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SveikatoS apSaugoS
ministro įžanginis žodis

g

yventojų apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio yra
viena iš sudėtinių visuomenės sveikatos
priežiūros sričių. Džiugu, kad Radiacinės
saugos centro (RSC) kolektyvas sėkmingai sprendžia visas problemas užtikrindamas šalies gyventojų radiacinę saugą. Per
penkiolika veiklos metų ši institucija identifikavo ir kontroliuoja visas sritis, kuriose
naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (šaltiniai) bei kurios gali lemti
papildomą žmonių apšvitą ir turėti įtakos
jų sveikatai.
1997 m. sausio 1 d. įsteigiant RSC buvo
padėtas kertinis akmuo šalies radiacinės
saugos infrastruktūrai kurti. Galima teigti,
kad ši Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) įstaiga įdėjo daug
pastangų, jog Lietuvoje būtų sukurta tarptautinės radiacinės
saugos bendruomenės pripažinta radiacinės saugos infrastruktūra. Pastaraisiais metais RSC tapo svarbia institucija bendrame Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA)
ir Europos radiacinės saugos tinkle.
Nuosekliu radiacinės saugos specialistų darbu pavyko
sumažinti profesinę apšvitą, daug pastangų dedama medicininei bei gamtinei apšvitai mažinti ir pasirengti tinkamai
reaguoti įvykus radiologiniams incidentams, radiologinėms
bei branduolinėms avarijoms.
Padaryta tikrai nemažai, tačiau ne mažesni darbai laukia
ateityje. Manau, kad RSC specialistai kartu su kitų šalies institucijų ir užsienio šalių specialistais gebės įgyvendinti tuos tikslus, kurių užsibrėžė siekdami garantuoti gyventojų ir aplinkos
radiacinę saugą. Esu tikras, kad ilgametę patirtį turintys RSC
darbuotojai ir jauni specialistai puikiai supranta uždavinių,
susijusių su visuomenės sveikatos apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio užtikrinimu, svarbą.
Linkiu ir tikiu, kad RSC kolektyvas ir toliau bus pavyzdžiu
kitoms institucijoms, kaip tinkamai organizuoti bei įgyvendinti visuomenės sveikatos priežiūros priemones ir užtikrinti gyventojų radiacinę saugą.

Raimondas Šukys

sveikatos apsaugos ministras
Minister of Health
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Foreword by the minister
oF health

p

rotection of individuals from the harmful
effects of ionising radiation is an integral element of the public health care system. I am
glad to see that Radiation Protection Centre
(RSC) successfully deals with all the issues, thus
ensuring the radiation safety of citizens. Within
fifteen years in service this authority has identified and controls all the fields where sources
of ionising radiation (sources) are used, which
may cause extra population exposure with potential health impacts.
The establishment of RSC on 1 January 1997 may
be regarded as a corner-stone for the development
of the national radiation safety infrastructure. It is
true to say that this authority of the Ministry of
Health (MoH) has contributed extensive effort to
develop the radiation safety infrastructure acknowledged
by the international radiation safety community. During the
recent years RSC has become an important authority within
the joint network of the International Atomic Energy Agency
(IAEA) and the European radiation safety.
Consistent activities of the radiation safety specialists have
resulted in reduced occupational exposure; extensive effort
has been made to reduce medical and natural exposure and
become prepared to properly respond in case of radiological
incidents and radiological and nuclear accidents.
Many achievements have already been reached; still the
future entails many more of them. I believe that RSC specialists in cooperation with professionals of other national
and foreign institutions can achieve objectives set to ensure
public and environmental radiation protection. I am convinced that both very experienced and young specialists of RSC
fully realize the importance of objectives related to ensuring
protection of public health from harmful effects of ionising
radiation.
I wish and believe that RSC staff will remain serving as a
model to other national authorities in terms of planning and
implementing public health care measures and ensuring
public radiation safety.

rsC direktoriaus žodis

l

ietuvos gyventojų radiacinės saugos užtikrinimas – nenutrūkstamas procesas, reikalaujantis kasdienio įtempto
ir kvalifikuoto RSC specialistų darbo.
Radiacinė sauga yra sudėtinga, daugialypė ir dinamiškai besiplėtojanti sritis,
tad problemų nemažėja. Ir pastaruosius
penkerius metus buvo aktyviai sprendžiami visuomenės sveikatos apsaugos
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio klausimai.
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje,
diegiamos naujos medicinos technologijos, todėl vis daugiau žmonių patiria medicininę apšvitą. Kartais ji būna
nepagrįsta dėl pernelyg didelio kiekio,
kartais ir visai nebūtinų rentgenodiagnostinių, kompiuterinės
tomografijos ar branduolinės medicinos procedūrų.
Ne mažiau aktuali ir gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų nulemta apšvita. Lietuvoje taip pat yra tokių ūkinės veiklos
rūšių (naftos, geoterminės energijos gavyba, fosforo trąšų ir popieriaus gamyba, cemento pramonė ir pan.), kur gali susidaryti
gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų, o darbuotojų bei
gyventojų apšvita gali viršyti nustatytas ribines apšvitos dozes.
Rugsėjo 11-osios įvykiai, nors buvę daugiau kaip prieš dešimtmetį, atkreipė pasaulio žmonių dėmesį, kad būtina rengtis ir galimiems teroro aktams, kurių metu galimas šaltinių
panaudojimas. Todėl daug dėmesio skiriama pasirengimui
valdyti radiologinius incidentus ir avarijas.
Vis didesnę reikšmę visose gyvenimo srityse turi kokybės
užtikrinimas. Tai RSC kolektyvas suprato jau prieš dešimtmetį.
Įdiegta kokybės vadybos sistema parodė savo efektyvumą.
Siekdami šią sistemą palaikyti tinkamo lygio, toliau ją tobuliname.
RSC daug dėmesio skiria visuomenei informuoti aktualiais
radiacinės saugos klausimais. Paskutiniuoju metu pastebime
išaugusį visuomenės pasitikėjimą mūsų teikiama informacija.
Tuo įsitikinome ir įvykus avarijai Japonijos Fukušimos atominėje elektrinėje (AE). Daug žmonių skambino ar elektroniniu
paštu teiravosi apie situaciją Japonijoje, kaip tai gali atsiliepti
Lietuvai, domėjosi kitais jiems aktualiais klausimais.
RSC vertinamas ir tarptautinėse organizacijose. Aktyviai
dalyvaujame įgyvendinant TATENA ir Europos Komisijos (EK)
programas bei projektus Lietuvoje, esame kviečiami kaip
partneriai vykdyti panašius projektus kitose šalyse.
Visa tai pasiekta dėl RSC kolektyvo darnos, supratimo, savitarpio pagalbos ir profesionalumo.
Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam, prisidėjusiam kuriant ir
stiprinant RSC, linkiu kūrybinės ir profesinės sėkmės tęsiant
pradėtus darbus ir pasitinkant naujus ateities iššūkius.

rsC direCtor‘s Foreword

e

nsuring radiation protection of Lithuanian
population is a continuous process requiring
routine and high qualified work of specialists of
the RSC. Radiation protection is a complex, multi-faceted and dynamically developing area, thus
its problems are not diminishing. Throughout the
recent five years RSC was also active in addressing issues of protecting public health against
hazardous effects of ionizing radiation.
Lithuanian, like global, population gets increasing medical exposure upon introducing new
medical technologies. Sometimes the exposure is
unreasonably high due to excessive, and form time
to time, fully unjustified X-ray diagnostic, computer
tomography or nuclear medicine procedures.
Exposure caused by naturally occurring radioactive materials is no less relevant. Lithuania also has economic activities (oil extraction, geothermal energy generation,
manufacturing of phosphates and paper, cement industry,
etc.), which may result in generation of naturally occurring
radioactive materials and exceeding established dose limits
for occupational and public exposures.
Though having happened more than a decade ago, the
9/11 events have focused global population on the need to
prepare for potential terror acts, possibly involving sources.
Thus preparedness to manage radiological incidents and
accidents has become a higher priority.
Quality assurance becomes increasingly critical in all the
spheres of life. RSC staff has understood this a decade ago.
The introduced quality management system has already
proved its efficiency. We keep improving this system in order
to keep it functioning properly.
Public information on radiation protection topicalities is a
measure helping RSC to reach its objectives and discharge its
core functions. We have recently noticed public confidence
in our information. This was again proved after the accident in
Fukushima Nuclear Power Plant (NPP), Japan. Many people called,
emailed us inquiring about the situation in Japan and how it may
affect Lithuania, and were interested in other relevant topics.
RSC has also earned a good reputation among international organizations. We are active in implementing programmes and projects of IAEA and European Commission (EC) in
Lithuania, and we are invited to be partners to implement
similar projects in other countries.
All of the above has been achieved thanks to the welltuned, understanding, helpful and professional RSC staff.
I am grateful to all who have contributed to the development and strengthening of RSC and wish creative and
professional success in follow-up activities and meeting new
challenges entailed by the future.

Albinas MAstAuskAs

Radiacinės saugos centro direktorius
Director of Radiation Protection Centre
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sVarbiausi 2007–2011 m.
rsC įVykiai

R

key eVents oF rsC
in 2007–2011

F

SC jau 15 metų rūpinasi žmonių radiacine sauga. Pirmasis RSC veiklos dešimtmetis buvo skirtas radiacinės saugos infrastruktūrai kurti, o paskutiniai penkeri metai – šiai
infrastruktūrai tobulinti ir plėtoti, naujiems projektams radiacinės saugos srityje rengti ir įgyvendinti, RSC darbuotojų
profesionalumui didinti.
Šiame skyrelyje trumpai ir ne eilės tvarka apžvelgti pagrindiniai paskutiniųjų penkerių metų įvykiai, sustiprinę RSC, kaip
viešojo administravimo instituciją, atsakingą už visuomenės
sveikatos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio.
Lietuvai nusprendus toliau plėtoti branduolinę energetiką ir statyti naują atominę elektrinę, vienas svarbiausių uždavinių tobulinant branduolinę ir radiacinę saugą buvo peržiūrėti esamą teisinę bazę ir aiškiai įvardyti atitinkamų valstybės
institucijų kompetencijas bei atsakomybę branduolinės ir
radiacinės saugos srityse. Nuo 2009 m. RSC specialistai daug
dirbo rengdami Radiacinės saugos įstatymo atitinkamų
straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, teikė siūlymus naujoms Branduolinės energijos ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymų projektų redakcijoms, taip pat Branduolinės
saugos įstatymo bei kitų įstatymų projektams. 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos (LR) Seimas priėmė papildytą
ir pakeistą Radiacinės saugos įstatymo redakciją. Pagal šio
įstatymo nuostatas RSC nebevykdo valstybinės radiacinės
saugos priežiūros ir kontrolės funkcijų branduolinės energetikos objektuose.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas veiklos kokybei tobulinti. Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO
9001 standarto reikalavimus, pradėta diegti 2008 m. RSC
kokybės vadybos sistema sertifikuota 2009 m. 2010 m.

or 15 years already RSC is taking care of public radiation
protection. The first decade of RSC activities was dedicated to
the development of radiation protection infrastructure, and
the recent five years – to the improvement and expansion of
this infrastructure, development and implementation of new
radiation protection projects, and improving professionalism
of RSC staff.
This chapter is a brief and non-chronological overview of
the key events which took place during the last five years,
and which have strengthened RSC as a public administration
institution responsible for protection of public health against
harmful effects of ionizing radiation.
When Lithuania has decided to keep developing nuclear
energy and build a new nuclear power plant, a key task in the
improvement of nuclear and radiation protection has been to
review the existing legal framework and clearly name remits
and responsibilities of respective Government authorities in
nuclear and radiation protection areas. Since 2009 RSC specialists worked intensely to develop a draft law on amending respective articles of the Law on Radiation Protection, submitted
proposals on new draft versions of the Law on Nuclear Energy
and the Law on the Management of Radioactive Waste, the Law
on Nuclear Protection, etc. On 28 June 2011 the Seimas of the
Republic of Lithuania adopted a supplemented and amended
version of the Law on Radiation Protection. This law stipulates
that RSC no longer discharges the functions of state supervision
and control of radiation protection in nuclear energy sites.
Major attention has been focused on introducing and
improving performance quality. Introduction of the quality
management system compliant with the LST EN ISO 9001
standard began in 2008. The RSC’s quality management sys-

Sertifikato, patvirtinančio vadybos sistemos atitiktį LST EN ISO 9001
standarto reikalavimams, įteikimo akimirkos

Moments of presenting the Certificate proving compliance of the quality
management system with the standard LST EN ISO 9001
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pagal LST ISO 17025 standarto reikalavimus praplėsta
akreditavimo sritis gyventojų ir darbuotojų apšvitos stebėsenai svarbiais tyrimais ir bandymais. Daug įtakos tobulinant RSC kokybės vadybos sistemą turėjo Europos
socialinės paramos fondo finansuotas ir Vidaus reikalų
ministerijos (VRM) administruotas projektas „Kokybės
vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Radiacinės
saugos centre“.
Viena iš kertinių nacionalinės infrastruktūros sudedamųjų dalių yra Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės ir darbuotojų apšvitos registras (Registras).
Įgyvendinus investicijų projektą „Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos
registro kūrimas ir diegimas Radiacinės saugos centre“ sukurta efektyvi Registro duomenų apdorojimo
sistema, įdiegta nauja programinė įranga, suteikianti
galimybę patogiai valdyti Registro duomenų bazes,
teikti duomenis Registrui internetu bei keistis informacija su kitais registrais siekiant užtikrinti reikiamą
duomenų saugumą.
RSC funkcijoms vykdyti papildomai įdiegtos dvi sistemos – Radiacinės saugos informacinė sistema (RSIS), skirta valstybinės radiacinės saugos priežiūros duomenims
kaupti, analizuoti ir valdyti, bei elektroninė dokumentų
valdymo sistema „Kontora“.
RSC ir toliau tęsė abipusiai naudingą bendradarbiavimą su TATENA. Įgyvendinti nacionalinis techninės pagalbos projektas „Pacientų radiacinės saugos optimizavimas
diagnostinėje radiologijoje atliekant pacientų apšvitos
stebėseną“ ir Olandijos vyriausybės remiamas MATRA
projektas, skirtas atrankinės mamografijos programoms.
Baigtas EK remiamas Ignalinos AE uždarymo projektas
bei aktyviai dalyvauta įgyvendinant regioninius techninės pagalbos projektus.
Bendradarbiaujant su Jungtinių Amerikos Valstijų
(JAV ) vyriausybe ir Pasaulinės grėsmės mažinimo iniciatyvų tarnyba stiprintas RSC ir kitų Lietuvos institucijų
praktinis pasirengimas, techninės galimybės bei kompetencija avarinės parengties, paliktųjų šaltinių paieškos, perspėjimo apie galimą piktavališką branduolinių
ar radioaktyviųjų medžiagų panaudojimą srityse. Įgytos
žinios labai pravertė reaguojant į avariją Fukušimos AE
bei rengiantis Europos vyrų krepšinio „Eurobasket 2011“
čempionatui.
Per šiuos penkerius metus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (PAGD), PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokykla, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT ),
Muitinės mokymo centru, Kauno apskrities priešgaisrine
gelbėjimo valdyba, Bendrojo pagalbos telefono Alytaus
skyriumi, Lietuvos geologijos tarnyba bei atnaujinta
bendradarbiavimo sutartis su Azerbaidžano branduolinę
ir radiacinę saugą reglamentuojančia institucija.
Atlikta daug kitų įsimintinų darbų vertinant gyventojų,
darbuotojų ir medicininę apšvitą, vykdant kitas pavestas
funkcijas, apie kurias smulkiau kalbama kituose šio RSC
15 metų veiklos proga išleisto leidinio skyriuose.

tem was certified in 2009. In 2010, under LST ISO 17025 standard, and to extend the area of accreditation with research
important for monitoring public and occupational exposure,
the Department of Expertise and Exposure Monitoring was
re-accredited. The project “Implementation and Certification
of Quality Management System in the Radiation Protection
Centre” funded by the European Social Fund and administered by the Ministry of the Interior (MoI), was critical to the
improvement of the RSC’s quality management system.
A milestone component of the national infrastructure
is the State Register of Ionizing Sources and Occupational
Exposure (the Register). The implementation of an investment project “Creation and establishment of the State
Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational Exposure in the Radiation Protection Centre” has resulted in the establishment of an effective data processing
system of the Register, new software installation, enabling
to comfortably manage the Register’s data bases, submit
Register data on-line and exchange information with other registers, in order to ensure the required data safety.
Two more systems were introduced to discharge RSC
functions: the Information System of Radiation Protection
(ISRP) to collect, analyze and manage data on the state supervision of radiation protection, and the Electronic Document Management System “Kontora”.
RSC kept cooperating with IAEA, generating mutual benefits. The national technical assistance project “Optimization of
patient radiation protection in diagnostic radiology through
patient exposure monitoring”, and a MATRA project supported by the Government of the Netherlands aimed at mammography screening programmes. The Ignalina NPP decommissioning project, supported by the eligible costs, was completed, RSC actively participated in the implementation of
regional technical assistance projects.
Within the framework of cooperation with the Government of the United States of America (USA) and Global
Threat Reduction Initiative, practical preparedness, technical
capabilities and competencies of RSC and other Lithuanian
authorities were strengthened in the areas of emergency
preparedness, search for orphan sources, warning on potential ill-willed use of nuclear or radioactive materials. The
knowledge acquired was very useful for responding to the
Fukushima NPP accident and for preparing for the European
basketball championship “Eurobasket 2011”.
During these five years cooperation agreements were
signed with the Fire and Rescue Department (FRD), the Firefighters Training School of FRD, the State Border Guard
Service (SBGS), Customs Training Centre, Kaunas County Fire
and Rescue Board, Alytus Division of the Single Emergency
Number, Lithuanian Geology Survey, and renewed the cooperation agreement with the Nuclear and Radiation Protection Regulator of Azerbaijan.
Many other memorable activities have been completed
in assessment of public, occupational and medical exposure
and discharging other delegated functions. More details on
them are provided in other chapters of this report published
on the occasion of 15 years of RSC activities.
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i. RadiaCinĖs saugos
inFrastruktŪros
tobulinimas

i. imProVement oF
radiation ProteCtion
iNFRaStRuCtuRe

teisinė bazė

legal Framework

T

eisės aktai yra viena iš kertinių radiacinės saugos infrastruktūros sudedamųjų dalių. Vykdydamas Radiacinės saugos
įstatyme nustatytas funkcijas radiacinės saugos valstybinio
valdymo srityje RSC parengė daug teisės aktų radiacinės saugos klausimais (apie 2011 m. parengtus teisės aktus plačiau
skaitykite skyriuje „Teisės aktai“). 2007–2011 m. teisės aktus
RSC rengė siekdamas:
 suderinti teisės aktų nuostatas su galiojančių įstatymų,
LR Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatomis;
 perkelti TATENA rekomendacijų ir Europos Sąjungos (ES)
teisės aktų nuostatas į Lietuvos teisę;
 įgyvendinti branduolinės ir radiacinės saugos institucinės
sandaros reformą (2011 m.).
Siekdamas suderinti Europos Tarybos (ET) Paslaugų direktyvos ir Radiacinės saugos įstatymo nuostatas bei įgyvendindamas LR Vyriausybės vykdytą branduolinės ir radiacinės
saugos institucinės sandaros reformą, 2011 m. birželį LR Seimas priėmė atitinkamų Radiacinės saugos įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymą.
RSC, siekdamas suderinti įstatymo įgyvendinamųjų teisės
aktų ir 2011 m. priimto Radiacinės saugos įstatymo nuostatas, parengė apie 30 pagrindinių įstatymo įgyvendinamųjų
teisės aktų projektų. 1 pav. pavaizduotas 2007–2011 m. parengtų teisės aktų projektų skaičiaus kitimas.

