai likviduojant teroro akto padarinius
masinių kultūros, sporto ar religinių renginių metu“ akimirkos

Fig. 32. Moments of the exercise “Actions of Civil Protection
and Rescue Institutions in Liquidation of Consequences of
Terror Acts during Cultural, Sports or Religious Mass Events”
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2010 m. surengtos dvejos RSC vidinės funkcinės pratybos, kuriose mokytasi greito reagavimo, suinteresuotoms
institucijoms parengtos rekomendacijos, kaip reaguoti įvykus radiologinei avarijai su atviraisiais šaltiniais ir sprogus
įtaisui su tokiais šaltiniais. Šių pratybų metu RSC specialistai
pateikė radiacinės saugos rekomendacijas kitoms institucijoms, ruošė informaciją gyventojams bei tobulino praktinius gebėjimus, atliekant užterštos teritorijos radiologinį
vertinimą.
RSC specialistai dalyvavo ne tik įvairių lygių pratybose,
bet ir tobulino savo kvalifikaciją tarptautiniuose avarinės
parengties kursuose bei mokymuose. Įgytas žinias jie perdavė
kitoms institucijoms, skaitydami paskaitas, pranešimus bei
konsultuodami.

In 2010 RSC organized two internal drill exercises on
response, drafting recommendations for interested institutions in case of a radiological accident involving unsealed
sources or explosion of a device containing such sources.
During the exercise RSC specialists provided radiation protection recommendations to other institutions, developed
information to the public and improved practical capacities
of radiological assessment of a contaminated area.
Besides taking part in exercises of various levels, RSC
specialists improved their qualifications during international emergency preparedness courses and trainings. They
shared the acquired knowledge with other institutions by
delivering lectures, presentations and consulting.

IX. NEFORMALUSIS RADIACINĖS
SAUGOS MOKYMAS

IX. INFORMAL RADIATION PROTECTION
TRAINING

Radiacinės saugos mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra
viena pagrindinių priemonių, padedančių apsaugoti ne tik
darbuotojus, bet ir gyventojus, pacientus ir aplinką nuo nepagrįstos apšvitos ir išvengti žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
2010 m. surengti įvairūs renginiai: konferencijos, regioniniai mokymo kursai ir kt., skirti Lietuvos ir užsienio
šalių specialistams. 2007–2010 m. renginiuose dalyvavusių
specialistų skaičiaus kitimas pavaizduotas 33 pav.

Radiation protection training and qualification improvement are among key measures helping to protect workers,
population, patients and the environment against unjustified exposures and prevent harmful effects of ionizing radiation.
Various events were organized in 2010: conferences, regional training courses, etc., for Lithuanian and foreign specialists. Dynamics of numbers of specialists having attended
events organized in 2007–2010 is shown in Fig. 33.
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33 pav. 2007-2010 m. renginiuose dalyvavusių specialistų
skaičiaus kitimas

Fig. 33. Dynamics of numbers of specialists having
attended events in 2007–2010
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Siekiant, kad visuomenė turėtų žinių radiacinės saugos
užtikrinimo srityje, išmanytų apie jonizuojančiąją spinduliuotę ir būdus, padedančius sumažinti žalingą jos poveikį
sveikatai, itin svarbūs tampa bendradarbiavimas ir bendravimas su švietimo įstaigomis: universitetais, kolegijomis,
bendrojo lavinimo mokyklomis.
Bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu (VU), Vilniaus
Gedimino technikos universitetu (VGTU) ir kitomis švietimo
ir mokslo institucijomis, surengti bendri renginiai, skaityti
pranešimai. RSC lankėsi VGTU, VU Medicinos, Fizikos, Gamtos mokslų fakultetų studentai, taip pat Vilniaus Antakalnio,
P. Skorinos, Š. Aleichemo, Versmės ir Naujamiesčio vidurinių
mokyklų moksleiviai. Mokiniai ir studentai supažindinti su
vykdoma veikla užtikrinant gyventojų radiacinę saugą, atliekamais tyrimais, gamtinės ir medicininės apšvitos mažinimo problemomis.
Koordinuojant TATENA regioninius projektus, susijusius
su RSC veiklos sritimis (gamtine, profesine ir medicinine
apšvita, radiologinių avarijų valdymu ir kt.), pagal šiuos
projektus užsienio šalyse organizuotuose renginiuose dalyvavo ir kvalifikaciją tobulino per 40 skirtingų sričių Lietuvos specialistų (gydytojų radiologų, medicinos fizikų ir kt.).
Bendradarbiaujant su TATENA, Lietuvoje surengti trys tarptautiniai ir vieni nacionaliniai mokymo kursai, kuriuose dalyvavo mūsų šalies ir kitų šalių specialistai.
Kaip ir kasmet, RSC specialistai dalijosi savo žiniomis bei
patirtimi su kitais radiacinės saugos specialistais ir visuomenės atstovais, besidominčiais radiacine sauga – skaitė paskaitas aktualiomis radiacinės saugos temomis daugiau nei
30 renginių, organizuotų skirtingų įstaigų ir institucijų (PAGD
prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, VSAT Pasieniečių mokykloje, Muitinės mokymo centre ir kt.).
Surengti seminarai tikslinėms specialistų grupėms: asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą ASPĮ, ugniagesiams gelbėtojams, metalo laužo supirkimo ir perdirbimo
įmonių atstovams, savivaldybių ekologams jiems aktualiausiais radiacinės saugos klausimais.
Verta paminėti, kad 2010 m. visos mokymo įstaigos,
vykdančios neformalųjį radiacinės saugos mokymą, atnaujino mokymo programas, kurias, pagal teisės aktų reikalavimus, suderino su RSC. Viena iš įstaigų nuo šiol mokymus
organizuoja taikydama modulinę sistemą.

Cooperation and communication with educational establishments: universities, colleges, secondary schools is
critical in order to increase public awareness on ensuring
radiation protection, informing about ionizing radiation and
ways helping to reduce its harmful health effects.
Joint events were arranged, presentations were delivered in cooperation with Vilnius University (VU), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) and other educational
and science establishments. RSC was visited by students of
VGTU and faculties of Medicine, Physics, Natural Sciences of
VU, and pupils of Vilnius Antakalnis, P. Skorina, Š. Aleichem,
Versmė and Naujamiestis secondary schools. Pupils and students were informed about activities ensuring public radiation protection, about research programs and problems of
reducing natural and medical exposure.
More than 40 Lithuanian specialists of various areas
(radiologists, medical physicists, etc.) participated and improved qualifications in foreign events organized under
IAEA regional projects, wich are coordinated by RSC in Lithuania in various areas (natural, occupational and medical
exposure, radiological accident management, etc.). In cooperation with IAEA, RSC organized one national and three
international trainings attended by Lithuanian and foreign
specialists.
As every year, RSC specialists shared their knowledge
and experience with other radiation protection specialists
and members of the public interested in radiation protection: they delivered lectures on topical radiation protection
subjects in more than 30 events of various institutions and
authorities (Firefighters Training School of FRD under MoI,
Border Guard School of SBGS, Customs Training Centre,
etc.).
Seminars on relevant radiation protection subjects were
arranged for target specialist groups: radiation protection
officers of HCIs, fire and rescue personnel, and representatives of scrap metal buying and recycling companies, municipal ecologists.
It is worth noting that in 2010 all the training institutions
engaged in informal radiation protection training renewed
their training programmes and approved them with RSC, as
required by law. One establishment has switched to a modular training system.
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X. BENDRADARBIAVIMAS

X. COOPERATION

Bendradarbiavimas su Lietuvos
institucijomis ir įstaigomis

Cooperation with Lithuanian authorities
and institutions

Daug dėmesio skirta bendradarbiavimui su institucijomis ir įstaigomis. Su jomis pasirašyti bendradarbiavimo
susitarimai. Bendradarbiaujant aktualiais radiacinės saugos
klausimais, tarpusavyje keičiamasi reikiama informacija, organizuojami bendri mokymai ir pratybos.
Be bendradarbiavimo susitarimų su VSAT, PAGD prie
VRM ir jo struktūriniais padaliniais, Muitinės mokymo centru, Lietuvos universitetais, gimnazijomis ir vidurinėmis mokyklomis, pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos geologijos tarnyba prie AM (34 pav.).
Šiuo susitarimu institucijos įsipareigojo viena kitai teikti metodinę ir praktinę pagalbą saugios aplinkos kūrimo srityje, vienyti jėgas
prognozuojant Lietuvos gyventojų
vėžinių susirgimų riziką, susijusią
su gyvenamąja aplinka, jos saugą
lemiančiais geologiniais ir gamtinės
kilmės veiksniais, taip pat ir gamtinės kilmės jonizuojančiąja spinduliuote.

RSC focused on cooperation with institutions and agencies with which cooperation agreements have been signed.
Information is exchanged and joint trainings and exercises
are arranged by cooperating on relevant radiation protection subjects.
Besides cooperation agreements with SBGS, FRD under
the MoI and its structural units, Customs Training Centre,
Lithuanian universities, gymnasiums and secondary schools,
a cooperation agreement has been signed with Lithuanian
Geology Survey under the Ministry of Environment (Fig. 34).
Under the agreement both institutions undertook to provide
methodological and practical assistance to one another in developing
safe environment, and join forces to
forecast residential environmentrelated cancer risks of Lithuanian
population, geological and natural
factors determining safety of the
residential environment, and natural ionizing radiation.

34 pav. RSC ir Lietuvos geologijos tarnybos prie AM
bendradarbiavimo sutarties pasirašymo akimirkos

Fig. 34. Signing the Cooperation Agreement between RSC and
Lithuanian Geology Survey under the Ministry of Environment

Siekiant efektyvaus valstybės pavestų funkcijų vykdymo – užtikrinant radiacinę saugą Lietuvoje, nuolat bendradarbiaujama su ministerijomis (SAM, AM, VRM, Užsienio
reikalų, Energetikos, Krašto apsaugos ir kt.), kitomis valstybės institucijomis (VATESI, Valstybine maisto ir veterinarijos ir Valstybine metrologijos tarnybomis prie AM, RATA,
Aplinkos apsaugos agentūra, ir kt.), įstaigomis ir asociacijomis bei draugijomis (Lietuvos radiologų asociacija, Lietuvos radiologijos technologų draugija, Lietuvos radiacinės
saugos draugija ir kt.).

To effectively discharge state-assigned functions – ensure
radiation protection in Lithuania, RSC regularly cooperates
with ministries (Health, Environment, Foreign Affairs, the
Interior, Energy, National Defence, etc.) and other Government institutions (State Nuclear Power Safety Inspectorate,
State Food and Veterinary Service and State Metrology
Service under the Ministry of Environment, RATA, Environmental Protection Agency, etc.), agencies, associations and
societies (Lithuanian Radiologists Association, Lithuanian
Society of Radio Technicians, Lithuanian Radiation Protection Society, etc.).