L

egislation is a cornerstone component of radiation
protection infrastructure. To discharge functions in the state
management of radiation protection prescribed by the Law
on Radiation Protection, RSC extensively drafted radiation
protection legislation (more details on legislation drafted
in 2011 are provided in the Chapter “Legislation”). In 2007–2011
RSC drafted legislation striving to:
 Harmonize provisions of the legislation with provisions of
the law in force, the Government resolutions and other
legislation;
 Transpose provisions of IAEA references and European
Union (EU) legislation into Lithuanian law;
 Reform the institutional framework of nuclear and radiation
protection (in 2011).
In order to harmonize provisions of the Council of Europe
(CE) Directive on Services and the Law on Radiation Protection,
and the Government reform of the institutional framework of
nuclear and radiation protection, in June 2011 the Seimas of
the Republic of Lithuania passed a law on amendments of
respective articles of the Law on Radiation Protection.
RSC developed approximately 30 pieces of basic secondary
legislation to harmonize secondary legislation with the Law
on Radiation Protection. Numbers of legislation drafted in
2007–2011 are provided in Fig. 1.
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Numbers of legislation drafted in 2007–2011

2011

Per pastaruosius kelerius metus rengiant teisės aktų projektus buvo siekiama mažinti administracinę naštą ūkio subjektams ir ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų skaičių. 2011 m. RSC specialistai, sujungdami
7 radiacinės saugos mokymą reglamentuojančių įsakymų
nuostatas, parengė Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo projektą. Taip pat sujungus 3 įsakymus buvo patvirtintas tvarkos aprašas, nustatantis, kokius dokumentus turi pateikti pareiškėjas, norintis
gauti licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su šaltiniais,
ir licencijos, laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais bei
kitų dokumentų formos.

Legislation drafted during several recent years aimed to reduce the administrative burden on economic entities and the
quantity of legislation regulating supervision of their activities.
In 2011 RSC specialists merged provisions of 7 orders, which
regulated radiation protection training, into the Description of
Obligatory Radiation Protection Training and Instruction Procedure. RSC also merged provisions of 3 orders, into a new RSC
Director’s order, which approved the Description of Procedure,
establishing documents to be submitted by an applicant for a license or temporary permission to engage in practices involving
sources, and forms of a license or temporary permission to engage in practices involving sources, as well as other documents.

RSC funkcijos

rsC Functions

R

SC įgaliotas koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmus radiacinės saugos srityje, vykdyti gyventojų
ir aplinkos apšvitos bei veiklos su šaltiniais radiacinės saugos
valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, išskyrus branduolinės
energetikos srities veiklą. Be to, RSC buvo pavesta vykdyti radionuklidų išmetimo į aplinką kontrolę.
Nuo 2011 m. spalio 1 d. RSC vykdo šias naujas funkcijas:
 kontroliuoja, kaip laikomasi radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius
tyrimus normų, ir išduoda leidimus išmesti į aplinką radionuklidus;
 LR Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja radiologinių incidentų ir avarijų valdymą, dalyvauja likviduojant jų
padarinius ir pagal kompetenciją prisideda valdant branduolines avarijas ir likviduojant jų padarinius;
 valstybės lygmeniu planuoja ir organizuoja radiologinių
incidentų ir avarijų prevencijos priemonių įgyvendinimą;
 organizuoja ir vykdo asmenų, kurių veiklai nereikalinga
RSC išduodama licencija ar laikinasis leidimas, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos
apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) verčiantis šia
veikla yra tikimybė nustatyti paliktąjį šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą, valstybinį radiacinės saugos reglamentavimą ir priežiūrą;
 licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų prašymu kreipiasi į atsakingas institucijas ir įstaigas siekdamas patikrinti, ar nėra aplinkybių, dėl kurių fizinis asmuo negalėtų būti skiriamas atsakingu už I, II, III pavojingumo
kategorijų uždarųjų šaltinių fizinę saugą ar priimamas
į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius šaltinius.

R

SC has been empowered to: coordinate the Government
and municipal actions in radiation protection area, state regulate and supervise radiation protection of exposure of population
and the environment and practices involving ionizing radiation
sources, except nuclear energy area. Moreover, RSC was delegated to control radionuclide discharges to the environment.
RSC discharges the following new functions from 1 October 2011:
 Control of meeting the requirements on radionuclide
discharges to the environment generated by medical,
agricultural, industrial sites, except nuclear energy sites,
and scientific research activities, and issuing permissions
to discharge radionuclides to the environment;
 Under the procedure prescribed by the Government,
organizing management of radiological incidents and
accidents, participation in liquidating their consequences
and, within its remit participation in controlling nuclear
accidents and liquidating their consequences;
 Planning and organizing measures to prevent radiological
incidents and accidents on the Government level;
 Organizing and implementing state regulation and
supervision of radiation protection of entities, which do
not require RSC licenses or temporary permissions, but
activities of which may generate affect ionizing radiation
exposure of population and the environment, and/or
during activities of which detection of an orphan source
or object contaminated with radionuclides is likely;
 As requested by licensees or temporary permission holders,
applying to responsible authorities and institutions to verify,
if circumstances exist potentially preventing an individual
from being in charge of, or employed for transportation
physical security of sealed sources of risk categories I, II, III.
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rsC struktūros pokyčiai,
žmogiškieji ir finansiniai ištekliai

P

er paskutiniuosius penkerius metus RSC įvyko gana žymių struktūrinių pokyčių.
2007 m. sujungti Šiaulių ir Panevėžio skyriai, o dėl pasikeitusio darbo pobūdžio ir padidėjusios darbų apimties
2011 m. balandžio 1 d. įsteigtas Ekspertizės ir apšvitos
stebėsenos departamentas. Departamentą sudaro Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos, Gyventojų
apšvitos stebėsenos, Profesinės apšvitos stebėsenos ir Radiacinės saugos mokymo skyriai. Siekiant kokybiškai tvarkyti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registrą bei teikti veiklos su šaltiniais
licencijavimo paslaugas, įsteigtas Licencijavimo ir Valstybės registro skyrius (2 pav.).

rsC: structural Changes,
human and Financial resources

R

SC underwent significant structural changes during the
recent five years.
In 2007 Šiauliai and Panevėžys divisions were merged, and
in 2011, due to the changes in work nature and the increased scope of work, the Department of Expertise and Exposure Monitoring was established. The Department consists
of the Expertise and Medical Exposure Monitoring, Public
Exposure Monitoring, Occupational Exposure Monitoring
and Radiation Protection Training divisions. The Licensing
and State Register Division has been established to quality
manage the State Register of Sources of Ionizing Radiation
and Occupational Exposure, and to provide services of licensing activities involving sources (Fig. 2).
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Figure 2
The Structure of RSC

2009 m. LR Vyriausybės nutarimu RSC patvirtinti 59 etatai.
Net 86,4 proc. valstybės tarnautojų ir dirbančiųjų pagal darbo sutartis (darbuotojai) yra įgiję aukštąjį išsilavinimą (3 pav.),
iš jų – 3 mokslo daktarai ir 2 doktorantai. RSC dirba įvairių
specialybių darbuotojų – fizikų, biofizikų, chemikų, biologų,
medikų, aplinkos apsaugos specialistų ir kt.
Džiugu, kad net 17 darbuotojų dirba nuo RSC įkūrimo
pradžios (4 pav.).
Nors RSC jau skaičiuoja penkioliktus veiklos metus, tačiau
darbuotojų amžiaus vidurkis gana nedidelis – 39,8 metų,
todėl galima teigti, kad kolektyvas jaunas ir turi potencialo
tobulėti darbe (5 pav.).

In 2009, 59 RSC jobs were approved by a Government resolution.
As much as 86.4 % civil servants and employees employed on a labor
contractbasis(workers)haveuniversitydegrees(Fig.3),including3PhDs
and 2 doctoral students. RSC employs specialists of various professions: physicists, biophysicists, chemists, biologists, medical professionals, environmental specialists, etc.
RSC is happy to have 17 employees working for it since its
establishment (Fig. 4).
Though RSC already counts its fifteenth year of operations,
the average staff age is quite low, namely 39.8 years, thus the
staff may be qualified as young and having in-house improvement opportunities (Fig. 5).
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Distribution of RSC employees by education
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Employee distribution by work experience
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Employee distribution by age
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Darbuotojai motyvuotai suinteresuoti kelti profesinę kvalifikaciją. Pagal parengtą profesinės kvalifikacijos tobulinimo
tvarkos aprašą, RSC nustatyta 200 val. per paskutinius 5 metus (vidutiniškai po 40 val. kiekvienais metais) kvalifikacijos
tobulinimo trukmė. Atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir
tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus kasmet rengiamas
kvalifikacijos tobulinimo planas. Šio plano vykdymo kontrolė
įpareigoja kiekvieną darbuotoją atsakingai vertinti savo poreikį tobulėti profesiniu atžvilgiu.
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Figure 6
Number of employees having improved
their skills at international events in 2007–2011

The employees are interested in improving professional
qualification. Under the developed Description of Professional
Qualification Improvement, the qualification improvement
duration for RSC was set at 200 hours per recent five years
(approximately 40 hours per year in average). A qualification
improvement plan is developed annually, based on employee
needs and performance assessment results. Controls of the
plan implementation oblige every employee to responsibly
evaluate his or her professional improvement needs.

RSC specialistai aktyviai dalyvauja ne tik Lietuvos institucijų, bet ir TATENA bei EK organizuojamuose kursuose, konferencijose, seminaruose ir kt. (6 pav.). Renginių metu jie ne tik
pagilina profesines žinias, bet ir pasidalija patirtimi radiacinės
saugos reikalavimų užtikrinimo klausimais.
Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas (7 pav.). Dėl sunkios ekonominės šalies situacijos paskutiniais metais mažiau skiriama lėšų prekėms
bei paslaugoms įsigyti. RSC turi ir nebiudžetinių lėšų,
t. y. gauna pajamas už teikiamas paslaugas (pajamų
įmokų lėšos). Surenkamų pajamų įmokų dalis taip pat
mažėja, todėl ateityje, siekiant užtikrinti normalią RSC
veiklą, gali reikėti papildomo finansavimo iš biudžeto
lėšų. Atskiriems pavedimams vykdyti gaunama lėšų ir
iš kitų šaltinių (pavedimų lėšos). Per paskutinius 5 metus šiomis lėšomis buvo vykdomi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Nr. VP1-4.3VRM-01-V-01-033 „Kokybės vadybos sistemos diegimas
ir sertifikavimas Radiacinės saugos centre“ bei Ignalinos
pro gramos p PI/2005/1.2 „Parama Radiacinės saugos
centrui“ projektai.

4 000

RSC specialists actively attend trainings, conferences, seminars, etc., arranged by Lithuanian institutions and IAEA and EC
(Fig. 6). Such events serve to improve professional employee
knowledge, and moreover, to share their experience on ensuring the meeting of radiation protection requirements.
RSC is predominantly financed by the state budget (Fig. 7).
Due to complex economic situation in Lithuania allocations
for procurement of goods and services decrease during in
recent years. RSC also generates non-budget income, i.e.,
income for services provided (funds of income for services).
The share of collected income for services is also reducing,
thus in future extra budget funding may be required in order
to ensure normal RSC operations. Funds are also allocated
from other sources for discharging individual assignments
(assignment funds). Within the recent 5 years RSC used such
funds to implement Project No. VP1-4.3-VRM-01-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, and the project “Support to Radiation
Protection Centre” of Ignalina Programme“ PI/2005/1.2.
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ii. kokybĖs Vadybos
SiStema

R

ii. Quality management
system

A

SC, kaip viešojo administravimo įstaigai, labai svarbu
užtikrinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę ir būti
atvirai visuomenei. RSC. 2005 m. akreditavo laboratoriją
pagal LST EN ISO 17025 standarto reikalavimus. 2009 m.
bendromis visų darbuotojų ir vadovybės pastangomis
įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO
9001 standarto reikalavimus ir apimanti visas RSC veiklos
sritis: valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę,
gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę, radiacinės
saugos mokymą.
2009 m. VRM organizuotame konkurse RSC projektas
„Veiklos efektyvumo ir skaidrumo užtikrinimas įdiegus
tarptautinį standartą LST EN ISO 9001:2008“ pripažintas
gerosios patirties pavyzdžiu.
Viena svarbiausių kokybės vadybos sistemos tobulinimo priemonių – kasmet atliekami vidaus ir išorės
auditai. Auditai padeda užtikrinti, kad būtų laikomasi
nustatytų reikalavimų, nustato stipriąsias ir silpnąsias
vietas, skatina nuolatinį darbuotojų bei procesų tobulėjimą.
2011 m. išorės auditoriai ataskaitoje konstatavo, kad
RSC sėkmingai funkcionuoja ir nuolat gerinama kokybės
vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, taip pat pateikė keletą rekomendacijų. Pastabų
ir neatitikčių kokybės vadybos sistemai išorės auditoriai
nenustatė.
Įdiegta kokybės vadybos sistema gerina darbo efektyvumą, veiklos ir viešųjų paslaugų atlikimo kokybę bei
prisideda prie teigiamo visuomenės požiūrio į valstybės
institucijų veiklą formavimo.

s a public administration institution, RSC considers
the quality of services provided to population and its openness to society highly important. In 2005 RSC accredited a
laboratory compliant with LST EN ISO 17025 standard. In
2009, thanks to the joint effort of all the RSC employees
and management, a quality management system compliant with LST EN ISO 9001 standard and covering all RSC
activity areas has been introduced. It covers the following
activities: state supervision and control of radiation protection, assessment of population exposure and expertise,
training in radiation protection.
The RSC project “Ensuring performance effectiveness
and transparency by introducing the international standard
LST EN ISO 9001:2008” was recognized as the best practice
example during the MoI competition organized in 2009.
Annual internal and external audits are among critical
measures to improve the quality management system. Audits
help to ensure that set requirements are met, identify strengths
and weaknesses, they encourage regular improvement of
employees and processes.
The external audit report 2011 stated that the RSC quality
management system compliant with LST EN ISO 9001 standard
was successfully functioning and regularly improved, and also
provided several recommendations. The external audit had
no comments and stated no incompliances with the quality
management system.
Introduced quality management systems improve
effectiveness and quality of activities, the quality of provision
of public services, and contributes to the development a
positive public attitude to the Government authorities.

Sertifikatas ir akreditavimo pažymėjimas, patvirtinantys RSC
kokybės vadybos sistemų atitiktį 9001 ir 17025 standartų reikalavimams

Certificate and the Accreditation Certificate proving compliance of
RSC quality management system with 9001 and 17025 standards
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iii. Veiklos su Šaltiniais
ValstybinĖ PriežiŪra
ir kontrolĖ

iii. state suPerVision and
Control oF PraCtiCes
inVolVing sourCes

Valstybės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registras

state register of sources of
ionizing radiation and
occupational exposure

1

I

999 m. RSC tvarkomai Lietuvoje naudojamų bei
saugomų šaltinių ir darbuotojų, dirbančių su šaltiniais
(darbuotojai), bei jų gaunamų apšvitos dozių duomenų
bazei suteiktas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro statusas. Registro paskirtis – registruoti šaltinius ir darbuotojus bei
jų gaunamas apšvitos dozes, taip pat šiuos duomenis
apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams bei juridiniams asmenims.
2011 m. Registre buvo saugomi apie 15 600 šaltinių
duomenys. 2011 m. išliko tos pačios šaltinių kitimo tendencijos, kaip ir ankstesniais metais (8 pav.): uždarųjų
šaltinių mažėjo, o jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (generatoriai) skaičius nežymiai didėjo.
Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje dvigubai sumažėjo
uždarųjų šaltinių skaičius bei daugiau nei 2 tūkstančiais sumažėjo naudojamų dūmų jutiklių su uždaraisiais šaltiniais.

14 000

n 1999 the status of the State Register of Sources of Ionizing
Radiation and Occupational Exposure was granted to the RSCmanaged database of ionizing radiation sources operated
and stored in Lithuania and workers, as well as their exposure
doses. The purpose of the register is to register sources and
workers and their exposure doses, and also process, organize,
store this data and provide it to individuals and legal entities.
In 2011 the Register had data on approximately 15,600 sources. The source number dynamics in 2011 followed the
previous trend (Fig. 8): the number of sealed sources
keeps reducing, and that of ionizing radiation generators (generators) is slightly increasing.
The number of sealed sources has reduced twice within the last
five years, while the number of smoke detectors containing sealed
sources reduced by 2,000 units. The number of such sources is reducing as outdated devices are replaced by modern technologies,
and unused sealed sources are managed as radioactive waste.

12 474
11 118

12 000

11 102

10 802

10 802

Šaltinių skaičius
Number of sources

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

5 580

2 277

2007

4 867
2 409

2008

Jonizuojančiosios
spinduliuotės generatoriai
Ionizing radiation
generators
Uždarieji šaltiniai
Sealed sources

4 442
2 487

2009
Metai

8 pav.
Šaltinių skaičiaus kitimas 2007–2011 m.

2 660
2 502

2010

2 303
2 561

Dūmų jutikliuose
esantys uždarieji šaltiniai
Sealed sources in smoke
detectors

2011

year
Figure 8
Dynamics of source numbers in 2007–2011
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Tokių šaltinių skaičius mažėja, nes pasenusi įranga keičiama
šiuolaikinėmis technologijomis ir nebenaudojami uždarieji
šaltiniai sutvarkomi kaip radioaktyviosios atliekos.
Didžiausio pavojingumo (I–III pavojingumo kategorijos) uždarieji šaltiniai su 60Co ir 192Ir radionuklidais naudojami spindulinėje
terapijoje ir gama radiografijoje, 137Cs – kraujui švitinti. IV–V pavojingumo kategorijos uždarieji šaltiniai plačiai naudojami įvairiuose
analizatoriuose, spektrometruose, matuokliuose (tankio, storio,
drėgmės ir kt.) bei kalibravimo įrangoje. Uždarųjų šaltinių pasiskirstymas pagal pavojingumo kategorijas pavaizduotas 9 pav.