Tarptautinis bendradarbiavimas
ir atstovavimas

International cooperation
and representation

Kaip ir kiekvienais metais, RSC specialistai dalyvavo
TATENA Radiacinės saugos bei transportavimo saugos
standartų komitetų, EK Euratomo sutarties 31 straipsnio
ekspertų darbo grupės, Radiacinės ir branduolinės saugos
ekspertų darbo grupės prie Baltijos jūros valstybių tarybos, Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų asociacijos ir kitų darbo grupių veikloje.
EK Euratomo sutarties 31 straipsnio darbo grupė. Ši
ekspertų grupė 2010 m. pritarė Euratomo Pagrindinės saugumo standarto direktyvos projektui, kuris bus teikiamas
svarstyti ES valstybėms narėms. Daug diskutuota dėl bendrų reikalavimų parengimo atskirais medicininės, gamtinės ir profesinės apšvitos mažinimo klausimais. Ypač daug
dėmesio skirta skenavimo įrangos su šaltiniais, skirtos nustatyti žmogaus kūne ar jo paviršiuje paslėptus daiktus, naudojimo pagrįstumo klausimams.

As every year before, RSC specialists participated in the
activities of IAEA 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 the Baltic Sea States, the association of
the Heads of European Radiological Protection Competent
Authorities and other working groups.
EC Article 31 Group of Experts. In 2010 this Group of
Experts approved the draft Euratom Basic Safety Standards
Directive to be submitted for approval to the EU member
states. Development of general requirements on individual
medical, natural and occupational exposure reduction was
discussed in detail. Issues of justification of use of body
scanners for detection of concealed objects inside or on the
human body were focused on.
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Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA). Dalyvaujant TATENA Radiacinės saugos standartų komiteto veikloje, svarstyta bei pritarta pateiktam Pagrindinio radiacinės
saugos standarto (BSS) projektui. Kartu su TATENA organizuoti 1 nacionaliniai mokymo kursai, skirti Lietuvos įstaigose
dirbantiems rentgenologijos technologams, ir 3 regioniniai
mokymo kursai Lietuvos ir užsienio šalių specialistams.
Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų
vadovų asociacija (HERCA). Dalyvaujant HERCA darbo grupių
veikloje, pateikta nuomonė dėl Euratomo Pagrindinės saugumo standarto direktyvos projekto EK Euratomo sutarties 31
straipsnio ekspertų grupei. Dalyvauta rengiant ir derinant Europos komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių pasą, rengiant
rekomendacijas pacientų, kuriems buvo taikytas gydymas
radioaktyviuoju jodu, išleidimui iš gydymo įstaigų, poziciją
dėl skenavimo įrangos, skirtos nustatyti žmogaus kūne ar jo
paviršiuje paslėptus daiktus, naudojimo pagrįstumo.
Regioninis Europos ir Centrinės Azijos ALARA tinklas
(RECAN). Dalyvaujant RECAN veikloje, susitikimų metu nariai
diskutavo ir sprendė radiacinės saugos optimizavimo klausimus šalyse narėse, aptarė radiacinės saugos mokymo, kaip
pagrindinės priemonės, skirtos radiacinės saugos optimizavimui užtikrinti, klausimus, diskutavo dėl tolimesnio radiacinės
saugos specialistų rengimo, mokymo bei jų kvalifikacijos tobulinimo.
Europos radiacinės dozimetrijos grupė (EURADOS). Dalyvauta EURADOS 2010 viso kūno dozimetrų palyginamuosiuose tyrimuose, užpildytas EURADOS klausimynas apie
gyventojų ir asmenų, dalyvaujančių likviduojant radiacines
avarijas ir patyrusių avarinę apšvitą, stebėseną ir gydymą.
Europos šalių profesinės apšvitos studija (ESOREX). Šios
studijos tikslas – surinkti ir pateikti Europos šalių darbuotojų,
dirbančių su šaltiniais įvairiose srityse, apšvitos stebėsenos,
individualių ir kolektyvinių dozių duomenis. Simpoziume profesinės apšvitos vertinimo Europoje klausimais “ESOREX
2010” RSC atstovas pristatė pranešimą apie profesinės apšvitos stebėsenos, darbuotojų dozių registravimo ir saugojimo tvarką Lietuvoje.
Naujos odontologinės rentgeno įrangos saugos ir efektyvumo programa (SEDENTEX). Dalyvauta Europos Bendrijos
Septintosios Euratomo programos finansuojamame SEDENTEXCT projekte, kuriuo siekiama parengti kokybės laidavimo
programas odontologijoje bei rekomendacijas saugiam tūrinės kompiuterinės tomografijos naudojimui odontologijoje,
nustatyti pacientų gaunamų dozių rekomenduojamuosius lygius atliekant odontologines procedūras, ypatingą dėmesį
skiriant vaikų dozimetrijai. RSC ir VU kartu su 6 Europos universitetais atlieka pacientų gaunamų dozių matavimus, kurių rezultatai bus naudojami pacientų apšvitos rekomenduojamųjų lygių nustatymui odontologijoje.
Baltijos jūros valstybių taryba (BJVT). Dalyvauta BJVT
Branduolinės ir radiacinės saugos ekspertų grupės darbo veikloje, kartu su VATESI, Aplinkos apsaugos agentūra bei PAGD
prie VRM parengtos nacionalinės ataskaitos, apibendrinančios
svarbiausius Lietuvos įvykius radiacinės bei branduolinės saugos srityje. Parengti atsakymai į klausimynus, kuriais siekiama
įvertinti ir harmonizuoti gama spektrometrijos sritį, sudarant
galimybes naudotis kitų šalių specialistų pagalba avarijų atveju bei atliekant aplinkos radiologinės stebėsenos sistemų
analizę. RSC specialistai dalyvavo rengiantis seminarui, skirtam aplinkos radiologinės stebėsenos sistemų Baltijos jūros
valstybių regione aptarimui.

International Atomic Energy Agency (IAEA). When participating in the activities of IAEA Radiation Safety Standards
Committee, the submitted draft Basic Safety Standards (BSS)
document was discussed and approved. Together with IAEA
RSC organized a national training event for Lithuanian X-ray
technologists, and three regional trainings for Lithuanian and
foreign specialists.
Heads of European Radiological Protection Competent
Authorities (HERCA). When participating in the activities of
HERCA working groups, RSC provided an opinion on the draft
Euratom Basic Safety Standards Directive to the EC Article 31
Group of Experts. RSC was engaged in the drafting and coordinating the European Radiation Passbook for Outside Workers, developing recommendations for discharging patients
treated with radioactive iodine, a position paper on justification of use of body scanners for detection of concealed objects inside or on the human body.
Regional European and Central Asian ALARA Network
(RECAN). During RECAN meetings the members discussed
issues of optimizing radiation protection in member states,
as well as radiation protection training as the key measure
to ensure optimization of radiation protection, and further
education, training and qualification improvement of radiation protection specialists.
European Dosimetry Group (EURADOS). RSC took part
in EURADOS whole body dosimeters Intercomparison 2010,
filled out a questionnaire of EURADOS on monitoring of the
public and liquidators of radiation accidents and post-exposure treatment.
European Study on Occupational Radiation Exposure
(ESOREX). The purpose of the Study is to collect and provide
data on personal radiation monitoring, data on individual and
collective radiation exposure in occupational sectors where
workers handle sources in European countries. In symposium
“ESOREX 2010” on the Assessment and Evaluation of Occupational Radiation Exposure in Europe, a representative of
RSC delivered a presentation on the procedure of monitoring
occupational exposure, recording and storing of dosimetric
results in Lithuania.
Safety and Efficacy Programme of New Dental X-ray Modality (SEDENTEX). RSC has participated in the SEDENTEXCT
project funded by the European Community Seventh Euratom
Framework Programme. The project aims to develop quality assurance programmes in dental practice and guidelines
on safe use of cone beam computer tomography in dental
practice, establish reference levels of patient doses for dental
procedures, focusing on child dosimetry. Together with 6 European universities RSC and VU measure patient doses, and
results of the measurements will be used to establish reference levels of patient exposure doses for dental practice.
Council of Baltic Sea States (CBSS). RSC participated in
the activities of CBSS Expert Group on Nuclear and Radiation
Safety, was involved in the drawing up of national reports
together with the State Nuclear Power Safety Inspectorate,
Environmental Protection Agency and FRD under MoI, where
the most important Lithuanian developments in radiation
and nuclear safety were summed up. Responses to questionnaires were drafted in order to assess and harmonize the
area of gamma spectrometry in order to facilitate the use of
foreign specialists in the case of an accident and for analyzing
environmental radiation monitoring systems. RSC specialists
contributed to arranging a seminar dedicated to discussing
environmental radiation monitoring systems in CBSS region.
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XI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

XI. PUBLIC INFORMATION

Daug dėmesio skirta Lietuvos gyventojų informavimui
radiacinės saugos klausimais: surengta renginių, ekskursijų,
atvirų durų dienų, bendrauta su įvairių visuomenės grupių
atstovais, plačiajai visuomenei bei specialistams platinti informaciniai pranešimai.
2010 m. organizuota atvirų durų diena (35 pav.) visuomenės ir žiniasklaidos atstovams, norintiems daugiau
sužinoti apie jonizuojančiąją spinduliuotę, jos naudojimo
sritis, apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės būdus,
medicininę apšvitą ir kitus aktualius klausimus. Šio renginio
metu radiacinės saugos specialistai pasakojo, kuo žmogui
pavojinga jonizuojančioji spinduliuotė ir kaip galima nuo jos
apsisaugoti, aptarė kasdien gyventojų vartojamų maisto produktų ir geriamojo vandens
taršos radionuklidais problemas, radono gyvenamosiose
patalpose bei žemės gelmėse
keliamą pavojų sveikatai. Be
to, visi pageidaujantys galėjo
susipažinti su RSC išleistais leidiniais įvairiomis radiacinės
saugos temomis.

Much attention was paid to public information on radiation protection: events, guided tours, open days, communication with representatives of various society groups were
organized, press releases to the wide public and specialists
were disseminated.
In 2010 RSC organized an open day (Fig. 35) for society and
media representatives wishing to be better informed about
ionizing radiation and its applications, medical exposure and
other relevant subjects. During the open day radiation protection specialists explained dangers of ionizing radiation to
human beings and how to protect against them, discussed
the issues of contamination of
daily consumed food and drinking water with radionuclides,
and health risks of radon in
residential premises and in the
depths of the Earth. Beside this,
everybody could make familiar
with RSC publications on various radiation protection subjects.

Fig. 35. Open day at RSC

35 pav. Atvirų durų diena RSC
RSC interneto svetainėje (www.rsc.lt) nuo jos sukūrimo
2000 m. iki 2010 m. pabaigos apsilankyta daugiau nei 570
tūkstančių kartų. Interneto svetainė pateko į lankomiausių
Lietuvos interneto svetainių, priskirtų mokslo, išsilavinimo ir
karjeros sričiai, šešiasdešimtuką. Kasdien interneto svetaine
domėjosi ir joje apsilankė apie 100 unikalių lankytojų, o puslapis vidutiniškai parodytas daugiau nei 300 kartų. Svetainė
www.rsc.lt atnaujinta bent kartą per savaitę ir joje pristatyta
naujausia bei aktualiausia informacija radiacinės saugos temomis.
RSC informaciją specialistams ir visuomenei platino ne
tik interneto svetainėje, bet ir per kitas informavimo priemones – naujienų agentūrų interneto svetaines, televiziją, radiją, spaudą. 2010 m. visuomenės informavimo priemonėse
išplatinta daugiau nei 70 informacinių pranešimų skirtingomis radiacinės saugos temomis. Daugelis jų išplatinti
specializuotoms temoms skirtuose leidiniuose („Medicinos
teorija ir praktika“, „Lietuvos sveikata“, Lietuvos Respublikos
odontologų rūmų leidinyje ir kt.). RSC specialistai, dalyvaudami TV ir radijo laidose, teikė interviu aktualiomis temomis: apie medicininę apšvitą, medienos gaminių, užterštų
radioaktyviosiomis medžiagomis, poveikį žmogaus sveikatai,
radiologinę grybų taršą ir kt.
Informuojant visuomenę apie pagrindines radiacinės saugos aktualijas, siekta supažindinti gyventojus, draugijas, asociacijas, įmones, įstaigas ir kitas organizacijas su diegiamomis
apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio priemonėmis.
Visuomenės informavimas aktualiais radiacinės saugos klausimais padeda siekti, kad gyventojai, susidūrę su
jonizuojančiąja spinduliuote tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, žinotų kur kreiptis ir kur galėtų gauti suprantamą ir
profesionalią informaciją ar konsultaciją.