The most hazardous (risk categories I-III) sealed sources
containing 60Co and 192Ir radionuclides are used in radiotherapy and gamma radiography, and 137Cs is used for blood
irradiation. Sealed sources of risk categories IV–V are widely
used in various analyzers, spectrometers, gauges (to measure density, thickness, moisture content, etc.) and calibration
devices. Distribution of sealed sources by risk categories is
provided in Fig. 9.
Opposite to sealed sources, the number of generators
is increasing in Lithuania. Starting with 2007 their number
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Priešingai nei uždarųjų šaltinių, generatorių skaičius Lietuvoje didėja. Nuo 2007 m. jų padaugėjo nuo 2 277 iki
2 561. Odontologijos praktika besiverčiantys ūkio subjektai įsigyja vis daugiau modernių generatorių intraoraliniams, panoraminiams bei dantų kompiuterinės tomografijos tyrimams atlikti.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) atsisako techniškai
pasenusios, ES standartų neatitinkančios radiologinės diagnostikos bei gydymo įrangos, ją keičia naujos kartos kompiuteriniais
tomografais, mamografais, universaliais rentgenodiagnostikos
prietaisais ir kt. Generatorių, naudojamų medicininiais tikslais,
skaičiaus kitimas 2007–2011 m. pavaizduotas 10 pav.
Kitose srityse (pramonėje, moksle ir kt.) vis plačiau taikomi
alternatyvūs, šaltinių nenaudojantys tyrimo metodai, nurašoma techniškai susidėvėjusi įranga. Pastebima, kad daugėja
krovinių ir bagažo kontrolės įrangos, skirtos pasienio postų
saugumui sustiprinti (per pastaruosius 5 metus jos padaugėjo
31 vnt.), bei rentgeno metalo analizatorių, naudojamų antrinių
žaliavų supirkimo ir perdirbimo įmonėse metalo laužo sudėčiai nustatyti.
Atviruosius šaltinius naudoja ASPĮ, mokslo ir mokymo įstaigos. Bendras 2011 m. gautų atvirųjų šaltinių aktyvumas
viršija 6,8 TBq.
2011 m. Registras buvo papildytas 5 607 darbuotojų apšvitos dozių įrašais. Įvairių sričių darbuotojų metinių apšvitos dozių įrašų skaičiaus kitimas 2007–2011 m. pavaizduotas 11 pav.
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increased from 2,277 to 2,561. Economic entities engaged
in dental practices increasingly acquire modern generators
for intraoral, panoramic imaging and dental computer tomography examination. Health care institutions (HCIs) replace diagnostic and treatment devices which are technically
worn-out and no longer compliant with the EU standards
with computer tomography, mammography, multi-purpose
X-ray diagnostic devices, etc., of the new generation. Fig. 10
shows the dynamics of generator numbers used in medical
applications in 2007–2011.
Alternative analysis methods containing no sources are
increasingly used in other areas (industry, science, etc.) and
technically outdated devices are written off. The numbers of
cargo and baggage control devices strengthening security of
border crossing points are increasing (by 31 units within the
last 5 years), as well as the numbers of X-ray metal analyzers
to analyze composition of scrap metal in companies buying
secondary raw materials and scrap metal.
Open sourses are used in HCIs, scientific and education
establishments. The total activity of open sources acquired in
2011 exceeds 6.8 TBq.
In 2011 entries on annual doses of 5 607 workers were
included into the Register. Dynamics of the annual number
of worker doses in various areas recorded in the 2007–2011
is shown in Fig. 11.
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Pastaraisiais metais stebima pramonėje dirbančių darbuotojų dozių įrašų mažėjimo tendencija, nes mažėja darbuotojų skaičius Ignalinos AE.
Į Registrą įtrauktų metinių apšvitos dozių verčių pasiskirstymas pagal dozių intervalus 2007–2011 m. pavaizduotas 12 pav.
Daugumos (~ 95 proc.) Lietuvoje dirbančių darbuotojų metinės apšvitos dozės yra mažesnės už 1 mSv. 2011 m. didžiausią
metinę apšvitos dozę gavo Ignalinos AE darbuotojas – 13,48 mSv.
Išanalizavus Registre saugomus medicinos darbuotojų
apšvitos duomenis pastebima, kad didžiausias metines apšvitos dozes gauna intervencinės radiologijos darbuotojai.
Didžiausia šios srities gydytojo (intervencinio kardiologo)
dozė siekia 9,2 mSv, operacinės slaugytojo – 5,48 mSv.

2010

2011

year
Figure 11
Dynamics of the annual number of
worker doses recorded per year in the Register in 2007–2011

Reduction in dose rates for industrial workers is observed
in recent years due to decline in the number of workers in
Ignalina NPP.
Fig. 12 shows the annual value distribution by dose
intervals included into the Register in 2007–2011.
Annual occupational doses of the majority (~ 95 %) Lithuanian
workers are below 1 mSv. In 2011 the highest annual dose was
received by an Ignalina NPP worker, namely 13,48 mSv.
Analysis of health care workers doses has revealed that the
highest annual doses have been recorded for interventional
radiologists. The highest annual dose recorded reached
9.2 mSv for a medical doctor of this area (an interventional
cardiologist), and 5.48 mSv for an operating room nurse.
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RSC išduotų komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių
pasų skaičiaus kitimas 2007–2011 m. pavaizduotas 13 pav.
Kaip jau minėta skyriuje ,,Svarbiausi 2007–2011 m. RSC įvykiai“, siekdamas efektyviau ir patikimiau tvarkyti Registro
duomenų bazėse saugomus duomenis, RSC 2008–2011 m.
vykdė Registro kūrimo ir tobulinimo investicijų projektus. Sukurta, įdiegta, o vėliau pagal pasikeitusius teisės aktų reikalavimus bei sukauptą naudojimosi Registru patirtį tobulinta
Registro programinė įranga. Ši įranga skirta patogiai ir saugiai kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis apie šaltinius ir
darbuotojus bei kitą informaciją. Registro saugumui stiprinti
įdiegta daug naujausius saugumo standartus atitinkančių
priemonių, praplėsta ir atnaujinta techninė Registro sistemos palaikymo bazė. Siekiant užtikrinti Registro duomenų
teisingumą ir aktualumą įdiegti įrankiai, leidžiantys tiesiogiai
keistis informacija su Juridinių asmenų ir Gyventojų registrais. 2010 m. birželio mėn. pradėjo veikti ir Registro išorinis
portalas (www.rscregistras.lt), suteikiantis galimybę Registro
duomenų teikėjams teikti duomenis Registrui internetu.
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Annual occupational dose distribution in 2007–2011

Dynamics of the number of dose passports for outside
workers issued by RSC in 2007–2011 is shown in Fig. 13.
As already mentioned in the chapter “Key Events of RSC in
2007–2011”, in 2008–2011 RSC implemented investment projects to develop and improve the Register, in order to manage
data of the Register data bases with greater efficiency and reliability. The Register software was developed, installed, and later,
when legal requirements changed and experience of using the
Register was gathered, it was improved. This software is meant
for convenient and secure collection, structuring and analysis of
data on sources, workers and other information. To improve the
Register security, measures compliant with the most advanced
security standards have been installed, and the technical system
support base was expanded and improved. In order to ensure
the correctness and relevance of the Register data, tools were installed allowing exchange of information with the Register of Legal Entities and the Resident’s Register. In June 2010 the external
Register portal (www.rscregistras.lt) started operating. It enables
Register data providers to provide online data to the Register.
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Figure 13
Dynamics of the number of dose passports
for outside workers issued by RSC in 2007–2011

2011

Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais
licencijavimas

V

eikla su šaltiniais Lietuvoje pradėta licencijuoti 1999 m.,
LR Seimui priėmus Radiacinės saugos įstatymą ir vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu patvirtintais licencijavimo nuostatais.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai įstojus į ES keitėsi teisės
aktų reikalavimai, augo RSC specialistų patirtis, kilo šaltinių
turėtojų radiacinės saugos kultūra, ir įvertinus tarptautinę radiacinės saugos praktiką 2011 m. patikslinti ir papildyti veiklos su šaltiniais licencijavimą reglamentuojantys teisės aktai.
RSC išduoda licencijas verstis veikla su šaltiniais medicinos,
pramonės, mokslo ir mokymo bei kitose veiklos srityse, išskyrus tokią veiklą branduolinės energetikos objektuose.
Naujoji licencijavimo tvarka suderinta su ET Paslaugų direktyvos reikalavimais ir nuo šiol licencijų turėtojais gali būti ne tik
juridiniai, bet ir fiziniai asmenys. Taip pat įteisinta dar viena nauja
licencijos rūšis – licencija verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją.
Įgyvendinant aukščiau minimos ET direktyvos nuostatas
dėl supaprastinto paslaugų teikimo tarp valstybių, ES narių,
arba Europos ekonominės erdvės valstybių, numatyta galimybė verstis veikla su šaltiniais ne tik turint licenciją, bet ir
turint laikinąjį leidimą. Jis išduodamas pareiškėjams, jau turintiems valstybėje, ES narėje, išduotą dokumentą, suteikiantį teisę verstis veikla su šaltiniais.
Naujose Licencijavimo taisyklėse nustatytas labai svarbus
reikalavimas dėl gyventojų apšvitos ribojimo. Jei būsima
veikla gali lemti papildomą gyventojų apšvitą, pareiškėjas licencijai ar laikinajam leidimui gauti privalo pateikti gyventojų
apšvitos mažinimo ir apšvitos stebėsenos vykdymo priemonių aprašą, kuriame nurodo, kaip ir kokiomis priemonėmis
gyventojai bus apsaugoti nuo nepageidaujamos apšvitos.
2011 m. RSC išdavė 83 įvairių rūšių licencijas verstis veikla
su šaltiniais, o 19-os objektų, baigusių tokią veiklą, licencijų
galiojimas buvo panaikintas. Duomenys apie 2007–2011 m.
išduotas licencijas pateikti 14 ir 15 pav.
2011 m. daugiausia naujų licencijų buvo išduota odontologijos praktika besiverčiantiems ūkio subjektams. Kokybiškoms odontologijos paslaugoms teikti naudojami tiek
intraoraliniai, tiek panoraminiai dantų rentgeno aparatai su
skaitmenine vaizdo gavimo technologija. Pažymėtina, kad
naudojant naujuosius įrenginius tiek darbuotojai, dirbantys
su įranga, tiek pacientai, tiek kiti šalia esantys asmenys patiria
daug mažesnę apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote.
Pastebima, kad licencijų turėtojais tampa vis daugiau antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo įmonių. Superkamo metalo laužo sudėčiai nustatyti jos įsigyja metalo analizatorius
su generatoriais arba uždaraisiais šaltiniais su 63Ni. Taip pat į
RSC kreipėsi nemažai ūkio subjektų, norinčių gauti licencijas,

licensing of Practices
involving ionising radiation
sources

L

icensing of practices involving sources started in 1999 in Lithuania, when the Seimas of the Republic of Lithuania adopted the
Law on Radiation Protection and the Government of the Republic
of Lithuania adopted Licensing Regulations on 25 May 1999.
Regulations governing licensing of practices involving sources
were supplemented and amended in 2011, subject to legal
amendments which took place after Lithuania has joined the
EU, subject to experience gathered by RSC specialists, improved
radiation protection culture among holders of sources and
the international practice in radiation protection. RSC licenses
practices involving sources in health care, industry, science,
education and other areas, except nuclear energy sites.
The new licensing procedure has been harmonized with the
CE Services Directive, and from now on both legal entities and
natural persons may be license holders. Another, new license
type has been legalized, namely the license for practices in ionizing radiation environment on another license holder’s premises.
To implement the above Directives’ provisions on simplified
cross-border service provision between the EU member states or
party states of the European Economic Area, practices involving
sources may be carried out not only by license holders, but also by
temporary permission holders. Temporary permissions are issued
to applicants already holding a document entitling them to engage in practices involving sources, issued by an EU member state.
The new Licensing Regulations include a critical requirement on public exposure restrictions. If a future practice may
cause extra public exposure, the applicant for a license or temporary permission must submit a description of measures to
reduce public exposure, and on exposure monitoring. The description shall specify how the public shall be protected against
undesirable exposure and by what means.
In 2011 RSC issued 83 licenses of various types for practices involving sources, and revoked licensed for 19 sites
which had stopped such practices. Figures 14 and 15 provide data on licenses issued in 2007–2011.
In 2011 the majority of licenses were issued to legal entities having dental clinics. Provision of quality dental services includes the
use of both intraoral and panoramic dental X-ray machines with digital imaging technology. It should be noted that operation of new
devices means much lower exposure to ionizing radiation both to
their operators, patients and other individuals in close proximity.
Companies engaged in buying and recycling secondary raw
materials increasingly become license holders. They buy metal
analyzers with ionizing radiation generators or sealed sources
containing 63Ni to determine composition of scrap metal they
buy. RSC was also contacted by many economic entities, applicants for licenses entitling to use X-ray control devices on technological food processing lines.
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Licenses issued in 2007–2011
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suteikiančias teisę maisto produktų gamybos technologinėse linijose naudoti rentgeno kontrolės įrenginius.
2011 m. RSC išdavė 5 vienkartinius leidimus Lenkijos, Prancūzijos, Čekijos ir 2 Vokietijos užsienio valstybių ūkio subjektams
Lietuvoje teikti paslaugą su šaltiniais. Per metus išduodamų
vienkartinių leidimų skaičius daugelį metų kinta labai nežymiai.
Kai licencijų turėtojai keičia savo pavadinimą, kodą, buveinės adresą arba teisinę formą (iš individualiųjų įmonių persiregistruoja į uždarąsias akcines bendroves), jie turi kreiptis
į RSC dėl licencijos patikslinimo. Dėl šių priežasčių 2011 m.
buvo patikslintos 69 licencijos.
Verčiantis veikla su šaltiniais dažnai keičiasi jos sąlygos: pasikeičia darbuotojai, įsigyjama naujų arba nurašomi netinkami
naudoti šaltiniai ir kt. Apie tai licencijų turėtojai per 10 darbo dienų teisės aktų nustatyta tvarka privalo pranešti RSC, kurio specialistai radiacinės saugos požiūriu įvertina šiuos pasikeitimus.
Tik įsitikinus, kad veikla su šaltiniais naujomis licencijos galiojimo
sąlygomis bus saugi, priimamas sprendimas leisti verstis tokia
veikla. Pasikeitimai įrašomi į licencijos priedą. 2001–2011 m. pakeistų licencijų priedų skaičius pateiktas 16 pav.

18

83

2010

2011

year
Figure 15
Licenses issued in 2007-2011 by practice areas

In 2011 RSC issued 5 temporary permissions for economic entities of Poland, France, the Czech Republic, and
2 Germany to provide services using sources on the Republic of Lithuania. The number of single permissions issued
per year has changed to a minor extent so far.
When license holders change their names, codes, addresses of their headquarters or their legal form (from sole proprietorships to private limited liability companies), they have to
apply to RSC asking to amend their licenses. 69 licenses were
amended because of this reason.
Terms of practices involving sources often change: there is an employee turnover, new sources are acquired or
sources no longer good for use are written off, etc. License
holders shall inform RSC about this in 10 days, and RSC specialists evaluate such changes from the radiation protection
viewpoint. A decision to allow practices involving sources is
made only after ensuring that such practices are safe under
the new license conditions. Amendments are included into
an annex to the license. Fig. 16 provides dynamics of the
number of amended license annexes in 2001–2011.
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Valstybinė radiacinės saugos
priežiūra

R

1 571

SC vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, kurios
tikslas – įvertinti, prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip ūkio subjektai,
kurie planuoja verstis arba verčiasi veikla su šaltiniais, įgyvendina ir laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių
darbuotojų, gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą bei šaltinių
fizinę saugą, reikalavimų. Valstybinė radiacinės saugos priežiūra apima ūkio subjektų, besiverčiančių veikla su šaltiniais, patikrinimus ir jų konsultavimą bei metodinės pagalbos teikimą
įvairiais radiacinės saugos klausimais. Konsultacijos teikiamos
ne tik patikrinimų metu, bet ir telefonu, elektroniniu paštu,
rengiant seminarus, mokymus.
Patikrinimai būna planiniai (ūkio subjektai tikrinami
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente nustatytu periodiškumu) ir neplaniniai, pvz., gavus skundą,
kilus įtarimų dėl neteisėtos veiklos su šaltiniais ar veiklos,
galinčios kelti nepagrįstą apšvitą. Patikrinimų planai skelbiami RSC interneto svetainėje www.rsc.lt (skiltyje „Planuojami patikrinimai“), o likus 10 darbo dienų iki numatomo
patikrinimo ūkio subjektai apie tai informuojami raštu ar
elektroniniu paštu.
2011 m. įgyvendinant LR Vyriausybės administracinės
naštos verslui mažinimo bei priežiūrą atliekančių institucijų
funkcijų optimizavimo politiką patvirtinta nauja Valstybinės
radiacinės saugos priežiūros reglamento redakcija. Kadangi
Lietuvoje yra gana daug odontologijos praktika su dantų
rentgeno aparatais užsiimančių ūkio subjektų, šiame teisės
akte įteisintas naujas požiūris į jų patikrinimus. Dabar tokių
ūkio subjektų veiklos patikrinimų dažnumas tiesiogiai priklauso nuo jų pažangumo, t. y. nepažangūs ūkio subjektai
tikrinami dažniau, o pažangūs – rečiau.
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Figure 16
Dynamics of the number of amended license annexes in 2001–2011

state supervision of radiation
Protection

T

he purpose of the state supervision of radiation protection implemented by RSC is to assess, oversee and control
that economic entities planning to or engaged in practices
involving sources practice in line with laws and other legislation regulating occupational, public and environmental
radiation protection, as well as security of sources. The state
supervision of radiation protection includes inspections and
consulting of economic entities engaged in practices involving sources, and providing methodological assistance on
various radiation protection topics. Consulting is provided
not only during inspections, but also by telephone, email,
during workshops and trainings.
Inspections are planned (economic entities are inspected
in line with frequency provided for in the Regulations of the
State Supervision of Radiation Protection) and unplanned, e.g.,
upon receiving a complaint, if there are suspicions on illegal
practices involving sources or potentially causing unjustified
exposure. Inspection plans are posted on RSC website www.rsc.lt
(under “Planned Inspections“). Economic entities get a 10 day
written or email notice about their planned inspections.
In 2011, to implement the Government policy to reduce
administrative burden on business and optimize functions
of regulatory authorities, a new version of the Regulation of
State Supervision of Radiation Protection was adopted. As
far as Lithuania has many dental clinics having dental X-ray
machines, this legislation enforces a new attitude to their
inspections. Now the inspection frequency of such entities is
directly subject to their advancement, i.e., advanced entities
are inspected with lower frequency, non-advanced – higher
frequency.
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2007–2011 m. RSC pareigūnai atliko patikrinimus (17 pav.)
siekdami įvertinti profesinės, medicininės, gamtinės bei
avarinės apšvitos įtaką darbuotojams, pacientams ir gyventojams. Nors ūkio subjektams teikiamos konsultacijos,
radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo klausimais organizuojami seminarai, tačiau patikrinimų metu nustatyta ir
radiacinės saugos reikalavimų nevykdymo atvejų.
Vertinant profesinę apšvitą atlikti patikrinimai įvairiose
veiklos su šaltiniais srityse. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas ūkio subjektams, kurie verčiasi veikla su didžiausios, t. y.
I–III, pavojingumo kategorijos šaltiniais. Patikrinimų metu
nustatyta, kad dauguma ūkio subjektų vykdo darbuotojams
nustatytus jų profesinę apšvitą mažinančius radiacinės saugos reikalavimus: darbuotojai mokyti ir instruktuoti radiacinės saugos klausimais, aprūpinti tinkamomis individualiomis saugos priemonėmis, tinkamai nustatytas jų apšvitos ir
darbo vietų stebėsenos atlikimo dažnumas ir apimtys. Ūkio
subjektams, nevykdantiems visų nustatytų reikalavimų, nurodyta iki tam tikros datos pašalinti pažeidimus.
Intervencinės radiologijos darbuotojų gaunamos profesinės apšvitos dozės yra didžiausios, todėl nuolatos
vertinama, kaip užtikrinama jų radiacinė sauga. Analizuojant ASPĮ intervencinės radiologijos darbuotojų vidutines
metines apšvitos dozes pastebėta, kad skirtingose įstaigose jos skiriasi ir skirtumai labai priklauso nuo atliekamų
intervencinių procedūrų pobūdžio ir darbo krūvio. Atsižvelgiant į tai, pateikti reikalavimai darbuotojų radiacinei
saugai optimizuoti. Taip pat nustatyta, kad pacientų dozės
ar įrangos parametrų vertės, atspindinčios paciento patirtą apšvitą, registruojamos ne visose ASPĮ. Pareikalauta
registruoti visus įrangos parametrus, susijusius su paciento patirta apšvita, vertinti didesnės rizikos procedūras
ir atlikti pacientų stebėseną tam tikru periodu. Taip pat
pareikalauta, kad ASPĮ, neturinčios medicinos fizikų, juos
įdarbintų arba turėtų galimybę su jais pasikonsultuoti.
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Figure 17
State supervision of radiation protection in 2007–2011

In 2007–2011 RSC officials performed inspections (Fig.17)
to assess effects of occupational, medical, natural and
emergency exposure on workers, patients and population.
Though economic entities are consulted and workshops on
meeting radiation protection requirements are organized,
cases of incompliance with radiation protection requirements have been identified during inspections.
Various areas of practices involving sources were inspected to assess occupational exposure. Special attention was
focused on economic entities engaged in practices involving
sources of the highest risk categories, namely I–III. Inspections
determined that the majority of economic entities meet radiation protection requirements reducing occupational exposure, established for their workers: they have been trained and
instructed on radiation protection, provided with respective
personal protection measures, and monitoring frequency and
scope, locations of their exposure and their workplaces has
been established properly. Economic entities which failed to
comply with established requirements were instructed to eliminate their violations up to certain deadlines.
Interventional radiology workers receive the highest occupational exposure doses, thus ensuring their radiation
protection is regularly assessed. Analysis of average annual
exposure doses of interventional radiology workers in HCIs
disclosed that doses differ subject to different HCIs, and the
differences highly depend on the nature of interventional
procedures and workloads. After taking this into consideration, requirements for optimizing occupational safety were
provided. Another finding was that not all HCIs register patient doses or device parameter values reflecting patient
exposures. Registration of full device parameters related to patient exposure was required, as well as assessment of higher
risk procedures and patient monitoring for certain time. HCIs
having no health physicists were required to employ them or
have a possibility to consult with them.

Vertinant medicininę apšvitą 2009–2011 m. atlikti patikrinimai ASPĮ, kuriose įdiegtos skaitmenizuotos ar skaitmeninės
rentgenodiagnostinės įrangos sistemos. Šios sistemos leidžia
sumažinti pacientų apšvitą tuo atveju, jeigu užtikrinamas veiklos kokybės laidavimas. Patikrinimų metu vertinta, kaip atliekamos kokybės laidavimo programose aprašytos radiologinės
procedūros, pacientų apšvitos dozių registravimo tvarka, kokybės kontrolės bandymų atlikimo periodiškumas ir tvarka. Nustatyta, kad dauguma ASPĮ tinkamai pasirengusios dirbti nauja
įranga. Tačiau kai kuriose ASPĮ nustatytu dažnumu neatliekami
kasdieniai ir kassavaitiniai kokybės kontrolės bandymai, neaprašytos šių bandymų procedūros, ne visais atvejais atliekama
pagalbinės įrangos priežiūra. Pastebėta, kad kokybės užtikrinimo programos tinkamai vykdomos tose ASPĮ, kuriose kokybės
kontrolės procesą prižiūri medicinos fizikai.
Mamografija yra pagrindinis rentgenodiagnostikos tyrimo metodas, taikomas krūties piktybinių navikų diagnostikai, tačiau šių tyrimų metu pacientai gauna papildomas apšvitos dozes. 2007–2011 m. vertintos atrankinės mamografijos kokybės laidavimo programos ir kaip vykdoma kokybės
proceso užtikrinimo kontrolė. Nustatyta, kad ASPĮ kokybės
vadybos sistema įdiegta ir toliau tobulinama.
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vertinama, kaip užtikrinami pacientų radiacinės saugos reikalavimai pediatrijoje,
nes šie pacientai ypač jautrūs jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui. Todėl itin svarbu, kad darbuotojai, atliekantys
vaikams rentgenodiagnostikos procedūras, žinotų ir taikytų
apšvitos optimizavimo priemones. RSC pareigūnai vertino,
kaip ASPĮ įgyvendina ir vykdo teisės aktuose nustatytus reikalavimus užtikrinti pacientų radiacinę saugą pediatrijoje.
Nustatyta, kad daugiausia vaikų tyrimų atliekama naujais
skaitmenizuotais rentgenodiagnostikos aparatais, naudojant
automatines valdymo sistemas. Siekiant išvengti pakartotinių rentgenodiagnostikos tyrimų dėl judesio, procedūrų
metu naudojamos priemonės, padedančios sumažinti mažųjų pacientų apšvitą, pvz., specialūs įtvirtinimo vokai.
Vertinant gamtinę apšvitą vykdytos Medienos kuro radioaktyviosios taršos ir galimos apšvitos gyventojams įvertinimo
programos priemonės (apie tai skaitykite skyriuje ,,Medienos
kuro ir jo pelenų taršos radionuklidais tyrimai“). Daug dėmesio
skirta orlaivių bendrovių įgulų narių apšvitai dėl kosminės spinduliuotės įvertinti ir tvarkai nustatyti (plačiau skyriuje „Orlaivių
įgulų narių apšvita“). Siekiant apsaugoti Lietuvos gyventojus
nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, kurios
priežastimi gali būti paliktieji šaltiniai arba radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalo laužas, vertinta, kaip ūkio
subjektai vykdo metalo laužo galimos radioaktyviosios taršos
kontrolę, vykdyta paliktųjų šaltinių paieška (apie tai – ,,Paliktųjų
šaltinių ir radioaktyvaus užterštumo paieška“).
Svarbu, kad ūkio subjektai, besiverčiantys veikla su I–III pavojingumo kategorijos šaltiniais, būtų tinkamai pasirengę galimų radiologinių incidentų ir avarijų prevencijai, o jiems įvykus – likvidavimui bei padarinių šalinimui. Analizuojant ūkio
subjektų pasirengimą reaguoti į radiologinius incidentus ir
avarijas nustatyta, kad ūkio subjektai skiria per mažai dėmesio
radiologinių incidentų ir avarijų padariniams prognozuoti bei
galimų grėsmių prevencijos priemonėms. Vertindami avarinę

To assess medical exposure HCIs having digitized or digital X-ray diagnostic systems were inspected in 2009–2011.
Such systems allow reducing patient exposure in case quality assurance system is in place. Inspections assessed how
radiological procedures described in quality assurance programmes are implemented, as well as registration procedures of patient doses, frequencies and procedures of quality
control tests. The majority of HCIs were found to be properly
ready to operate new devices. However some HCIs failed to
perform daily and weekly quality control tests at the established frequency, describe procedures of such tests, perform
maintenance of supporting equipment. HCIs having medical physicists supervising a quality control process were noticed to properly implement quality assurance programmes.
Mammography is the main X-ray diagnostic method
employed to diagnose malignant breast tumors, however
patients are exposed to extra doses during such tests.
Mammography screening quality assurance programmes
and quality assurance process controls were assessed in
2007–2011. HCI quality management systems were found to
be in place and under follow-up improvement.
Lithuania as other world countries assesses how requirements
of patient radiation protection are met in pediatrics, as pediatric
patients are especially vulnerable to ionizing radiation effects.
Thus knowing and applying exposure optimizing measures is
crucial for workers performing X-ray diagnostic procedures on
children. RSC officials assessed how HCIs implement and meet
legal requirements to ensure patient radiation protection in
pediatrics. The majority of tests performed on children were found
to be done using new digitized X-ray machines, using automated
control systems. To prevent movement-triggered repetitive X-ray
diagnostic tests, measures reducing patient exposure are used,
e.g., special fixing envelopes, for such procedures.
In order to assess natural exposure, measures of the
programme “Assessment of Radioactive Contamination and
Potential Public Exposure of wood fuel” were implemented
(please see the chapter “Investigations of Radionuclide
Contamination of wood fuel and Ash” for more details). Much
attention was focused on assessing and establishing the
procedure for aircraft crew exposures to cosmic radiation
(please see the chapter “Aircraft Crew Exposures” for more
details). To protect Lithuanian population against unjustified
exposures to ionizing radiation potentially caused by orphan
sources or scrap metal contaminated with radioactive materials,
RSC assessed how economic entities controlled potential
radioactive contamination of scrap metal and searched for
orphan sources (please see the chapter “Search for Orphan
Sources and Radioactive Contamination” for more details).
For economic entities engaged in practices involving
sources of risk categories I-III it is critical to be properly
prepared to prevent potential radiological incidents and
accidents, and in case the latter occur, for their liquidation
and elimination of their consequences. Analysis of readiness
of economic entities to respond to radiological incidents and
accidents revealed that they insufficiently focus on forecasting
such consequences and on measures to prevent potential
threats. To assess emergency exposure, RSC officials attended
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apšvitą RSC pareigūnai dalyvavo ūkio subjektų rengtose pratybose, kurių metu imituotas radiologinis incidentas ar avarija,
peržiūrėjo ūkio subjektų radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planus, teikė pastabas ir rekomendacijas, kaip juos tobulinti.
Patikrinimų metu nustatyta radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, iš kurių dažniausi: laiku
nepranešta apie pasikeitusias licencijos galiojimo sąlygas,
nevykdyta darbo vietų apšvitos stebėsena, neatlikta individualiųjų apsaugos priemonių patikra, nepateikti duomenys
šaltinių Registrui. Dauguma pažeidimų pašalinti patikrinimo
metu arba per nustatytą laikotarpį ir nesukėlė grėsmės aplinkiniams, tačiau pasitaikė ir tokių, kurie galėjo sukelti papildomą gyventojų, darbuotojų ar pacientų apšvitą. Už šiuos
pažeidimus ūkio subjektams buvo taikytos administracinio
poveikio priemonės: surašyti sprendimai dėl darbo su šaltiniu sustabdymo arba administracinio teisės pažeidimo protokolai, skirtos baudos (18 pav.). 2011 m. buvo taikyta daugiausia – 16 (12 – medicinos, 1 – pramonės, 3 – kitos paskirties ūkio subjektams) administracinio poveikio priemonių.
Nustatyti net 9 atvejai, kai ūkio subjektai vertėsi neteisėta
veikla, t. y. neturėdami RSC išduotos licencijos.
Radiacinės saugos požiūriu, siekiant užtikrinti darbuotojų ir
gyventojų radiacinę saugą, labai svarbu dar prieš pradedant
naudoti šaltinius įsitikinti, ar patalpos, kuriose jie bus naudojami, tinkamai įrengtos. RSC tikrina statybos ar rekonstravimo
projektų, pateiktų savivaldybių administracijoms statybos leidimui gauti, sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, kai
suprojektuotuose statiniuose numatyta veikla su šaltiniais.
Kasmet ūkio subjektai pateikia 150–170 projektų radiacinės
saugos (specialiajai) ekspertizei atlikti (19 pav.). Didžioji dalis
projektų atitinka teisės aktų reikalavimus ir geros praktikos rekomendacijas, todėl suderinami iškart. Tačiau vis dar pasitaiko
atvejų, kai būtina atlikti pakartotinę ekspertizę, nes projektuojantys asmenys pateikia ne visą ekspertizei atlikti reikiamą informaciją, nenurodo, kuo remiantis pasirinkti kriterijai projektuojant apsaugas, neteisingai parinkti skaičiavimams naudojami koeficientai ar planuojama dirbti nepritaikytose patalpose.
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drills organized by economic entities, including simulation
of a radiological incident or accident. RSC specialists also
reviewed plans for prevention and consequence liquidation of
radiological incidents or accidents, and provided comments
and recommendations on their improvement.
Inspections revealed legal violations of radiation protection
regulations. The following were the most frequent among them:
failure to timely notify about changes in licensing conditions,
failure to perform workplace exposure monitoring, failure to
check personal protection means, failure to submit data to the
Register of Sources. The majority of violations was eliminated
during inspections or within the specified time period and did
not cause any risk for nearby people, but some could have caused
extra public, occupational or patient exposure. The following
administrative pressures were applied to economic entities for
such violations: economic entities were fined, and decisions
of suspending practices involving sources, or statements of
administrative violations were issued (Fig. 18). In 2011 the highest
number of administrative pressures was applied, namely 16
(12 to health care, 1 to industrial, 3 to other economic entities).
As many as 9 cases were identified when economic entities were
engaged in illegal practices, i.e., without being licensed by RSC.
In order to ensure occupational and public radiation
protection, ensuring of proper installation of premises where
sources will be used is critical before the start of operations. RSC
inspects, if solutions of construction or reconstruction designs
submitted to municipalities in order to get construction
permits, are compliant with established requirements when
designed buildings will be used for practices involving sources.
Every year economic entities submit 15-170 designs for
performing radiation protection (special) expertise (Fig. 19). The
majority of designs are compliant with legal requirements and
the best practice recommendations, thus they are approved
at once. However cases are still faced when they have to be reexpertised, as designers fail to provide full information required
for the expertise, or fail to specify the basis for selecting protection
design criteria, fail to select right coefficients for calculations, or
plan to work in premises not adapted for this purpose.
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Figure 18
Data on administrative pressures applied in 2007–2011
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radioaktyviųjų medžiagų ir
radioaktyviųjų atliekų vežimo
valstybinė radiacinės saugos
priežiūra

R

SC šiai veiklai išduotą licenciją bei laikantis griežtų radiacinės saugos reikalavimų. RSC specialistai nuolat (atlikdami
planinius ir neplaninius patikrinimus) vertina licencijų turėtojų pasirengimą saugiai vežti radioaktyviąsias medžiagas ar
radioaktyviąsias atliekas.
2008 m. RSC kartu su Valstybine atominės energetikos
saugos inspekcija (VATESI) parengė Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro
įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo LR taisykles. Į
šias taisykles perkeltos 2006 m. ET direktyvos 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio
kuro vežimo priežiūros ir kontrolės nuostatos.
Pagal teisės aktuose nustatytą tvarką, ūkio subjektai, planuojantys įsigyti radioaktyviųjų medžiagų ar grąžinantys gamintojui panaudotus uždaruosius šaltinius bei perduodantys
galutinai sutvarkyti jų veikloje susidariusias radioaktyviąsias
atliekas, turi gauti RSC išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias
medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas.
2011 m. radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms atliekoms vežti išduota mažiau leidimų nei įprastai – iš
viso 36 leidimai, iš jų 29 – radioaktyviosioms medžiagoms ir
7 – radioaktyviosioms atliekoms vežti. Tais pačiais metais RSC
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Figure 19
Expertise dynamics of radiation
protection projects in 2007–2011

state radiation Protection
supervision of transportation of
radioactive materials and
radioactive waste

R

SC specialists regularly (by performing planned and
unplanned inspections) inspect the readiness of license
holders to safely transport radioactive materials and waste.
In 2008 RSC together with State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) developed the Rules of Import, Export, Transit and Transportation of Radioactive Materials, Radioactive
Waste and Spent Nuclear Fuel in the Republic of Lithuania.
These Rules transposed provisions of the Council Directive
2006/117/Euratom of 2006 on the supervision and control
of shipments of radioactive waste and spent fuel.
Under the procedure provided for in law economic entities planning to acquire radioactive materials or returning used sealed sources to manufacturers, and transferring radioactive waste generated during their operations
for final management, must get a permit issued by RSC to
transport radioactive materials or radioactive waste.
In 2011 less than usual permits were issued to transport radioactive materials or radioactive waste, namely
36 in total, including 29 for radioactive materials and
7 for radioactive waste. In 2011 RSC also approved 10
transport permits to export used sealed sources to other
EU countries.
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suderino 10 vežimo leidimų išvežti į kitas ES šalis panaudotus
uždaruosius šaltinius.
2011 m. vežimo leidimų išdavimo skaičiaus sumažėjimą
lėmė vežimo leidimų išdavimo tvarka ES šalyse. Ūkio subjektams, reguliariai įvežantiems radioaktyviąsias medžiagas ar išvežantiems panaudotus uždaruosius šaltinius, pakanka kartą per 3 metus gauti daugkartinį vežimo leidimą.
Leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas kitimas 2007–2011 m. pateiktas 20 pav.
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iV. ProFesinĖ aPŠVita
arbuotojai, dirbantys su šaltiniais ar jonizuojančiosios
spinduliuotės aplinkoje, patiria profesinę apšvitą, kuri turi
būti nuolat ir sistemingai matuojama, registruojama, vertinama bei prognozuojama. Svarbiausias profesinės apšvitos
stebėsenos tikslas – remiantis išorinės apšvitos dozės, dozės
galios darbo vietose, vidinės apšvitos ar kitų tyrimų rezultatais įvertinti darbuotojams taikomų apsaugos priemonių
efektyvumą ir radiacinės saugos požiūriu sukurti saugias darbo sąlygas.
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Reduction in the number of transport permits in 2011
was caused by the procedure of issuing transport permits
applied between EU countries. Getting a multiple entry
transport permit once per 3 years is now sufficient for economic entities engaged in regular import of radioactive materials or export of used sealed sources.
Dynamics of the number of permits issued for transportation of radioactive materials and radioactive waste in 2007–
2011 is shown in Fig. 20.
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Figure 20
Dynamics of the number of permits issued for transportation
of radioactive materials and radioactive waste in 2007–2011

iV. oCCuPational eXPosure

W

orkers handling sources or working in ionizing radiation environment are subject to occupational exposure
which shall be regularly and systematically measured, registered, assessed and forecasted. The key purpose of the occupational exposure monitoring is to assess the efficiency
of worker protection measures based on results of external
exposure doses, workplace dose rates, internal exposure and
other tests, and to create safe working conditions in radiation protection terms.

darbuotojų, dirbančių su
šaltiniais, gaunama apšvita

R

SC 2007–2011 m. kasmet atliko apie 3 000 darbuotojų,
dirbančių su šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, išorinės apšvitos dozių matavimus. Kiekvienais metais atliekama daugiau kaip po 12 000 individualiųjų dozių matavimų.
Per penkerius metus atskirose veiklos srityse dirbančių
darbuotojų, kurių dozės matuotos RSC, metinės vidutinės
išorinės apšvitos dozės pavaizduotos 21 pav.
Matavimų rezultatai rodo, kad intervencinės radiologijos
ir branduolinės medicinos sričių darbuotojai gauna didesnes
išorinės apšvitos dozes, palyginti su darbuotojais, dirbančiais
kitose veiklos srityse. Todėl RSC iniciatyva buvo vykdomos
specialios programos siekiant detaliau ištirti šių sričių darbuotojų gaunamas išorinės apšvitos dozes. Tyrimų tikslas – įvertinti akių lęšiukų ir galūnių gaunamas dozes, nustatyti dozimetrų,
skirtų akių ir rankų apšvitai vertinti, nešiojimo reikalingumą ir
pateikti rekomendacijas, kaip mažinti išorinę apšvitą.
Siekiant įvertinti intervencinės radiologijos darbuotojų akių
ir galūnių apšvitos dozes, gaunamas atskirų intervencinių procedūrų metu, atlikta 512 akių ir galūnių dozių matavimų 6 ASPĮ.
Procedūrų, kurių metu matuotos akių ir galūnių gaunamos dozės,
rentgenodiagnostikos aparato vidutinė švietimo trukmė buvo
apie 12 min. Vienos intervencinės procedūros metu išmatuota
intervencinės radiologijos gydytojo vidutinė kairės akies dozė

exposure of radiation
workers

I

n 2007–2011 RSC annually measured external doses of
approximately 3,000 workers handling sources and working in
ionizing radiation environment. Every year more than 12,000
individual doses were measured.
Fig. 21 shows the average annual external exposure doses
of workers of various fields measured by RSC in 5 years.
Measurement results demonstrate that interventional radiologists and nuclear medicine workers get higher external
exposure doses compared to workers in other areas. Thus RSC
initiated special programmes on more detailed external dose
measurements for such workers. The purpose of the measurements was to assess doses of eye lenses and extremities, and
establish if wearing dosimeters to record eye and extremity
exposure was necessary, and provide recommendations on
means to reduce external exposures.
512 eye and extremity dose measurement were completed
in 6 HCIs in order to assess eye and extremity external doses
the interventional radiologists received during individual interventional procedures. The average operating duration of X-ray
diagnostic machines lasted approximately 12 minutes during
procedures when eye and extremity doses were recorded. The
average left eye dose was 0.2 mSv, for an interventional doctor
per interventional procedure, the average left leg dose was
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21 pav.
Atskirose veiklos srityse dirbančių darbuotojų
metinės vidutinės išorinės apšvitos dozės