RSC website (www.rsc.lt) was visited more than 570,000
times since it opened in 2000 to the end of 2010. The website was rated be one of the top sixty most visited Lithuanian
websites dedicated to science, education and career. The
website was visited by approximately 100 unique visitors on
a daily basis, who viewed it more than 300 times. www.rsc.lt
was updated at least once a week informing about new developments and hot radiation protection topics.
RSC disseminated specialized and public information both
by posting it on the website and using other information
channels: websites of news agencies, TV, radio, press. In 2010
more than 70 press releases on various radiation protection
subjects were posted in media outlets. Many of them were
included into specialized publications (“Medicinos teorija ir
praktika” (Medical Theory and Practice), “Lietuvos sveikata”
(Lithuanian Health), the publication of Lithuanian Dental
Chamber, etc.). RSC specialists gave TV and radio interviews
on topicalities: medical exposure, human health effects of
firewood products contaminated with radioactive materials,
radiological mushroom contamination, etc.
The aim of public information on key developments in
radiation protection was to inform the population, societies,
associations, companies, institutions and other organizations
on measures undertaken to protect against harmful effects of
ionizing radiation.
Informing the society on key radiation protection subjects
makes the public better informed about the contact points
they should use to get professional and easy to understand
information or advice, when facing ionizing radiation directly
or indirectly.
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XII. TEISĖS AKTAI

XII. LEGISLATION

Per ataskaitinį laikotarpį įsigaliojo šie teisės aktai:
• Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 1, 2, 5, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo
bei Įstatymo papildymo 81, 82, 83 ir 84 straipsniais įstatymas
(Žin., 2010, Nr. 119-6043).
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-600 „Dėl Radiacinės saugos informacinės sistemos nuostatų ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010,
Nr. 83-4386).
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-764 „Dėl Radiacinės saugos
informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“.
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m.
spalio 19 d. įsakymas Nr. V-914/22.3-73 „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., 2010, Nr. 125-6452).
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-1041 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro
asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1136 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo
Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8059).
• Radiacinės saugos centro direktoriaus 2010 m. gegužės 27 d.
įsakymas Nr. 22V „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutarties formos patvirtinimo“.

The following legislation came into force during the reporting period:
• The Law on Amending and Supplementing of Articles 1, 2, 5,
7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24 of the Law on Radiation
Protection of the Republic of Lithuania and on Supplementing
the Law with Articles 81, 82, 83 and 84 (Official Gazette, 2010,
No. 119-6043).
• Order No. V-600 “On Approval of the Regulations of the Radiation Protection Information System and Data Safety Regulations of the Radiation Protection Information System” of
1 July 2010 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania (Official Gazette, 2010, No. 83-4386).
• Order No. V-764 “On Approval of Documents Implementing Security Policy of the Radiation Protection Information System”
of 7 September 2010 of the Minister of Health of the Republic
of Lithuania.
• Order No. V-914/22.3-73 “On Amending Order No. V-1271/22.3139 “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 the State Nuclear Power Safety Inspectorate”
of 19 October 2010 of the Minister of Health of the Republic