Figure 21
Average annual external exposure
doses of workers of various fields
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buvo apie 0,2 mSv, kairės kojos – 0,6 mSv, rankų pirštų – 0,3 mSv.
Intervencinės radiologijos jaunesniojo personalo išmatuotos akių
ir galūnių dozės, palyginti su intervencinės radiologijos gydytojų dozėmis, buvo gerokai mažesnės. Intervencinės radiologijos
darbuotojų atskirų kūno dalių gaunama apšvita pasiskirsto netolygiai, kadangi procedūros metu švinine prijuoste uždengiama
darbuotojo krūtinė, liemuo ir viršutinė kojų dalis, o akys, rankos ir
apatinė kojų dalis lieka neapsaugotos. Matavimų rezultatai parodė, kad kairė akis, ranka ar koja gauna didesnę apšvitą, nes kairė
kūno pusė dažniausiai yra arčiau rentgeno diagnostikos aparato.
Branduolinės medicinos ir brachiterapijos procedūras atliekančių darbuotojų rankos dėl darbo specifikos gali gauti
didesnes išorinės apšvitos dozes. 2011 m. įsigijus specialius dozimetrus akių ir rankų apšvitai matuoti, 4 ASPĮ atlikti
208 akių ir rankų dozių matavimai darbuotojams, dirbantiems branduolinės medicinos ir brachiterapijos srityse.
Brachiterapijos procedūrų metu išmatuotos gydytojų ir
jaunesniojo personalo akių ir rankų dozės neviršijo minimalaus registruojamojo lygio (0,08 mSv).
Branduolinės medicinos procedūras atliekančių darbuotojų akių ir rankų dozės matuotos 1–6 darbo dienas, jiems
dirbant su šaltiniais. Didžiausia rankos dozė – 10,6 mSv – išmatuota jaunesniojo personalo darbuotojui, 5 darbo dienas
nešiojusiam dozimetrą ir atlikusiam branduolinės diagnostikos procedūras su 99mTc. Didžiausia akių dozė – 0,9 mSv – išmatuota jaunesniojo personalo darbuotojui, 6 darbo dienas
nešiojusiam dozimetrą ir atlikusiam branduolinės diagnostikos procedūras su 99mTc.
Įvertinus specialių programų metu gautus rezultatus
nustatyta, kad intervencinės radiologijos gydytojų gautos
apšvitos dozės sudarytų apie 17 proc., 14 proc. ir 7 proc.
metinės ribinės dozės atitinkamai akims, kojoms ir rankoms,
o branduolinės medicinos jaunesniojo personalo gautos
rankų ir akių apšvitos dozės sudarytų iki 25 proc. metinės
dozės ribos galūnėms ir iki 6 proc. metinės dozės ribos akių
lęšiukams. Atlikti akių ir galūnių apšvitos dozių tyrimai parodė, kad intervencinės radiologijos gydytojų akys ir galūnės,
o branduolinės medicinos jaunesniojo personalo rankos gali
gauti apšvitos dozes, viršijančias 10 proc. metinės dozės ribą
akių lęšiukams ir galūnėms. Tokiais atvejais intervencinės radiologijos gydytojams turi būti atliekama akių ir galūnių apšvitos dozių, o branduolinės medicinos jaunesniajam personalui – rankų apšvitos dozių stebėsena. Panašius darbuotojų
akių ir galūnių apšvitos tyrimus ir vertinimą planuojama tęsti.
Darbuotojai, dirbantys su atviraisiais šaltiniais, be išorinės
apšvitos gali patirti ir papildomą vidinę apšvitą. Vidinės apšvitos tyrimų tikslas – nustatyti, kokias apšvitos dozes lemia
į darbuotojo organizmą patekę radionuklidai, ir įsitikinti, kad
neviršijamos nustatytos apšvitos dozių ribos.
2007–2011 m. darbuotojams, dirbantiems su 99mTc, 125I, 131I ir
137
Cs šaltiniais, atlikta apie 130 skydliaukės ir 70 viso kūno aktyvumo matavimų. Apskaičiuotos kaupiamosios efektinės dozės, kurios neviršijo 1 mSv, išskyrus vieną atvejį, kai branduolinės medicinos darbuotojui buvo nustatytas didesnis radioaktyviojo jodo
aktyvumas skydliaukėje. Šiuo atveju, atlikus papildomus vidinės
apšvitos matavimus, nustatyta, kad darbuotojo metinė bendroji
efektinė dozė neviršijo nustatytos ribinės dozės.
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0.6 mSv, and the finger dose was 0.3 mSv. Recorded eye and
extremity doses of junior interventional radiology staff were
lower compared to those of interventional radiology doctors.
Exposure of individual body parts of interventional radiology
workers is unevenly distributed, as workers use lead aprons
to cover their chests, waists and top legs during procedures,
while eyes, arms, and lower legs remain unprotected. Measurements have revealed that the left eye, arm and leg receive
higher exposures as the left part of the body most often is
closer to X-ray diagnostic machines.
Due to the work profile workers performing nuclear medicine and brachytherapy procedures receive higher exposure
for hands than the remaining body. In 2011 special dosimeters for recording eye and hand doses were procured, and eye
and hand doses were measured for 208 nuclear medicine and
brachytherapy workers in 4 HCIs.
Eye and hand doses of medical doctors and junior staff
recorded during brachytherapy procedures did not exceed
the minimum detectable level (0.08 mSv).
Eye and hand doses of nuclear medicine workers were measured for 1 to 6 business days when they operated sources. The
maximum hand dose was measured for a junior staff member
and was 10.6 mSv (recorded for 5 days of dosimeter wear while
performing nuclear medicine diagnostic procedures using 99mTc).
The maximum eye dose was recorded for a junior staff member
and was 0.9 mSv (recorded for 6 days of dosimeter wear while
performing nuclear medicine diagnostic procedures using 99mTc).
Having assessed results of individual programmes, it was
determined that doses received by interventional radiology
doctors would amount to 17%, 14% and 7% of the annual
dose limits for eyes, legs and hands, while doses received by
junior staff of nuclear medicine would amount up to 25% of
the annual dose limits for extremities and up to 6% for eye lenses. The performed measurements of eye and extremity doses
have shown that doses for eyes and extremities of interventional radiology doctors, and hands of junior staff of nuclear medicine may exceed 10% of annual limit doses for lenses and
extremities. In such cases interventional radiology doctors
must be monitored for eye and extremity doses, and junior
staff of nuclear medicine must be monitored for hand doses.
Follow-up of similar occupational eye and extremity exposure
measurements and assessments is planned in the future.
Besides external exposure, nuclear medicine workers operating open sources may also be subject to additional internal
exposure. The purpose of internal dose measurements is to measure doses caused by radionuclides inside the worker‘s body and
ensure that the established dose limits are not exceeded.
RSC measures the whole body and thyroid activity of radionuclides using whole body and thyroid activity counters. In
2007–2011 approximately 130 thyroid and 70 whole body activity measurements were recorded in workers operating 99mTc,
125 131
I, I and 137Cs sources, and committed effective doses were
calculated, which did not exceed 1 mSv, except one case when
higher thyroid activity of radioactive iodine was detected in a
nuclear medicine worker. In this case extra internal exposure
measurements were taken and it was determined that the total
annual effective dose did not exceed the established dose limit.

aircraft Crew exposure

orlaivių įgulų narių apšvita

L

ietuvos gyventojai kasmet iš kosmoso gauna apie 0,38 mSv
apšvitos dozę.
Kosminės spinduliuotės nulemta apšvita paprastai nelaikoma pavojinga keleivių, skrendančių orlaiviais, sveikatai. Visai kas
kita – orlaivių įgulos nariai (pilotai, stiuardesės), kurie nemenką
darbo laiko dalį praleidžia skrendančiame lėktuve ir kurių radiacinei saugai turi būti skiriama daugiau dėmesio. Orlaivių įgulų
narių, kurių apšvitos dozė gali viršyti 1 mSv per metus (skraidančių aukščiau nei 8 000 m), apšvita privalo būti vertinama ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, jei metinė apšvita viršija 1 mSv,
taikomos tam tikros radiacinės saugos priemonės.
RSC specialistai, siekdami įvertinti orlaivių įgulų narių dėl
kosminės spinduliuotės gaunamą apšvitą, 2007–2011 m.
tęsė dar 2000 m. pradėtus tiesioginius kosminės spinduliuotės matavimus orlaivių skrydžių metu ir vertino apšvitos dozės priklausomybę nuo skrydžio parametrų (maršruto, aukščio ir trukmės) bei Saulės aktyvumo.
2010–2011 m. RSC pagal bendrovių pateiktus duomenis
apie vykdytus skrydžius specialia programine įranga (CARI-6)
atliko trijų orlaivių bendrovių (UAB „Aurela“, UAB „Small Planet
Airlines“ ir UAB „Star 1 Airlines“), kurių orlaiviai skraidė aukščiau nei 8 000 m, įgulų narių apšvitos, gautos dėl kosminės
spinduliuotės, vertinimą. Orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo 2009–2010 m. rezultatų palyginimas pateiktas 22 pav.

L

ithuanian population gets the cosmic exposure dose of
approximately 0.38 mSv per year.
Exposure caused by cosmic radiation usually is considered
not a health hazard for aircraft passengers. However aircraft
crew members (pilots, flight assistants) are in a very different
situation, as they spend a lot of their working time on board
of aircrafts, and more attention should be focused on their
radiation protection. Exposures of aircraft crew members
must be assessed, if their doses may exceed 1 mSv per year
(for crews flying above 8,000 m). If the annual exposure
exceeds 1 mSv per year based on the assessment results,
certain radiation protection measures shall be applied.
In order to assess cosmic radiation exposure received
by aircraft crews, in 2007–2011 RSC specialists continued
direct cosmic radiation measurements during flights which
were started in 2000, and assessed how flight parameters
(routes, altitudes and durations) and solar activity influenced
exposure doses.
In 2010–2011 RSC used special software (CARI-6) to assess
cosmic radiation exposures of aircrafts crews flying at higher
than 8,000 m altitudes, based on company flight data provided
by three airline companies (Aurela UAB, Small Planet Airlines UAB
and Star 1 Airlines UAB). Results of comparative crew exposure
assessment for 2009–2010 are provided in Fig. 22.

Metinė efektinė dozė, msv
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Orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo 2009–2010 m. rezultatų palyginimas

Figure 22
Results of comparative crew exposure assessment for 2009–2010

Pagal grafike nubrėžtas tendencijų linijas matyti,
kad didžiausią įtaką orlaivių įgulų narių apšvitai turėjo
skrydžio aukščio ir trukmės veiksniai: bendrovės Nr. 1
orlaiviai skraidė didesniame aukštyje nei kitų vertintų
bendrovių orlaiviai, todėl šios bendrovės orlaivių įgulų
nariai per tą patį skraidytų valandų skaičių gavo didesnę apšvitą.

Trend lines of the graph above reveal that flight altitudes and durations were the key factors influencing crew
exposures. Aircraft of Company No. 1 flied at higher altitudes compared to aircraft of other assessed companies,
thus their crews received a higher exposure during the
same number of flight hours, compared to crew exposures of other companies.
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Nustatyta, kad orlaivių bendrovių įgulų narių metinės
efektinės dozės daugeliu atvejų viršijo 1 mSv, tačiau nė karto
neviršijo 6 mSv, todėl taikyti radiacinės saugos reikalavimus
netikslinga.
2011 m. RSC papildė esamus orlaivių, skraidančių aukščiau nei 8 000 m, įgulų narių gaunamos apšvitos vertinimo
reikalavimus ir naujoje Lietuvos higienos normos HN 85:2011
„Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ redakcijoje, ir
RSC direktoriaus įsakymu patvirtintame Radiacinės saugos
priemonių taikymo civilinėje aviacijoje ir orlaivių įgulų narių
apšvitos vertinimo tvarkos apraše, kuriame nustatyta apšvitos vertinimo, registravimo, saugojimo ir teikimo RSC tvarka,
detaliau aprašė orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo tvarką
bei taikytinas radiacinės saugos priemones.

It was determined that annual effective doses of airline crews
exceeded 1 mSv in many cases, but never exceeded 6 mSv, thus
there is no need to apply radiation protection requirements.
In 2011 RSC extended exposure assessment requirements
for aircraft crews flying at higher than 8 000 m altitudes, and
included them into the new Lithuanian Hygiene Standard HN
85:2011 “Natural Exposure. Radiation Protection Norms”. More
detailed description of the assessment procedure of aircraft
crew exposures and radiation protection measures to be applied was provided there and in the Procedure Description of
Applying Radiation Protection Measures Applied in Civil Aviation and Assessment of Aircraft Crews Exposure, approved by
the Director of RSC, establishing the procedure of exposure
assessment, data registration, storing and provision to RSC.

V. mediCininĖ aPŠVita

V. mediCal eXPosure

M

edicininė apšvita sudaro didžiausią nuo dirbtinių šaltinių žmonių gaunamos apšvitos dalį. Pastaruoju metu pasaulyje
pacientų apšvita didėja ir sudaro 25 proc. gyventojų gaunamos
apšvitos nuo visų (gamtinių ir dirbtinių) šaltinių. Augant diagnostinių kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos
procedūrų skaičiui tikėtina, kad medicininių diagnostinių procedūrų nulemta apšvita didės ir ateityje. Todėl RSC labai svarbu atlikti nuolatinę pacientų gaunamos apšvitos stebėseną bei teikti
rekomendacijas jai optimizuoti, o ASPĮ, atliekant medicinines
procedūras, naudotis geros praktikos rekomendacijomis, laiku ir
tinkamai atlikti įrangos kokybės kontrolės bandymus bei laikytis
nustatytų rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių.
Siekdamas optimizuoti pacientų gaunamą apšvitą RSC
vykdė TATENA nacionalinį projektą „Pacientų radiacinės saugos diagnostinėje radiologijoje optimizavimas kontroliuojant
pacientų apšvitos dozes“, kurio metu atlikti pacientų gaunamos apšvitos matavimai daugelyje ASPĮ, o diegiamos geros
praktikos rekomendacijos padėjo gerokai sumažinti pacientų
gaunamą vidutinę apšvitą rentgenografijos procedūrų metu.
Remiantis apibendrintais matavimų rezultatais 2008 m. nustatyti nacionaliniai rekomenduojami medicininės apšvitos
lygiai, o 2009 m. išleistos „Europos diagnostinių rentgenografijos vaizdų kokybės kriterijų rekomendacijos“. RSC toliau vykdė
TATENA regioninį projektą „Pacientų radiacinės saugos ir medicininės apšvitos kontrolės stiprinimas“, kurio metu vertinta
apšvita, gaunama intervencinės radiologijos procedūrų metu,
bei vaizdo kokybė mamografijoje. Vykdant projektą įsisavintos
intervencinės radiologijos procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos matavimo ir vertinimo metodikos ir iki 30 proc.
sumažinta vaizdo kokybės kriterijų neatitinkančių mamografijos vaizdų. Įgyvendinant Olandijos vyriausybės remiamą
MATRA projektą peržiūrėti ir sugriežtinti atrankinės mamografijos programose naudojamos įrangos kokybės kontrolės
bandymų reikalavimai.

28

M

edical exposure means the largest share of exposure generated by artificial sources. Global patient exposure increases
lately and represents 25% of population exposure generated by
all (natural and artificial) sources. With growing numbers of computer tomography and nuclear medicine procedures, exposure
caused by medical diagnostic procedures is likely to stay on the
forward growing trend. Therefore regular patient exposure monitoring and providing optimizing recommendations is highly
important for RSC; for HCIs performing medical procedures following the best practice recommendations is highly important,
as well as timely and proper quality control testing and staying
within the established diagnostic reference levels.
In order to optimize patient exposure RSC implemented
a national IAEA project “Optimization of radiation protection
in patients in diagnostic radiology through the monitoring of
patient doses”. The project included patient exposure measurements in many HCIs and implementing the best practice
recommendations, which helped reducing average patient
exposure during X-ray procedures. Based on summary measurement results, national diagnostic reference levels were established in 2008, and in 2009 “European guidelines on quality
criteria for diagnostic radiographic images” were published.
RSC kept implementing the regional IAEA project “Strengthening radiological protection of patients and medical exposure
control” which included measurements of exposure during interventional radiology procedures and image quality in mammography. Measurement and assessment methodologies
of patient exposure received during interventional radiology
procedures were mastered during the project and the number
of mammographic images incompliant with image quality criteria was reduced by 30%. Under a MATRA project supported
by the Government of the Netherlands requirements for quality control tests of devices used for mammography screening
programmes were reviewed and made more stringent.

medicininės apšvitos tendencijos
lietuvoje

D

idžiausią medicininės apšvitos dalį sąlygoja rentgenodiagnostikos procedūrų metu gaunama apšvita. Nuo
2007 m. Lietuvoje nežymiai mažėja rentgenodiagnostikos
procedūrų skaičius. Tam didžiausią įtaką turi rentgenografijos procedūrų, sudarančių 88 proc. visų atliekamų procedūrų, skaičiaus mažėjimas.
Kiekvienais metais RSC vertina pacientų apšvitos dozes,
gaunamas rentgenografijos procedūrų metu. Nustačius,
kad viršijami rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai,
ieškoma jų viršijimo priežasčių. 2011 m. išmatavus apie 680
paviršiaus įėjos dozių nustatyta, kad rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai buvo viršyti 6 iš 20 ASPĮ. Pagrindinės
priežastys – ASPĮ nesilaiko geros praktikos rekomendacijų, nenaudoja automatinės ekspozicijos valdymo sistemos
(AEV), įdiegtos skaitmenizuotos sistemos nesuderintos su
rentgenografijos aparatu, tinkamai neapmokyti darbuotojai.
Visais atvejais viršijimų priežastys buvo pašalintos.
Dar viena labai svarbi rentgenodiagnostikos procedūrų rūšis – kompiuterinės tomografijos procedūros. Nors iš
visų atliekamų procedūrų jų atliekama tik apie 7 proc., bet
kompiuterinės tomografijos procedūrų metu patiriama
apšvita sudaro didžiausią medicininės apšvitos dalį. RSC
nuolat renka duomenis ir atlieka reikiamus matavimus,
siekdamas nustatyti ir optimizuoti pacientų apšvitą tokių
procedūrų metu. 2011 m. nustatyta, kad rekomenduojami
medicininės apšvitos lygiai, atliekant galvos ir pilvo kompiuterinės tomografijos procedūras, buvo viršyti 2 ASPĮ.
Tačiau dauguma ASPĮ laikosi kompiuterinės tomografijos
procedūroms nustatytų rekomenduojamų medicininės
apšvitos lygių.

medical exposure trends in
lithuania

T

he highest share of medical exposure is caused by
X-ray diagnostic procedures. Since 2007 the number of
X-ray diagnostic procedures is slightly diminishing in
Lithuania. This is primarily caused by the reducing number
of radiography procedures accounting for 88% of the total
number of procedures.
RSC annually assesses patient doses received during
radiography procedures. If the established diagnostic
reference levels are exceeded, their reasons are explored.
In 2011 approximately 680 surface entrance doses were
measured. The measurements revealed that 6 out of
20 HCIs exceeded diagnostic reference levels. The excess
exposure was caused by the following main reasons:
HCI failed to follow the best practice recommendations,
to use an automatic exposure control (AEC) system, to
calibrate digtized systems with the radiography machine,
and staff has not been trained adequately. In all the cases
incompliance reasons were eliminated.
Computer tomography is another very important type
of X-ray diagnostic procedures. Though they account
for as low as 7% of total procedures, their exposure is
among the highest and represents the largest share of
medical exposure. RSC regularly collects data and does
required measurements in order to assess and optimize
patient exposure during such procedures. In 2011 it was
established that 2 HCIs exceeded diagnostic reference
levels during head and abdominal computer tomography
procedures. However most HCIs stays within established
diagnostic reference levels for computer tomography
procedures not increase.

3%
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Radiography
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Fluoroscopy-radiography
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Computer tomography
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23 pav.
Lietuvos gyventojų gautos kolektyvinės efektinės dozės
priklausomybė nuo skirtingų rentgenodiagnostikos procedūrų

Intervencinė radiologija
Interventional radiology

Figure 23
Contribution to collective effective dose of
Lithuanian population from varios tide of X-ray diagnostic procedures

29

Kiekvienais metais RSC specialistai, apibendrinę pacientų
gaunamos apšvitos duomenis ir atliekamų rentgenodiagnostikos procedūrų skaičių Lietuvoje bei atsižvelgę į tarptautinių
organizacijų rekomendacijas, apskaičiuoja Lietuvos gyventojų
gaunamą apšvitą nuo medicininių diagnostinių procedūrų.
2011 m. Lietuvoje buvo atlikta apie 3,5 mln. rentgenodiagnostikos procedūrų, t. y. 1 gyventojui teko daugiau nei 1 procedūra.
Daugiausia atlikta rentgenografijos procedūrų – 88 proc. visų
atliekamų procedūrų, kompiuterinės tomografijos – 7 proc.,
rentgenoskopijos-rentgenografijos – 5 proc. ir intervencinės
radiologijos – 0,2 proc. Tačiau didžiausią dalį žmonių apšvitos
(kolektyvinės efektinės dozės), patiriamos atliekant medicinines
diagnostines procedūras, sudaro kompiuterinės tomografijos
procedūros. Šių procedūrų metu patiriama apšvita apima net
42 proc. visos Lietuvos gyventojų patiriamos kolektyvinės efektinės dozės (23 pav.), kuri yra apie 710 mSv tūkstančiui gyventojų.

Every year RSC specialists summarize patient exposure data and the number of X-ray diagnostic procedures
and in line with recommendations of international organizations calculate medical exposure of Lithuanian population. In 2011 the number of X-ray diagnostic procedures
performed in Lithuania was 3.5 million, i.e., more than
1 procedure per member of population. The number of
radiography procedures was the highest, namely 88% of
total procedures, followed by computer tomography –
7%, fluoroscopy-radiography – 5%, and interventional
radiology – 0.2%. However computer tomography causes
the highest share of exposure (collective effective dose)
during medical diagnostic procedures. This exposure
accounts for as much as 42% of total collective effective
dose of Lithuanian population (Fig. 23), equal to 710 mSv
per 1000 population.

Vaikų gaunamos apšvitos
vertinimas

assessment of Child
exposure

T

arptautinė radiologinės saugos komisija savo publikacijose pažymi, kad jaunesnio amžiaus žmonės, vaikai ir kūdikiai yra jautresni jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui.
Vertinant žmonių gaunamą medicininę apšvitą būtina atsižvelgti į pacientų amžių ir imtis reikiamų medicininės apšvitos optimizavimo priemonių, todėl labai svarbu įvertinti vaikų gaunamą apšvitą rentgenodiagnostikos procedūrų metu
ir nustatyti vaikams rekomenduojamus atliekamų procedūrų
medicininės apšvitos lygius.
Siekdamas nustatyti šiuos lygius RSC 2009 m. pradėjo
rinkti duomenis iš 4 ASPĮ, atliekančių rentgenografijos ir
kompiuterinės tomografijos procedūras vaikams. Surinkta
apie 2 600 dozės ir ploto sandaugų verčių, gautų atlikus
rentgenografijos procedūras, ir apie 500 dozės ir ilgio sandaugos verčių, gautų atliekant kompiuterinės tomografijos procedūras. Kadangi nustatomi dažniausiai atliekamų
rentgenodiagnostikos procedūrų rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai, didžiausias dėmesys buvo skiriamas būtent joms, t. y. rentgenografijoje – krūtinės ląstos
bei galvos, o kompiuterinėje tomografijoje – galvos procedūroms.
Apibendrinus rentgenografijos procedūrų metu surinktus duomenis nustatyta aiški vaikų gaunamos apšvitos
(dozės ir ploto sandaugos) priklausomybė nuo amžiaus
(24 pav.), pvz., palyginę 1 ir 15 metų vaikų patiriamą apšvitą krūtinės ląstos PA/AP procedūrų metu matome, kad
15 metų vaikas patiria daugiau kaip 50 proc. didesnę apšvitą nei 1 metų. Įvertinus surinktų duomenų patikimumą
2012 m. planuojama patikslinti surinktą informaciją ir siūlyti
patvirtinti rekomenduojamus vaikams atliekamų procedūrų medicininės apšvitos lygius.
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T

he International Commission on Radiological
Protection notes in its publications that people of
younger age, children and babies have higher sensitivity to ionizing radiation. Patient age needs to be
taken into account when assessing medical exposure,
and necessary means to optimize medical exposure
are required. Therefore assessment of child exposure
during X-ray diagnostic procedures, as well as establishment of diagnostic reference levels for child procedures are critical.
In order to establish them, in 2009 RSC started collecting data from 4 HCIs performing X-ray diagnostic and
computer tomography procedures on children. Approximately 2 600 dose area product values of X-ray diagnostic procedures, and approximately 500 dose length product values of computer tomography procedures were
collected. As diagnostic reference levels for children are
established for the most frequent X-ray diagnostic procedures, they were in the focus, i.e., chest and head radiography procedures and head computer tomography
procedures.
Measurement results collected during radiography procedures were assessed, and a clear correlation of exposure
(dose area product) and age was established (Fig. 24). For
instance, to compare exposures of 1 and 15 year old children during PA/AP procedures, we see that exposure of a
15 year old child is by 50 % higher than that of a 1 year old
child. Having assessed the reliability of the collected data,
in 2012 RSC plans to tune up the collected information and
propose the approval of diagnostic reference levels for child
procedures.
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Figure 24
Correlation between the average dose area product (DAP) with age
during chest PA/AP for children of 0, 1, 5, 10 and 15 years of age

Galvos kompiuterinės tomografijos procedūrų metu
vaikų patiriama apšvita (dozės ir ilgio sandauga) kinta nuo
402 mGy x cm (naujagimių) iki 705 mGy x cm (15 metų vaikų).
Tačiau surinktų duomenų nepakanka norint nustatyti statistiškai patikimus rekomenduojamus lygius, todėl numatyta toliau
rinkti trūkstamus duomenis apie atskiras vaikų amžiaus grupes.

Child exposure (dose length product) during head
computer tomography procedures fluctuates from
402 mGy x cm (newborns) to 705 mGy x cm (15 year olds).
However the collected data is insufficient to establish
statistically reliable diagnostic reference levels, thus collecting
missing data on individual child age groups is planned.

kokybės kontrolės bandymai
rentgenodiagnostikoje

Quality Control tests in X-ray
diagnostics

R

entgenodiagnostikos įrangos kokybės kontrolės bandymai – viena svarbiausių priemonių užtikrinant kokybišką
jų veikimą ir optimizuojant pacientų gaunamą apšvitą.
Tobulėjant rentgenodiagnostikos įrangai tampa sudėtingesni ir jos kokybės kontrolės bandymai. Šiems bandymams
atlikti RSC įsigijo ir įsisavino specialią įrangą: specialius fantomus,
skirtus šiuolaikinių skaitmeninių ir skaitmenizuotų mamografijos ir įprastinių rentgenodiagnostikos aparatų vaizdų kokybei
vertinti, jautrų, „nematomą“ rentgeno spinduliuotės detektorių,
kuriuo galima atlikti rentgenodiagnostikos aparatų AEV sistemos bandymus, taip pat įrangą, skirtą kolimavimo sistemos
bandymams, ir kt. Siekiant patikimiau atlikti kokybės kontrolės
bandymus bendradarbiaujama su kitomis įstaigomis, atliekančiomis analogiškus bandymus ir rentgenodiagnostikos įrangos
techninę priežiūrą. Vieni griežčiausių reikalavimų keliami rentgenodiagnostikos įrangai, naudojamai profilaktinės mamografijos atrankos programoje. Todėl kiekvienais metais pasirinktinai
atliekami tiksliniai kokybės kontrolės bandymai siekiant įsitikinti,
ar licencijos turėtojai užtikrina kokybišką šios įrangos darbą.

Q

uality control tests of X-ray diagnostic devices are
among the most critical measures to ensure their quality operation and optimize patient exposure.
With improvement of X-ray diagnostic devices, methods of their quality control tests become increasingly
complex. RSC acquired special equipment for performing
such tests: special phantoms to assess image quality of
modern digital and digitized mammography and standard X-ray diagnostic devices, a sensitive detector invisible to X-rays, which may be used for testing AEC systems
of X-ray diagnostic devices, equipment to test collimation, etc. In order to have more reliable quality control
tests, RSC cooperates with other institutions doing similar
tests and maintenance of X-ray diagnostic devices. Top
stringent requirements are applied to X-ray diagnostic
devices used for the mammography screening programme. Thus every year devices are selected for targeted quality control tests to verify that license holders ensure their
quality operation.
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Apibendrinus kokybės kontrolės bandymų rezultatus stebimas šiuolaikinės rentgenodiagnostikos įrangos techninių
parametrų stabilumas ir platesnės galimybės pacientų gaunamai apšvitai optimizuoti, tačiau pasitaiko neatitikimų, kai
AEV sistema nevisiškai suderinta arba ji nenaudojama.

RSC specialistai ruošiasi kokybės kontrolės bandymams

diagnostinių branduolinės
medicinos procedūrų analizė

2

011 m. siekiant įvertinti pacientų gaunamą apšvitą ir
nustatyti, kaip ASPĮ laikomasi nustatytų rekomenduojamų
medicininės apšvitos lygių, parengta ir vykdyta Pacientų
gaunamos apšvitos diagnostinių branduolinės medicinos (BM)
procedūrų metu nustatymo 2011 metų programa.
Vykdant šią programą iš visų ASPĮ, atliekančių diagnostines BM procedūras, surinkta informacija apie 750 pacientų
atliktas procedūras (procedūros pavadinimas, radiofarmakologinio (RF) preparato pavadinimas ir aktyvumas, paciento
duomenys). Susisteminus ir išanalizavus duomenis išskirtos 6
dažniausiai Lietuvoje atliekamos diagnostinės BM procedūros
(25 pav.), kurios sudaro apie 70 proc. visų atliekamų procedūrų. Remiantis surinktais duomenimis nustatyta, kad skirtingose ASPĮ atliekant tos pačios srities tyrimus pacientams skiriami
skirtingi ir nevienodo aktyvumo RF preparatai, todėl pacientų
gaunamos efektinės dozės taip pat skiriasi (26 pav.).
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In summary: quality control tests results reveal that modern
X-ray diagnostic devices have stable technical parameters
and open more opportunities to optimize patient exposure,
however incompliances are sometimes faced when AEC
systems are either insufficiently calibrated or not used at all.

RSC specialists prepare for quality control testing

analysis of diagnostic nuclear
medicine Procedures

I

n 2011, in order to assess patient exposure and how
HCIs comply with the established diagnostic reference
levels, the “Programme for assessment of patient exposures during diagnostic nuclear medicine (NM) procedures 2011” was developed and implemented.
Information on procedures performed on 750 patients
was collected from all HCIs providing diagnostic NM procedures (procedure name, radiopharmacepticals (RP) name
and activity, patient data) under this programme. Data
structuring and analysis enabled to determine 6 diagnostic
NM procedures most often performed in Lithuania representing approximately 70% of total procedures performed
(Fig. 25). Based on the data collected it was found that patients of different HCIs performing tests of the same area
were administered different RP with different activities, thus
effective patient doses also differed (Fig. 26).

Palyginus surinktus duomenis su medicininės apšvitos rekomenduojamais lygiais, taikomais diagnostinėms BM procedūroms, nustatyta, kad visos ASPĮ jų laikosi. Tačiau pastebėta,
kad nuo 2002 m., kai šie lygiai buvo patvirtinti, atliekamos įvairesnės diagnostinės BM procedūros, kurių rekomenduojami
medicininės apšvitos lygiai nenustatyti. Todėl 2012 m. planuojama šiuos lygius papildyti naujomis procedūromis.

2%
9%

Having compared the collected data with diagnostic
reference levels applicable to diagnostic NM procedures,
it was established that all HCIs were compliant with them.
However it was noticed that since the approval of these levels
in 2002 diagnostic NM procedures diversified, without having
diagnostic reference levels established. Thus in 2012 such
levels will be established for new procedures, as well.
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Dependency of effective doses on
procedures performed and administered RP
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Vi. PubliC eXPosure

Vi. gyVentoJŲ aPŠVita

Ž

monės nuolat veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės,
kurią skleidžia kosminė spinduliuotė, radionuklidai, esantys
grunte, maiste, geriamajame vandenyje, statybinėse medžiagose, radioaktyviosios radono dujos, patenkančios į pastatų
vidų iš žemės gelmių, radionuklidai, pasklidę aplinkoje po
branduolinės energetikos objektų (BEO) avarijų. Lietuvos gyventojai vidutiniškai gauna apie 2,65 mSv apšvitą per metus.
Šią apšvitą lemiančių atskirų šaltinių įtaka parodyta 27 pav.

H

uman beings are regularly exposed to ionizing radiation emitted by cosmic radiation, radionuclides in ground,
food products, drinking water, construction materials, radioactive indoor radon gas from the depths of the Earth, and radionuclides dispersed into the environment after accidents
at nuclear energy sites (NES). Public exposure of Lithuanian
population amounts in average to 2.65 mSv a year. The effect
of various sources of public exposure is shown in the Fig. 27.
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Gyventojų apšvitą sudaro planuotai naudojant šaltinius
(profesinė bei medicininė apšvita) gaunama apšvita, taip
pat įvykus radiacinėms avarijoms ir nuo esamų (gamtinė
apšvita, statybinės medžiagos, maistas, liekamasis užterštumas po Černobylio AE avarijos ir kt.) šaltinių gaunama
apšvita.
Lietuvoje gyventojų apšvita vertinama nuo 1965 m., sukaupta nemažai duomenų. Tačiau anksčiau apšvitos stebėsena buvo
fragmentiška ir vykdyta atskirose institucijose, nebuvo bendros
visas grandis jungiančios sistemos. RSC, siekdamas kompleksiškai vertinti gyventojų gaunamą apšvitą, parengė Gyventojų
apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų programą,
kurią patvirtino SAM.
Šios programos paskirtis – atsižvelgiant į tarptautinius
įsipareigojimus ir nacionalinius poreikius, vertinti šalies gyventojų dėl įvairių šaltinių poveikio gaunamą apšvitą, stebėti
apšvitos kaitos tendencijas bei teikti išvadas, kaip mažinti
apšvitą.
Per paskutinius penkerius metus RSC vykdė įvairias programas, atliko tyrimus, reikalingus gyventojų apšvitos analizei
ir vertinimui. Toliau detaliau aprašyti RSC atlikti darbai vertinant gyventojų apšvitą.
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Medicininė apšvita
Medical exposure
Radionuklidai maiste ir eriamajame vandenyje
Radionuclides in foodstuffs and drinking water
Figure 27
Public exposure caused by various sources, mSv/year

Public exposure includes exposure caused by planned
usage of ionizing radiation sources (occupational and
medical radiation), and the exposure caused by radiological
emergencies, also by existing sources (natural radiation,
construction materials, foodstuffs, contamination after the
accident at Chernobyl NPP, etc.).
In Lithuania public exposure has been assessed since 1965,
and a lot of data has been gathered. However, previously exposure was monitored inconsistently and by individual institutions,
and there was no general system that would consolidate all components. In order to make overall assessment of public exposure, RSC developed the Public Exposure Monitoring Programme
2012–2016 which was approved by the MoH in December 2011.
The purpose of this programme was to assess public
exposure caused by various ionizing radiation sources
taking into account international obligations and national
requirements, monitor development trends and make
conclusions with the view of reducing public exposure.
Within the last five years RSC has implemented various
programmes and did research necessary for analyzing and
assessing public exposure. A more detailed description of RSC
achievements in public exposure assessment is described below.

Černobylio ae avarijos
padarinių vertinimas lietuvoje

Č

ernobylio AE avarija turėjo įtakos ir Lietuvai. Šios avarijos metu į aplinką buvo išmesta įvairių dirbtinių radionuklidų, iš kurių iki dabar aptinkama radioaktyviojo cezio (137Cs) ir
radioaktyviojo stroncio (90Sr). Lietuvos teritorijos užterštumui
įtakos turėjo ir 1945–1980 m. vykdyti atominių bombų bandymai atviroje atmosferoje.
Siekdamas įvertinti, koks yra liekamasis užterštumas
po Černobylio AE avarijos šalies teritorijoje ir kokie
radionuklidų kiekiai gali patekti į pašarus, maistą, RSC
nuo 2007 m. atlieka radionuklidų kiekių dirvožemyje
tyrimus. Ištirta daugiau kaip 60 vietovių Vilniaus, Švenčionių, Ignalinos, Jurbarko ir Šilutės rajonuose. Tiriamose vietose buvo atlikti dozės galios matavimai, radono
tūrinio aktyvumo dirvožemyje tyrimai ir atrinkti dirvožemio mėginiai tyrimams. Atlikus radiologinius dirvožemio
tyrimus nustatyta, kad radionuklidų kiekis skirtingose
vietose labai panašus. 137Cs aktyvumas viršutiniame 5 cm
dirvožemio sluoksnyje neviršijo 17 Bq/kg. Didesnis 137Cs
kiekis (apie 60 Bq/kg) nustatytas tik miško paklotėje.
Gamtinės kilmės radionuklidų vertikalusis pasiskirstymas
dirvožemyje yra pakankamai tolygus, vidutinės vertės:
40
K (529 ± 39) Bq /kg; 226Ra (28 ± 13) Bq/kg ir 232Th (18 ± 2) Bq/kg.
Nustatyta, kad didžiausia Lietuvos gyventojų, kurie penktadalį laiko praleidžia lauke, metinė efektinė dozė siektų
apie 0,07 mSv dėl dirvožemyje esančių 137Cs ir gamtinių
radionuklidų (40K, 226Ra ir 232Th ). Didžiausią apšvitos dozės dalį – apie 90 proc. – lemia gamtinis radionuklidas
40K, o 137Cs sudaro tik 5 proc. visos apšvitos dėl dirvožemyje esančių radionuklidų.
Siekiant įvertinti poveikį gyventojų sveikatai nuo dirbtinės kilmės radionuklidų maisto produktuose, jų žaliavose,
geriamajame vandenyje, vykdoma šių produktų užterštumo stebėsena. Imami mėginiai tankiajame ir retajame
tinkluose. Tankusis stebėsenos tinklas apima visą šalies teritoriją ir jį sudaro 6 stebėsenos taškai galimoje Ignalinos
AE įtakos zonoje ir likusioje Lietuvos teritorijoje (Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose). Tankiajame tinkle kas ketvirtį ir rečiau imami pieno, šachtinių šulinių ir vandentiekio vandens, mėsos, žuvies, daržovių, grūdų, grybų ir miško uogų
mėginiai. Retasis tinklas apima Vilniaus regioną, kuriame
pieno, geriamojo vandens, paruošto maisto (paros raciono) ir kritulių mėginiai imami kiekvieną mėnesį.
Vidutinės metinės 90Sr tūrinio aktyvumo vertės pieno mėginiuose 1976–2011 m. pateiktos 28 pav. 137Cs ir 90Sr aktyvumas kituose maisto produktų mėginiuose yra panašus.
Tirtuose maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens mėginiuose nustatyti artimi mažiausiems nustatomiems radionuklidų aktyvumai. Geriamajame vandenyje
nustatomi kelis ar net keliolika kartų mažesni radionuklidų
aktyvumai nei leistinieji lygiai, kurie yra 100 Bq/l – tričio,