of Lithuania and the Head of the State Nuclear Power Safety
Inspectorate (Official Gazette, 2010, No. 125-6452).
• Order No. V-1041 “On approval of Personal Data Handling
Rules of the State Register of Sources of Ionizing Radiation and
Occupational Exposure” of 8 December 2010 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania.
• Order No. V-1136 “On Amending Order No. V-612 “On Approval of Regulations of the Radiation Protection Centre” of 22 July
2005 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania” of
27 December 2010 of the Minister of Health of the Republic of
Lithuania (Official Gazette, 2010, No. 158-8059).
• Order No. 22V “On Approval of the Agreement Form for Providing Data on Ionizing Radiation Sources and their Operators
to the State Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational Exposure through the External Portal of the Register” of 27 May 2010 of the Director of Radiation Protection
Centre.
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RSC specialistų publikacijos:
B. Gricienė, G. Slapšytė, J. Mierauskienė. Chromosome Aberrations in Nuclear Power Plant Workers. In: Cebulska-Wasilewska. Rapid Diagnosis in Populations at Risk from Radiation and
Chemicals. NATO Science for Peace and Security. Series-E: Human and Societal Dynamics, 2010, Vol. 73, p. 115-121.
R. Ladygienė, A. Orentienė, L. Pilkytė. Branduolinės medicinos darbuotojų vidinės apšvitos dėl lakiųjų radiofarmakologinių preparatų įvertinimas. Visuomenės sveikata, 2010/1 (48),
p. 51–57.
A. Urbonienė, B Gricienė. Extremity and eye lens doses of interventional radiology and cardiology workers. Medical physics
in the Baltic states Proceedings of the 8th international conference on medical physics 14-16 October, 2010, Kaunas, Lithuania.
J. Žiliukas, L. Krynke, A. Urbonienė. Management of Patient
Doses and Diagnostic reference Levels in X-ray Radiography
in Lithuania. Radiation Protection Dosimetry, Vol. 139, 2010,
No 1–3. Special issue. Optimisation in X-ray and Molecular imaging. Proceedings of the Third Malmo Conference on Medical
Imaging, p. 313–316.
R. Ladygienė, A. Orentienė, L. Pilkytė, A. Skripkienė, V. Žukauskaitė, R. Kievinas. Radiological investigation of wood used for
combustion, Ekologija, Vol. 56, 2010, No. 3–4. p. 87–93.
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Publications authored by RSC specialists:
B. Gricienė, G. Slapšytė, J. Mierauskienė “Chromosome Aberrations in Nuclear Power Plant Workers. In: Cebulska-Wasilewska” Rapid Diagnosis in Populations at Risk from Radiation and
Chemicals. NATO Science for Peace and Security. Series-E: Human and Societal Dynamics. 2010, Vol. 73, p. 115-121.
R. Ladygienė, A. Orentienė, L. Pilkytė “Branduolinės medicinos
darbuotojų vidinės apšvitos dėl lakiųjų radiofarmakologinių
preparatų įvertinimas” (“Assessment of Internal Exposure of
Nuclear Medicine Workers due to Volatile Radiopharmaceuticals”). “Visuomenės sveikata”, 2010/1 (48), p. 51-57.
A. Urbonienė, B Gricienė (2010) “Extremity and Eye Lens Doses
of Interventional Radiology and Cardiology Workers”. Medical
Physics in the Baltic States. Proceedings of the 8th international conference on medical physics 14-16 October, 2010, Kaunas,
Lithuania.
J. Žiliukas, L. Krynke, A. Urbonienė (2010) “Management of
Patient Doses and Diagnostic Reference Levels in X-ray Radiography in Lithuania”. Radiation Protection Dosimetry Vol. 139
No 1 – 3. Special issue. Optimisation in X-ray and Molecular Imaging. Proceedings of the Third Malmo Conference on Medical
Imaging. p. 313 – 316.
R. Ladygienė, A. Orentienė, L. Pilkytė, A. Skripkienė, V. Žukauskaitė, R. Kievinas (2010) “Radiological Investigation of Wood
Used for Combustion”. Ekologija Vol. 56. No. 3-4. p. 87-93.
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Išleisti leidiniai:
• Radiacinės saugos centro 2009 metų veiklos ataskaita, Vilnius,
2010, 48 p.
• Metalo laužo radiologinės taršos kontrolė, Radiacinės saugos
centras, Vilnius, 2010, 6 p.
• Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis Nr. 6, Vilnius,
2010, 6 p.

Publications:
• “Annual Report 2009”, Radiation Protection Centre, Vilnius,
2010, 48 p.
• “Radiological Contamination Control of Scrap Metal” Radiation
Protection Centre, Vilnius, 2010, 6 p.
• Newsletter of the Radiation Protection Centre No. 6, Vilnius,
2010, 6 p.
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2010 m. vasario mėn. įteiktas Lietuvos nacionalinio akreditacijos
biuro prie AM (NAB) akreditavimo pažymėjimas, liudijantis RSC
atliekamų tyrimų ir bandymų atitiktį LST EN ISO/IEC 17025:2005
standarto reikalavimams. Šis pažymėjimas – pakartotino akreditavimo metu NAB auditorių grupės RSC atliekamų tyrimų ir
bandymų įvertinimo rezultatas.
2010 m. kovo mėn. kartu su TATENA buvo surengti tarptautiniai mokymo kursai „Medicininės bei nemedicininės paskirties
šaltinių radiacinės saugos priežiūra ir kontrolė“, skirti radiacinės
saugos priežiūrą ir kontrolę vykdantiems jauniems specialistams.
2010 m. kovo mėn. kartu su VRM ir Europos socialinio fondo
agentūra (ESFA) sudaryta projekto „Kokybės vadybos sistemos
diegimas ir sertifikavimas Radiacinės saugos centre“ finansavimo ir administravimo sutartis, kuria siekiama užtikrinti įdiegtų
kokybės vadybos sistemų funkcionavimą ir sustiprinti administracinius gebėjimus vykdyti valstybinę radiacinės saugos priežiūrą
bei kontrolę, atlikti apšvitos stebėseną ir ekspertizę.
2010 m. balandžio mėn. kartu su TATENA surengti regioniniai
mokymo kursai „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos
užtikrinimas“, skirti medicinos ir pramonės įstaigų/įmonių, savo
veikloje naudojančių šaltinius, radiacinei saugai užtikrinti.
2010 m. balandžio mėn. tobulinant kokybės vadybos sistemą,
atliktas pirmasis priežiūros (išorės) auditas, siekiant įsitikinti, kad
įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinio LST EN ISO
9001:2008 standarto reikalavimus. Gauta išorės audito ataskaita
patvirtino, kad RSC ir jo teritoriniuose padaliniuose Kaune,
Klaipėdoje bei Šiauliuose veikia ir nuolat yra gerinama kokybės
vadybos sistema.
2010 m. gegužės mėn. kartu su TATENA, Lietuvos radiologų
asociacija, Lietuvos radiologijos technologų draugija bei VU
ligoninės Santariškių klinikomis organizuoti nacionaliniai mokymo kursai Lietuvos radiologijos technologams „Radiacinės saugos užtikrinimas rentgeno diagnostikoje“.
2010 m. gegužės mėn. surengtos mokomosios lauko pratybos Medininkų pasienio kontrolės poste „Institucijų veiksmai,
nustačius radioaktyvųjį šaltinį ir užterštą radionuklidais teritoriją“.
Pratybų metu įvertintas Vilniaus apskrities civilinės saugos ir
gelbėjimo sistemos pajėgų bei kitų valstybės ir savivaldybių
institucijų pasirengimas ir veiksmai radiologinės avarijos atveju. Pratybose dalyvavo VSAT, Muitinės pareigūnai, ugniagesiai
gelbėtojai, greitosios pagalbos medikai, RATA bei RSC specialistai.
2010 m. rugpjūčio mėn. pagal TATENA nukreipimą stažavosi
Armėnijos radiacinės saugos specialistas, kuris įgijo žinių ir iš RSC
specialistų perėmė patirtį užtikrinant kokybės kontrolę rentgenodiagnostikos srityje.
2010 m. lapkričio mėn. kartu su TATENA organizuoti regioniniai
mokymo kursai „Pasirengimas ir reagavimo į radiologines avarijas pratybų organizavimas bei jų vertinimas“. Mokymų metu Lietuvos ir užsienio šalių atstovai pagilino žinias pasirengimo pratyboms, jų organizavimo bei vertinimo srityse.
2010 m. gruodžio mėn. surengtas seminaras „Apšvitos nuo
gamtinės kilmės radioaktyvių medžiagų įvertinimas“, skirtas
supažindinti įmonių, kurių gamybos procesuose gali susidaryti
gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos, specialistus, metalo supirkimo ir perdirbimo įmonių atstovus bei savivaldybių
ekologus su gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų reglamentavimu, galima tokių medžiagų sąlygota apšvita gyventojams ir
radiacinės saugos problemomis.
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February 2010: An accreditation certificate of Lithuanian National
Accreditation Bureau under the Ministry of Environment (NAB)
was granted to RSC certifying the compliance of the measurements
and tests to LST EN ISO/IEC 17025:2005 standard. This certificate
was the result of assessment of RSC radiological measurements
and tests during the re-accreditation by NAB team of auditors.
March 2010: Together with IAEA RSC organized a Regional Training
Course for Regulators on Authorization and Inspection of Radiation Sources for young specialists engaged in radiation protection
supervision and control.
March 2010: Together with MoI and the European Social Fund
Agency (ESFA) RSC concluded a financing and administration
agreement for the project “Introduction and Certification of Quality Management System in Radiation Protection Centre.” Its purpose is to ensure functioning of the introduced quality management systems and strengthen administrative capacities in state
radiation protection supervision and control, and monitor and
expertise exposure.
April 2010: Together with IAEA RSC organized a Regional Training Course on Security of Radioactive Sources to ensure radiation
safety in medical and industrial institutions and companies using
sources in their practice.
April 2010: To improve the quality management system the first
supervisory (external) audit took place with the purpose to ensure
compliance of the introduced quality management system with
the international LST EN ISO 9001:2008 standard. The external audit report confirmed that the quality management system works
and is regularly improved at RSC and its field offices in Kaunas,
Klaipėda and Šiauliai.
May 2010: Together with IAEA, Lithuanian Radiologists Association, Lithuanian Society of Radio Technicians and Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos RSC organized a National Training Course on Radiation Protection in Diagnostic Radiology for
Radiographers and Radiology Technologists for Lithuanian radio
technicians.
May 2010: RSC organized a field exercise at Medininkai Border
Crossing Point “Institutional Activities upon Detecting a Radioactive Source and Territorial Contamination with Radionuclides”.
The objective of the exercise was to assess capabilities of Vilnius
County civil protection and rescue forces and preparedness and
actions of other State and municipal institutions in case of a radiological accident. The exercise was attended by Customs officers,
fire-fighters, ambulance medical professionals, SBGS, RATA and
RSC specialists.
August 2010: IAEA referred a radiation protection specialist from
Armenia for a fellowship visit at RSC, where he gained knowledge
and specialized experience in ensuring quality control in X-ray diagnostics.
November 2010: Together with IAEA RSC organized Regional Training Course on Preparing, Conducting and Evaluating an Emergency
Response Exercise. During the training Lithuanian and foreign specialists improved their knowledge in preparing for exercises, organizing and assessing them.
December 2010: RSC organized a seminar “Assessment of exposure to naturally occurring radioactive materials”. The seminar
purpose was to familiarize specialists of companies using manufacturing processes, which may generate naturally occurring radioactive materials, representatives of metal buying and recycling
companies and municipal ecologists with regulation of naturally
occurring radioactive materials and potential public exposure
caused by them and radiation protection issues.
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NAUDINGOS NUORODOS