assessment of Consequences of
accident at Chernobyl nPP

C

hernobyl NPP nuclear accident had an effect on Lithuania. Due to the accident a number of various artificial
radionuclides have been dispersed into the environment; at
the moment only radioactive Cesium (137Cs) and radioactive
Strontium (90Sr) are detected. Contamination of Lithuanian
territory was also affected by testing of nuclear weapons in
the atmosphere in 1945–1980.
Since 2007 RSC has been measuring radionuclide concentrations in soil to assess contamination in the country after the Chernobyl NPP nuclear accident, and concentration
of radionuclides which may get into forage and foodstuffs.
More than 60 locations in Vilnius, Svencionys, Ignalina, Jurbarkas and Silute regions were measured. RSC measured
dose rates and radon in soil in the regions, and collected soil
samples for subsequent analysis. The results of radiological
soil measurements showed that concentration of radionuclides in different areas was very similar. 137Cs activity concentrations in 5 cm surface soil layer did not exceed 17 Bq/
kg. Higher activity concentrations of 137Cs (about 60 Bq/kg)
were detected only in the forest floor, whereas the vertical
distribution of natural radionuclides in soil was found
sufficiently even, with the average values equal to 40K
(529 ± 39) Bq/kg; 226Ra (28 ± 13) Bq/kg and 232Th (18 ± 2) Bq/kg. It was
detected that maximum annual effective dose of Lithuanian
residents who spend 1/5 of their time outdoors would be
equal to about 0.07 mSv because of 137Cs found in soil and
natural radionuclides (40K, 226Ra and 232Th). The highest exposure dose, namely approximately 90% is caused by the natural radionuclide 40K, whereas 137Cs makes only 5% of the
total exposure due to radionuclides in soil.
In order to assess the impact on public health caused by
artificial radionuclides in foodstuffs, raw materials and drinking
water, RSC monitors contamination of these products. Samples
are taken from two monitoring networks, a dense and a sparse
one. The dense monitoring network covers all the country
territory and consists of 6 monitoring points in the potential
Ignalina NPP impact zone and the remaining territory of
Lithuania (Kaunas, Klaipeda, Siauliai). On a quarterly basis or less
often RSC samples milk, water of water wells and central water
supply systems, meat, fish, vegetables, cereals, mushrooms
and wild berries from the dense network. The sparse network
includes Vilnius region where samples of milk, drinking water,
pre-cooked food (mixed diet) and precipitation are taken on
monthly basis.
Fig. 28 shows the average annual 90Sr activity concentration
values in milk samples in 1976–2011. Activity concentration
values of 137Cs and 90Sr in other foodstuff samples are similar.
The measurements of foodstuffs, raw materials and drinking
water confirmed that the tested radionuclides had low activity
concentrations close to minimum detectable activities.
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0,1 Bq/l – visuminio alfa ir 1 Bq/l – visuminio beta. Ignalinos
AE galimos įtakos regione nustatyti maisto produktų ir geriamojo vandens taršos lygiai nesiskiria nuo lygių, nustatytų kituose Lietuvos regionuose, ir nepasikeitė, palyginti su
ankstesniųjų metų tyrimų rezultatais.
Šalies gyventojo nuo neapdorotame maiste esančių 90Sr,
137
Cs ir 40K radionuklidų jonizuojančiosios spinduliuotės
metinė efektinė apšvita vidutiniškai lygi 0,3 mSv. Didžiausią dalį (99 proc.) šios apšvitos sudaro gamtinės kilmės 40K
lemiama apšvita. Metinė efektinė apšvita dėl radionuklidų,
gaunamų kartu su geriamuoju vandeniu, yra mažesnė nei
0,1 mSv.
Teritorijų užterštumas ceziu (137Cs) turi įtakos šiam radionuklidui kauptis miško grybuose bei uogose, todėl
jų radiologinė stebėsena yra visos stebėsenos sistemos
sudėtinė dalis. Grybų ir miško uogų mėginiai renkami
skirtinguose miškuose. 137Cs vidutinio aktyvumo vertės
grybų ir miško uogų mėginiuose 1998–2011 m. pateikiamos 29 pav. Didesnis 137Cs aktyvumas nustatomas grybų
mėginiuose, surinktuose pietvakarių Lietuvos miškuose,
nes būtent per šią Lietuvos dalį po Černobylio AE avarijos slinko radioaktyvusis debesis. Nors grybų mėginiuose
137
Cs aktyvumas nustatomas didesnis nei pagrindiniuose
maisto produktuose, bet per visą tyrimų laikotarpį 137Cs
aktyvumas nė viename mėginyje neviršijo leistinojo lygio.
Miško uogose 137Cs savitasis aktyvumas yra nustatomas
mažesnis nei grybų mėginiuose. Palyginti su ankstesniais
metais, 2011 m. didesnis grybų ir miško uogų užterštumas
radionuklidais nenustatytas.
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Figure 28
Average annual 90Sr activity
concentration values in milk samples, Bq/l, in 1976–2011

The levels of radionuclide activity detected in drinking
water were several or a dozen times lower than permitted
levels which are 100 Bq/l – tritium, 0,1Bq/l – gross alpha and
1 Bq/l – gross beta. Contamination levels of drinking water
and foodstuffs in Ignalina NPP impact area did not differ from
contamination levels recorded in other Lithuanian regions,
and have been stable compared to results of previous years.
The level of total annual effective exposure caused
by ionizing radiation of 90Sr, 137Cs and 40K radionuclides in
uncooked food equals to 0.3 mSv in average. Exposure caused
by 40K of natural origin accounts for the largest part of it (99%).
The annual effective exposure caused by radionuclides
absorbed with drinking water is below 0.1 mSv.
Contamination of territories with Cesium (137Cs) influences
accumulation of this radionuclide in wild mushrooms and
berries; therefore their radiological monitoring is an integral
part of the overall monitoring system. Samples of wild
mushrooms and berries are collected in different forests.
The average 137Cs activity concentration values in samples
of mushrooms and berries during the period of 1998–2011
are provided in the Fig. 29. Higher 137Cs activity concentration
values are detected in samples of mushrooms collected in
south-western Lithuanian forests, as the radioactive cloud
passed through this part of Lithuania after the accident at
Chernobyl NPP. Though 137Cs activity concentration values
detected in mushroom samples were higher than in daily
foodstuffs, 137Cs activity concentration levels did not exceed
the permitted level of contamination during the monitoring
period. 137Cs activity concentration values detected in wild
berries were lower than in mushroom samples. Compared
to previous years, no higher contamination level in wild
mushrooms and berries was detected in 2011.
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radionuklidų išmetimų į aplinką
kontrolė

L

ietuvoje didžiausias objektas, dėl kurio veiklos radionuklidų patenka į aplinką, yra Ignalinos AE. Nepaisant to, kad šiuo
metu abu Ignalinos AE reaktoriai sustabdyti, Ignalinos AE vis
dar išlieka potencialiai pavojingu objektu, nes, vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus, į aplinką taip pat patenka
radionuklidų. Remiantis Ignalinos AE ataskaitoje pateikta informacija, 2011 m. į atmosferą išmesti radioaktyvieji aerozoliai
(įskaitant 131I aerozolinę frakciją) sudarė 0,0002 proc. ribinio aktyvumo, radioaktyviųjų inertinių dujų į aplinkos orą neišmesta. Į Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų aktyvumas sudarė
0,003 proc. ribinių aktyvumų. 2011 m. kritinės grupės nario
metinė efektinė dozė dėl į aplinkos orą ir vandenį išmestų radionuklidų buvo 0,05 µSv, t. y. gerokai mažesnė už apribotąją
dozę (0,2 mSv per metus). Iš Ignalinos AE išmetamų radionuklidų kiekis ir ankstesniais metais sudarė tik šimtąsias ribinio aktyvumo dalis. Įvertintos gyventojų metinės efektinės dozės buvo
net daug kartų mažesnės už apribotąją dozę (0,2 mSv/metus).
Be Ignalinos AE, Lietuvoje yra ir kitų ūkio subjektų, kurie
naudoja atviruosius šaltinius. Per pastaruosius metus peržiūrėti ir suderinti 5 ūkio subjektų prašymai leisti išmesti į aplinką radionuklidus. Įvertinus minėtų ūkio subjektų radionuklidų išmetimų į aplinką poveikį gyventojams nustatyta, kad
leidžiamų į aplinką išmesti radionuklidų kiekis neviršijamas ir
pavojaus Lietuvos gyventojų sveikatai nėra.
2011 m. rugsėjo 19–23 d. Lietuvoje lankėsi EK Euratomo sutarties 35 straipsnio ekspertų grupė, kuri vertino, kaip Lietuva vykdo
įsipareigojimus pagal šią sutartį. Vertinta RSC veikla vykdant maisto, geriamojo vandens, radionuklidų atmosferiniuose krituliuose
bei gyventojų iš aplinkos gaunamos apšvitos radiologinę stebėseną. Ekspertai pripažino, kad Lietuvoje veikianti aplinkos stebėsenos sistema atitinka Euratomo sutarties 35 straipsnio reikalavimus. RSC vykdoma veikla šioje srityje įvertinta teigiamai.

year
Figure 29
Average annual 137Cs activity concentration values
in samples of wild mushrooms and berries, Bq/kg, 1998–2011

Control of radionuclide
discharges to the environment

I

gnalina NPP is the largest site, operations of which cause
radionuclide discharges to the environment. Though currently both NPP nuclear reactors are not operated, NPP remains a
potentially dangerous site, as radionuclides are discharged into
the environment also during decommissioning works. Based
on an NPP report, in 2011 radioactive aerosols discharged into
the environment (including 131I aerosol fraction) accounted for
0.0002 % of limited activity no discharges of radioactive inert
gas into the environment were detected. Activity of radionuclides discharged into the lake Druksiai was 0.0003% of limited
activity. In 2011 the annual effective dose of the critical group
member due to radionuclide discharges to the ambient atmosphere and water was 0.05 µSv, which is significantly lower than
the dose constraint (0.2 mSv a year). As in previous years, concentration of discharged Ignalina NPP radionuclides reached
only hundredth parts of limited activity.
Besides Ignalina NPP, open sources are used by other economic entities in Lithuania. In recent years RSC reviewed and
approved 5 requests of economic entities to discharge radionuclides to the environment. Public impact assessment of the
radionuclide discharges to the environment showed that discharged radionuclide concentrations were within the permitted levels, posing no health hazard to Lithuanian population.
On 19–23 September 2011 EC EURATOM Article 35 Verification Experts visited Lithuania to assess implementation of
national obligations under the Treaty. They assessed RSC-performed radiological monitoring of foodstuffs, drinking water,
radionuclide concentrations in precipitation, and public exposure to environmental radiation. The experts acknowledged
Lithuanian system of environmental radiological monitoring is
adequate to the requirements of EURATOM Article 35. RSC was
positively evaluated for its activities in this field.
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radono patalpose įtaka gyventojų
apšvitai ir vėžinių susirgimų rizikai

I

impact of indoor radon on
Public exposure and Cancer risks

T

š gamtinės kilmės apšvitos šaltinių didžiausią apšvitą gyventojams lemia gamtinės kilmės radioaktyviosios
dujos – radonas (222Rn). 2006 m. RSC prisijungė prie EK
Jungtinių tyrimų centro Aplinkos ir tvarumo instituto vykdomos programos „Europos radono žemėlapis“. Gauti ankstesnių radono tūrinių aktyvumų duomenys buvo pateikti
Europos radono duomenų bankui bei perkelti į Lietuvos
radono žemėlapį, kuriame Lietuvos teritorija suskirstyta į
10×10 km segmentus. Sudarant Lietuvos radono žemėlapį kiekviename segmente turi būti atlikti radono tyrimai, todėl 2007–2011 m. šie tyrimai atlikti dar netirtose vietovėse.
30 pav. parodytos vietovės, kuriose jau atlikti radono tyrimai.
2011 m. vykdant RSC direktoriaus patvirtintą programą
tyrimai atlikti Rokiškio ir Kėdainių savivaldybių teritorijoje
esančiuose individualiuose pastatuose. Ištirti 45 individualūs
pastatai. Nustatyta, kad išmatuotas vidutinis radono tūrinis
aktyvumas Kėdainių savivaldybės teritorijoje individualiuose pastatuose yra apie 60 Bq/m3 ir lemia 1,03 mSv efektinę
dozę, kurią gauna gyventojas per metus.
Vertinant radono patalpose įtaką vėžinių susirgimų rizikai
nustatyta, kad yra tikimybė, jog vėžiniai susirgimai galėtų išsivystyti 5 iš 100 tūkstančių mūsų šalies gyventojų per metus.
2008 m. pradėti radono tūrinio aktyvumo grunto ore tyrimai. 2008–2011 m. tokie tyrimai atlikti Vilniaus, Ignalinos, Širvintų, Jurbarko ir Šilutės rajonuose, tačiau didesnės radono
rizikos teritorijų šiuose rajonuose nenustatyta.

he highest public exposure caused by natural exposure
sources is caused by radon (222Rn), a radioactive gas of natural
origin. In 2006 RSC joined the programme“ Indoor Radon Map
of Europe” carried out by the Institute for Environment and
Sustainability of the Joint Research Centre of the EC. Previous
data on indoor radon concentrations was submitted to the
European Indoor Radon Data Bank and transposed to the
Lithuanian Indoor Radon Map where the territory of Lithuania
is divided into cells with resolution of 10x10 square kilometer.
In order to develop the Lithuanian Indoor Radon Map, indoor
radon shall be measured in every cell, therefore in 2007–2011
uncovered locations have been measured. Fig. 30 shows the
areas where indoor radon measurements have already been
completed.
In 2011, under the programme 45 dwellings in Rokiskis
and Kedainiai municipalities were measured. The average
indoor radon at dwellings in Kedainiai municipality was
approximately 60 Bq/m3, causing 1.03 mSv annual effective
dose.
Assessment of indoor radon impact on cancer risk
revealed that the annual cancer occurrence probability in
Lithuania was 5 out of 100 000 population.
In 2008 RSC started measurements of radon concentrations
in soil air. In 2008–2011 such measurements took place in
Vilnius, Ignalina, Sirvintos, Jurbarkas and Silute regions; but no
higher radon risk territories were detected.

30 pav.
Vietovės, kuriose radono patalpose tyrimai individualiuose pastatuose
atlikti1995–2006 m. (mėlyna spalva), 2007–2011 m. (raudona spalva)

Figure 30
Areas where indoor radon was measured in individual
buildings in 1995–2006 (in blue), and in 2007–2011 (in red)
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apšvita nuo gamtinės
kilmės radioaktyviųjų
medžiagų (norm)

V

ykdant naftos ir dujų, geoterminės energijos gavybos,
fosforo trąšų gamybos ir kitas veiklas gali susidaryti gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų, o darbuotojų ir gyventojų apšvita gali viršyti nustatytas apšvitos dozes. EK parengė sąrašą veiklų, kurias vykdant darbuotojų ir gyventojų
apšvita gali viršyti nustatytas ribines dozes. Analogiškas
veiklų sąrašas įteisintas Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“. Įmonės, vykdančios veiklas, kurių metu gali susidaryti
gamtinės kilmės medžiagų, RSC teikė informaciją apie vykdomą veiklą, žaliavose, produktuose bei atliekose esančių
gamtinių radionuklidų aktyvumą ir savitąjį aktyvumą bei
įvertintas gaunamas arba prognozuojamas darbuotojų ir
gyventojų apšvitos dozes. RSC, įvertinęs pateiktą informaciją, sprendė, ar reikia taikyti radiacinės saugos priemones.
Vykdant gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų problemai nagrinėti skirtas programas, 2007–2011 m. buvo atlikti
tyrimai naftos gavybos ir perdirbimo įmonėse, dujų perdavimo įmonėje, vandenvietėse, šiluminės energetikos objektuose ir pan., vertinti radionuklidų išmetimai į aplinką iš cemento gamybos įmonės. Gyventojų apšvita vertinta pagal
radionuklidų išmetimus į aplinką, įmonių darbuotojų – pagal
atliktų dozės galios matavimų prie technologinių įrengimų
ir vamzdynų bei atrinktų mėginių radiologinių tyrimų rezultatus. Atlikus gama spektrometrinius žaliavų, gamybos produktų ir susidariusių atliekų tyrimus vertinta, ar įmonių veikla
turi būti reguliuojama ir atliekoms taikomi radioaktyviųjų
atliekų vertinimo kriterijai.
Įmonių, kuriose darbuotojų ir gyventojų saugai užtikrinti
reikėtų taikyti papildomas radiacinės saugos priemones, nenustatyta.

Atliekamas gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų vertinimas

exposure of naturally
occurring radioactive
materials (norm)

D

uring the process of oil and gas extraction, geothermic
energy extraction, phosphoric fertilizer production and other
activities, naturally occurring radionuclides may be concentrated,
and occupational and public exposure may exceed the established dose limits. The EC developed a list of industrial sectors where
occupational and public exposure may exceed established dose
limits. Identical list of activities is established in the Hygiene Standard of the Republic of Lithuania HN 85:2011 “Natural Exposure.
Radiation Protection Norms”. Industries involving naturally occurring radioactive materials shall provide information to RSC on
their operations, activity concentrations of natural radionuclides
in raw materials, products and waste, as well as information on
assessed existing or possible occupational and public exposure
doses. After assessing submittals RSC made decisions regarding
application of radiation protection measures.
Implementing programmes intended to analyze issues related to naturally occurring radioactive materials, in 2007–2011
RSC did measurements in oil extraction and production, gas
transmission companies, ground water treatment facilities,
geothermal energy production, and assessed discharges of
radionuclides discharges into the environment by a cement
company. Public exposure was assessed due to discharges of
radionuclides discharges to the environment, and occupational exposure was assessed by dose rates measured close to
technological equipment and pipes and radiological measurements of selected samples. Upon completion of gamma
spectrometry in raw materials, products and waste RSC assessed if company activities should be regulated and waste
should be managed based on radioactive waste criteria.
No companies were identified requiring extra radiation
protection measures to ensure occupational and public safety.