USEFUL LINKS

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
(http://www.sam.lt)
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (http://www.am.lt)
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(http://www.enmin.lt)
4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie LR
vidaus reikalų ministerijos (http://www.vpgt.lt)
5. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų
ministerijos (http://www.pasienis.lt)
6. Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos
(http://www.cust.lt)
7. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
(http://www.vatesi.lt)
8. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (http://www.iae.lt)
9. Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
(http://www.rata.lt)
10. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (http://vmvt.lt)
11. Lietuvos radiacinės saugos draugija (http://lrsd.rsc.lt)
12. Lietuvos radiologų asociacija (http://radiologija.lt)
13. Lietuvos radiologų laborantų draugija (http://radiologija.lt/
Draugijos/Lietuvos-radiologu-laborantu-draugija)
14. Medicinos fizikų draugija (http://www.medphys.lt)
15. Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija (http://www.lvsa.lt)
16. Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjunga
(http://www.lvsa.lt/lhes2010-1.htm)
17. Tarptautinė atominės energijos agentūra (IAEA)
(http://www.iaea.org)
18. Europos Komisijos Transporto ir energetikos generalinis
direktoratas (http://ec.europa.eu/energy)
19. Europos Komisijos Plėtros generalinis direktoratas
(http://ec.europa.eu)
20. Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Transuraninių
elementų institutas (http://itu.jrc.ec.europa.eu)
21. Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Etaloninių
medžiagų ir tyrimų institutas (http://irmm.jrc.ec.europa.eu)
22. Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Aplinkos ir darniosios plėtros institutas (http://ies.jrc.ec.europa.eu)
23. Europos ALARA tinklo (EAN) (http://www.eu-alara.net)
24. Europos ir Centrinės Azijos ALARA tinklas (RECAN)
(http://www.recan.byethost13.com)
25. Europos radiacinės saugos mokymo ir švietimo platforma
(EUTERP) (http://www.euterp.eu)
26. Tarptautinė radiologinės saugos komisija (ICRP)
(http://www.icrp.org)
27. Tarptautinė radiacinės saugos asociacija (IRPA)
(http://www.irpa.net)
28. Šiaurės šalių radiacinės saugos draugija (http://www.nsfs.org)
29. Jungtinių Tautų mokslinis komitetas atominės spinduliuotės
poveikiui tirti (UNSCEAR) (http://www.unscear.org)
30. Pasaulio sveikatos organizacija (WHO) (http://www.who.int/en)
31. Branduolinės energijos agentūra (OECD/NEA)
(http://www.nea.fr)
32. Informacinė profesinės apšvitos sistema (ISOE)
(http://www.oecd-nea.org/jointproj/isoe.html)
33. Švedijos radiacinės saugos įgaliotoji institucija (SSM)
(http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se)
34. Suomijos branduolinės ir radiacinės saugos centras (STUK)
(http://www.stuk.fi)
35. Norvegijos radiacinės saugos įgaliotoji institucija (NRPA)
(http://www.nrpa.no)
36. Didžiosios Britanijos nacionalinė radiacinės saugos valdyba
(NRPB) (http://www.hpa.org.uk/radiation)
37. Vokietijos federalinė radiacinės saugos tarnyba (BfS)
(http://www.bfs.de)
38. Danijos RISØ nacionalinė laboratorija (http://www.risoe.dk)
39. Danijos ekstremalių situacijų valdymo agentūra
(http://www.beredskabsstyrelsen.dk)
40. Belgijos branduolinių tyrimų centras (SCK·CEN)
(http://www.sckcen.be)
41. Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinio branduolinio
saugumo administracijos (NNSA) Energijos departamento
Pasaulinės grėsmės mažinimo tarnyba (http://www.nnsa.
energy.gov/nuclear_nonproliferation/1550.htm)

1. Ministry of Health of the Republic of Lithuania
(http://www.sam.lt)
2. Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
(http://www.am.lt)
3. Ministry of Energy of the Republic of Lithuania
(http://www.enmin.lt)
4. Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior
of the Republic of Lithuania (http://www.vpgt.lt)
5. State Border Guard Service under the Ministry of the Interior
(http://www.pasienis.lt)
6. Customs Department under the Ministry of Finance of the
Republic of Lithuania (http://www.cust.lt)
7. State Nuclear Power Safety Inspectorate (http://www.vatesi.lt)
8. State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant
(http://www.iae.lt)
9. State Enterprise Radioactive Waste Management Agency
(http://www.rata.lt)
10. State Food and Veterinary Service (http://vmvt.lt)
11. Lithuanian Radiation Protection Society (http://lrsd.rsc.lt)
12. Lithuanian Radiologists Association (http://radiologija.lt)
13. Lithuanian Society of Radio Technicians (http://radiologija.lt/
Draugijos/Lietuvos-radiologu-laborantu-draugija)
14. Society of Medical Physicists (http://www.medphys.lt)
15. Lithuanian Public Health Association (http://www.lvsa.lt)
16. Lithuanian Union of Hygiene of Hygienists and Epidemiologists
(http://www.lvsa.lt/lhes2010-1.htm)
17. International Atomic Energy Agency (IAEA)
(http://www.iaea.org)
18. Directorate-General for Transport and Energy of the European
Commission (http://ec.europa.eu/energy)
19. Directorate-General for Enlargement of the European Commission (http://ec.europa.eu)
20. Institute for Transuranium Elements of the Joint Research
Centre of EC (http://itu.jrc.ec.europa.eu)
21. Institute for Reference Materials and Measurements of the
Joint Research Centre of EC (http://irmm.jrc.ec.europa.eu)
22. Institute for Environment and Sustainability of the Joint Research Centre of EC (http://ies.jrc.ec.europa.eu)
23. European ALARA Network (EAN) (http://www.eu-alara.net)
24. Regional European and Central Asian ALARA Network (RECAN)
(http://www.recan.byethost13.com)
25. European Training and Education in Radiation Protection
Foundation (EUTERP) (http://www.euterp.eu)
26. International Commission on Radiological Protection (ICRP)
(http://www.icrp.org)
27. International Radiological Protection Association (IRPA)
(http://www.irpa.net)
28. Nordic Society for Radiation Protection (http://www.nsfs.org)
29. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation (UNSCEAR) (http://www.unscear.org)
30. World Health Organization (WHO) (http://www.who.int/en)
31. Nuclear Energy Agency (OECD/NEA) (http://www.nea.fr)
32. Information System on Occupational Exposure (ISOE)
(http://www.oecd-nea.org/jointproj/isoe.html)
33. Swedish Radiation Safety Authority (SSM)
(http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se)
34. Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
(http://www.stuk.fi)
35. Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA)
(http://www.nrpa.no)
36. UK National Radiation Protection Board (NRPB)
(http://www.hpa.org.uk/radiation)
37. German Federal Office for Radiation Protection (BfS)
(http://www.bfs.de)
38. Danish RISØ National Laboratory for Sustainable Energy
(http://www.risoe.dk)
39. Danish Emergency Management Agency
(http://www.beredskabsstyrelsen.dk)
40. Belgian Nuclear Research Centre (SCK·CEN)
(http://www.sckcen.be)
41. U.S. Department of Energy NNSA Global Threat Reduction
Initiative (http://www.nnsa.energy.gov/nuclear_nonproliferation/1550.htm)
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