Assessment of naturally occurring radioactive materials
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ignalinos ae eksploatavimo
nutraukimas, planuojamų statyti
ae radiologinio poveikio
gyventojams vertinimas

V

iena pagrindinių problemų, kylančių nutraukiant BEO
eksploatavimą, – didžiuliai radioaktyviųjų atliekų kiekiai,
susidarantys eksploatavimo nutraukimo metu ir anksčiau
sukaupti eksploatuojant BEO, bei panaudotas branduolinis
kuras. Visos šios radioaktyviosios atliekos turi būti saugiai sutvarkytos ir galiausiai padėtos į radioaktyviųjų atliekų atliekynus užtikrinant, kad jos nekels pavojaus nei dabar gyvenantiems žmonėms, nei ateities kartoms.
Planuojama, kad Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo
metu susidarys maždaug 60 tūkst. m3 labai mažo radioaktyvumo, apie 100 tūkst. m3 mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų
atliekų, 2,5 tūkst. tonų panaudoto branduolinio kuro. Visos
nuo Ignalinos AE eksploatavimo pradžios susidariusios radioaktyviosios atliekos šiuo metu saugomos Ignalinos AE elektrinėje įrengtose saugyklose, tačiau šios saugyklos nepritaikytos
saugoti radioaktyviąsias atliekas labai ilgą laiką, todėl vėliau jos
turės būti perkeltos į specialiai tam įrengtus atliekynus.
Iki 2011 m. spalio 1 d. RSC dalyvavo BEO, konkrečiai – Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo licencijavimo procese ir
radiacinės saugos požiūriu vertino licencijavimo dokumentus, taip pat planuojamos ūkinės veiklos – Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo – galimą radiologinį poveikį gyventojams bei numatomas tokio poveikio mažinimo priemones.
2008–2009 m. RSC dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos
„Nauja atominė elektrinė Lietuvoje“ poveikio aplinkai vertinimo procese ir pateikė teigiamą išvadą dėl galimybės vykdyti
planuojamą ūkinę veiklą – statyti ir eksploatuoti naują AE (Visagino AE) Lietuvoje.
2010–2011 m. daug dėmesio skirta Baltarusijoje ir Rusijos
Federacijos Kaliningrado srityje planuojamų statyti AE poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų nagrinėjimui tarpvalstybiniame kontekste. RSC specialistai vertino pateiktas poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitas, pateikė išvadas, klausimus ir
siūlymus Aplinkos bei Užsienio reikalų ministerijoms, dalyvavo Vilniuje ir Minske vykusiuose Lietuvos ir Baltarusijos atstovų susitikimuose, rengiant konsultacijas, numatytas pagal
Espoo konvencijos nuostatas.
Pažymėtina, kad parenkant aikštelės vietą AE statybai Baltarusijoje nebuvo atsižvelgta, jog nuo prioritetine laikomos
Astravo aikštelės iki mūsų šalies sostinės ir didžiausio miesto –
Vilniaus yra nedidelis atstumas (vos 40–50 km) ir tai, RSC specialistų vertinimu, kelia tam tikrą riziką šiame mieste bei kitiems,
netoli Lietuvos valstybinės sienos su Baltarusija gyvenantiems
Lietuvos gyventojams ir aplinkai, ypač sunkių avarijų atveju.
Lietuvos ir kaimyninių šalių planai statyti AE pakoregavo dirvožemio taršos radionuklidais programos prioritetus.
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decommissioning of
ignalina nPP,
Public impact
assessment of Planned nPPs

A

key problem faced during decommissioning of a NES
is a major quantity of radioactive waste generated during
previous NES operation and during decommissioning,
and spent nuclear fuel. All this radioactive waste must
be safely managed and finally stored in radioactive waste
repositories to ensure that it is no hazard now or for future
generations.
It is planned that during Ignalina NPP decommissioning
approximately 60,000 m3 of very low level waste will be
generated, as well as approximately 100,000 m3 of low and
medium level waste, and 2.5 tons of spent nuclear fuel. All the
radioactive waste generated from the beginning of Ignalina
NPP operation is currently stored in in-house storages, but
they are not adapted for very long term storage of radioactive
waste, thus later they must be transferred to repositories
installed to serve this specific purpose.
Up to 1 October 2011 RSC participated in the licensing process of Ignalina NPP decommissioning, evaluated its licensing
documents for radiation protection and assessed potential public
impact of the planned economic activity, namely Ignalina NPP
decommissioning, as well as planned mitigation measures.
In 2008–2009 RSC was engaged in the environmental
impact assessment of the planned economic activity “New
nuclear power plant in Lithuania”, and provided a favorable
conclusion on the possibility to perform it, namely to build
and operate a new NPP (Visaginas NPP) in Lithuania.
Analysis of environmental impact assessment reports
of NPPs planned in Belarus and Kaliningrad Region, the
Russian Federation, in the international context was heavily focused on in 2010–2011. RSC specialists assessed
submitted environmental impact assessment reports,
provided conclusions, questions and proposals to the ministries of Environment and Foreign Affairs, participated
in meetings of Lithuanian and Belarus representatives,
which took place in Vilnius and Minsk, in organizing consultations established under the Espoo Convention.
It should be noted that when Belarus NPP construction site
was selected, a close distance (40–50 km) from the priority
Astravec site to Vilnius, which is the Capital City and the largest
city in Lithuania, was not taken into account. To the opinion
of RSC specialists this poses a certain risk to inhabitants and
the environment of Vilnius and other areas close to the state
Lithuanian-Belarus border, especially in case of serious accidents.
Lithuanian and neighboring country plans to build NPPs
influenced priorities of the programme of measuring soil contamination with radionuclides. Measurements of radioactive

Būtina nustatyti teritorijų, besiribojančių su naujų AE statybos aikštelėmis, radioaktyviąją taršą, kad vėliau būtų galima
įvertinti AE išmetimų įtaką aplinkos taršai radionuklidais bei
gyventojų apšvitą. 2011 m. pradžioje pradėta vykdyti programa „Gyventojų apšvitos vertinimas dėl dirvožemyje esančių
radionuklidų teritorijose, besiribojančiose su Visagino, Baltarusijos ir Baltijos atominių elektrinių statybos vietomis“. Jau
ištirtos atskiros teritorijos būsimų AE galimos įtakos zonoje.
Tyrimai bus tęsiami.

contamination in territories bordering new NPP construction
sites are necessary to enable a later assessment of impact of
NPP discharges to environmental contamination with radionuclides and to public exposure. At the beginning of 2011 the
programme “Assessment of Public Exposure to Soil-Born Radionuclides in Territories Bordering Visaginas, Belarus and Baltic
NPP Construction Sites“ was started. Individual territories in
the future NPP impact area have already been measured. Measurements will be continued.

Paliktųjų šaltinių ir radioaktyvaus
užterštumo paieška

search for orphan sources and
radioactive Contamination

T

arptautinė patirtis rodo, kad dažniausiai paliktieji šaltiniai randami sąvartynuose. Sovietiniais laikais Lietuvoje buvo
daug sąjunginio pavaldumo gamyklų, karinių dalinių, kuriuose naudoti šaltiniai, o tuometinės priežiūros institucijos apie
juos turėjo ne visą informaciją. Negalima atmesti tikimybės,
kad šaltinių galėjo likti tokių gamyklų ir karinių dalinių pastatuose bei teritorijose arba su buitinėmis atliekomis jie buvo
išvežti į sąvartynus. Rasti paliktųjų šaltinių galima ir uždarytose gydymo įstaigose, ypač tose, kurios teikė onkologines
paslaugas.
Pavojų žmonių sveikatai gali kelti ir laikrodžių, barometrų,
laivų bei lėktuvų prietaisų skalės, nes jų gamybai praėjusio
šimtmečio pradžioje, neturint pakankamai žinių apie jonizuojančiosios spinduliuotės žalą sveikatai, plačiai naudota
kai kurių radioaktyviųjų medžiagų (dažniausiai radžio) savybė švytėti. Spinduliuotės lygis tokio prietaiso paviršiuje gali
siekti iki 10–50 μSv/h. Jų gali būti aptinkama turguose, antikvariatuose ir panašiose sendaikčių prekybos vietose.
Labai svarbu, kad, ieškant paliktųjų šaltinių bei radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų ir juos aptikus,
valstybės bei savivaldybių institucijos, radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas žinotų savo veiksmus tokiais atvejais. Todėl
tobulinant tai reglamentuojančią teisinę bazę LR Vyriausybės nutarimu patvirtinta nauja teisės akto, numatančio
veiksmus radus, nustačius, sulaikius paliktuosius šaltinius,
radionuklidais užterštus objektus ar kitus gaminius bei
medžiagas, skleidžiančias 0,2 μSv/h (20 μR/h) viršijančią
jonizuojančiąją spinduliuotę, arba gavus pranešimą apie
tai, redakcija.
2007–2011 m. RSC specialistai paliktųjų šaltinių, radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų ieškojo metalo
laužo supirktuvėse, buvusių gamyklų, karinių dalinių, gydymo įstaigų teritorijose, buitinių atliekų sąvartynuose ir sendaikčių prekybos vietose.
Paliktųjų šaltinių paieškos atliktos buvusių karinių dalinių
teritorijose raketinėje bazėje, buvusio grūdų kombinato, geležinkelio depo sandėlio, onkologijos ligoninės teritorijose

B

ased on international experience, orphan sources
are most often found in landfills. However in Soviet times
Lithuania had many manufacturing plants subordinate to
and serving the Soviet Union interests, as well as military
units which all used sources, while the-then regulators
were not fully informed about them. After privatizing
buildings and territories of such manufacturing facilities
and military units such sources could have remained there
or alternatively could have ended in landfills together
with municipal waste, and this option may not be ruled
out. Orphan sources may also be found in closed medical
treatment facilities, especially the ones which provided
oncology services.
Dials of watches, barometers, and ship and aircraft devices
may also be hazardous to human health, as the glowing-inthe-dark feature of certain radioactive materials (predominantly radium) was widely used at the end of the last century,
without sufficient knowledge on health hazards of ionizing
radiation. Surface radiation of such devices may reach up to
10–50 µSv/h. They may be found in market places, antique
shops and similar locations selling antiques.
Knowledge of their response operations in case of searching and finding orphan sources and objects contaminated with radioactive materials is crucial for state and municipal authorities and radioactive waste managers. Thus to
improve the regulatory framework the Government of the
Republic of Lithuania passed a resolution approving a new
version of a regulation of operations to be undertaken after being reported about or finding, identifying, arresting
orphan sources, objects contaminated with radioactive
materials or other products and materials emitting ionizing
radiations above 0.2 μSv/h (20 μR/h).
In 2007–2011 RSC specialists looked for orphan sources
and objects contaminated with radioactive materials in:
metal scrap jards, territories of former manufacturing facilities,
military units, medical treatment institutions, municipal waste
landfills and antique selling points.

41

bei 8 savivaldybių uždarytuose buitinių atliekų sąvartynuose
ir pan. Nepasitaikė atvejų, kad dozės galia ar paviršiaus užterštumas būtų viršijęs gamtinį foną, ir paliktųjų šaltinių nerasta.
Į RSC kreipėsi ir gyventojai, manydami, kad jų pablogėjusios sveikatos priežastimi gali būti paliktieji šaltiniai
ar radioaktyvusis užterštumas. Gyvenamojoje aplinkoje
atlikti radioaktyvaus užterštumo tyrimai, vertinti gyvenamieji pastatai bei jų oras, buities daiktai, autotransporto
priemonės.
Kasmet pasitaiko atvejų, kai metalo laužą superkančios
įmonės aptinka metalo laužo, skleidžiančio padidėjusią
jonizuojančiąją spinduliuotę. Dažniausiai pasitaikė radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų įrenginių detalių,
naftotiekių, dujotiekių ar vandentiekių vamzdžių, kuriuose
per ilgą laiką susikaupė nuosėdų su gamtinės kilmės radioaktyviosiomis medžiagomis. Užterštas metalo laužas buvo
sutvarkytas kaip radioaktyviosios atliekos.
Kaip prevencinė priemonė, perspėjant apie paliktųjų
šaltinių atsiradimą ir užtikrinant žmonių ir aplinkos radiacinę saugą nuo papildomos apšvitos, 2 savivaldybėse
vyko akcija, kurios metu fiziniai ir juridiniai asmenys galėjo
atiduoti nenaudojamus prietaisus su šaltiniais. Jos metu
surinkta daug tokių prietaisų, kuriuos VĮ Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo agentūra (RATA) sutvarkė kaip radioaktyviąsias atliekas.
RSC daug dėmesio skyrė visuomenei informuoti, kaip
reikia elgtis radus neaiškius daiktus, pažymėtus įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu. Gyventojų
švietimas šiais klausimais taip pat davė rezultatų: kasmet
sulaukta gyventojų skambučių apie rastus įtartinus daiktus. Daugeliu atvejų pateikta informacija pasitvirtino ir, RSC
specialistams nuvykus į vietą, buvo rasti šaltiniai.
Paliktųjų šaltinių paieškos ir identifikavimo klausimais
sulaukta pagalbos iš JAV vyriausybės Pasaulinės grėsmės
mažinimo tarnybos (plačiau – skyriuje „Tarptautinis bendradarbiavimas ir atstovavimas“).
Siekiant apsaugoti visuomenę nuo nepagrįstos apšvitos,
paliktųjų šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų paieška
bus tęsiama.

Paliktųjų šaltinių paieška
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Orphan sources were searched for in territories of former
military units, a missile base, a former flour mill, a rail depot
warehouse, an oncological hospital and in closed municipal
waste landfills of 8 municipalities and other. No orphan
sources, dose rates or surface contamination exceeding
natural background level were detected.
RSC was also contacted by inhabitants thinking that orphan
sources or radioactive contamination could have caused their
degraded health status. Housing environments were measured
for radioactive contamination, residential buildings and their air,
household things and vehicles were assessed.
Every year scrap metal yards have cases of detecting scrap
metal emitting excessive ionizing radiation. Contamination
with radioactive materials was most often detected on parts
of devices, and oil, gas and water supply pipes. The latter had
long-term sedimentation containing naturally occurring radioactive materials. Contaminated scrap metal was managed
as radioactive waste.
There was a campaign conducted in 2 municipalities
during which individuals and legal entities could hand over
unused devices containing sources. The campaign was used
as a preventive measure to warn about orphan sources and to
ensure public and environmental protection against excessive
ionizing radiation. The campaign resulted in collection of
many devices which were managed as radioactive waste by
RATA (Radioactive Waste Management Agency).
RSC focused extensively on public information on what to
do in case unclear objects are found with a warning ionizing
radiation label. Public awareness raising on this topic also
generated positive results: RSC annually receives calls from public
about suspicious objects found. In many cases their information
was correct and sources were found in the reported locations.
US Government Global Threat Reduction Initiative also
provided assistance on search and identification of orphan
sources (please see the chapter “International Cooperation
and Representation for more details).
To protect the society against unjustified exposure,
search for orphan sources and objects contaminated with
radionuclides will be continued.

Search for orphan sources

medienos kuro ir jo pelenų
taršos radionuklidais tyrimai

L

ietuvoje populiarėja šildymas biokuru – medžio granulėmis, briketais, malkomis, tačiau medienos kure yra ne tik
natūraliai gamtoje esančių radionuklidų (40K), bet ir radionuklidų, kurių pateko į aplinką po avarijos Černobylio AE
(137Cs, 90Sr).
Deginant tokią medieną radionuklidų gali patekti į
aplinką arba jie susikoncentruoja pelenuose. 2009 m. RSC
pradėjo vertinti medienos, medienos kuro ir jo pelenų užterštumą radionuklidais, atliko vietinės kilmės bei iš Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Kaliningrado srities importuotų medienos kuro gaminių mėginių radiologinius tyrimus.
Nustatyta, kad lietuviškoje medienoje ir jos gaminiuose
137
Cs aktyvumas yra nedidelis. Kiek didesnis 137Cs aktyvumas nustatytas įvežtose iš Ukrainos medžio granulėse, pagamintose iš medienos su žieve. Tiek šiose granulėse, tiek
jų pelenuose nustatytas 137Cs aktyvumas buvo didesnis už
vidutinį, tačiau 137Cs neviršijo nereguliuojamojo veikmens
lygio (10 Bq/g).
2010–2011 m. vykdyta programa „Medienos kuro radioaktyviosios taršos ir galimos apšvitos gyventojams įvertinimas“.
Vykdant programą medienos kuro vartotojams buvo išdalytas klausimynas. Iš gautų atsakymų išsiaiškinta, kokie medienos kiekiai naudojami katilinėse, kiek per metus jose susidaro
pelenų, kaip jie tvarkomi.
Šalies katilinės daugiausia kūrenamos Lietuvos miškų
skiedromis, tačiau nemažai naudojama ir kitų medienos kuro
rūšių (malkų, medžio granulių, briketų, pjuvenų). Medienos kuro pelenai tvarkomi dviem būdais: katilinės pelenus
atiduoda į buitinius sąvartynus arba perduoda pelenų perdirbimo įmonei, kuri juos apdoroja ir paruošia naudojimui,
dažniausiai privačių valdų keliams tvarkyti.
Katilinėse atrinktuose medienos kuro ir pelenų mėginiuose buvo nustatyti gama spinduolių ir 90Sr aktyvumai
(31 pav.). Tyrimų rezultatai parodė, kad skiedrų mėginiuose
vidutiniškai buvo 137Cs 4,2±1,8 Bq/kg, 90Sr 3,8±1,4 Bq/kg, o
pelenuose – 137Cs 103±54 Bq/kg bei 90Sr 22±15 Bq/kg. Gama
spektrometriškai ištyrus pelenų ir keliams tvarkyti paruoštų
pelenų mėginius nustatyta, kad ruošiant pelenus antriniam
naudojimui 137Cs kiekis sumažėja 2–3 kartus.
Įvertinus, kaip kistų dirvožemio tarša 137Cs ir 90Sr naudojant
medienos kuro pelenus dirvai tręšti, nustatyta, kad radionuklidų kiekiai, pasklidę dirvožemyje su trąšomis, žymesnės įtakos gyventojų apšvitai neturėtų.

examination of wood Fuel and ash
for radionuclide Contamination

H

eating of houses using biofuel, i.e. wood granules, pellets
and firewood, becomes popular in Lithuania, however firewood
contains not only naturally occurring radionuclides (40K), but
also radionuclides that have been released to the environment
after the accident at Chernobyl NPP (137Cs, 90Sr).
When wood burns radionuclides are released into the environment and concentrate in ash. In 2009 RSC started assessment of activity contamination of radionuclides in wood, wood
fuel and ash, and did radiological tests of wood fuel samples of
local traders and imported from Poland, Ukraine, Belarus and
Kaliningrad Region. 137Cs activity concentration in Lithuanian
wood and wood products was found to be low. A little higher
137
Cs activity concentration was detected in wood granules imported from Ukraine made of timber with bark. Both granules
and their ash had higher than average 137Cs activity concentration, however, the activity concentration of 137Cs did not exceed
the exemtion level (10 Bq/g).
In 2010–2011 RSC implemented the programme “Assessment
of Radioactive Contamination and Potential Public Exposure to
wood fuel”. It included questionnaire circulation wood fuel consumers. Response analysis has disclosed wood fuel quantities
burnt in boiler-houses, annual ash quantities, ash disposal manners and other information required to assess public exposure.
Lithuanian boiler-houses predominantly use Lithuanian
wood chips, but also quite extensively use other types of
wood fuel (wood granules, pellets and sawdust). Wood fuel
ash is managed in two ways: boiler-houses hand it over to
municipal landfills or recycling companies which recycle it
and prepare for re-use, predominantly maintenance of roads
of private holdings.
137
Cs and 90Sr activities were detected in wood and
ash samples taken from boiler-houses (Fig. 31). Based on
measurement results, wood chip samples contained 137Cs
4.2±1.8 Bq/kg, 90Sr 3.8±1.4 Bq/kg in average, and ash – 137Cs
103±54 Bq/kg and 90Sr 22±15 Bq/kg. Gamma spectrometry
analysis of samples of ash and ash ready for re-use in road
maintenance demonstrated that technological ash recycling
processes reduce 137Cs concentrations by 2–3 times.
Upon assessing changes in soil contamination with 137Cs
and 90Sr, if wood fuel ash is used as a fertilizer, it was established that concentrations of radionuclides distributed in soil
with fertilizer would have no significant impact on public
exposure.
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Figure 31
137
Cs and 90Sr activity concentrations
in wood fuel samples taken from boiler houses
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radiologinių avarijų bei
incidentų prevencija ir
reagavimas

Prevention and response to
radiological accidents and
incidents

R

SC daug dėmesio skyrė radiologinių avarijų bei incidentų prevencijai ir tinkamam pasirengimui į juos reaguoti.
32 pav. pateiktas 2007–2011 m. RSC registruotų radiologinių avarijų ir incidentų skaičius. 2011 m. registruota daugiau radiologinių incidentų – didžiąją jų dalį sudarė pasienio kontrolės postuose sulaikyti padidėjusią gamtinės
kilmės jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantys kroviniai
(kalio trąšos).
Dėl kitų priežasčių įvykusių radiologinių avarijų ir incidentų skaičius per praėjusį penkmetį mažai keitėsi (33 pav.).
Kaip ir ankstesniais metais, 2011 m. RSC gavo pranešimų apie asmenis, kurie kirsdami Lietuvos valstybinę
sieną skleidė padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę.
Šiems asmenims buvo taikytas gydymas ar atliktos diagnostinės procedūros RF preparatais. Daugiausia tokių
asmenų sulaikyta Vilniaus oro uoste. Pateikus gydymą
įrodančius dokumentus, jiems buvo leista kirsti valstybės sieną.
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R

SC focused much effort to the prevention of radiological
accidents and incidents and to preparedness for proper response. Fig. 32 indicates the number of radiological accidents
and incidents recorded by RSC during 2007–2011. More radiological accidents were recorded in 2011, and cargoes emitting
increased natural ionizing radiation (potassium fertilizer) that
have been seized at border crossing points account for the
largest share of such accidents.
The number of radiological accidents and incidents caused
by other reasons was minor within the last five years (Fig. 33).
As in previous years, in 2011 RSC received several notifications about individuals who emitted increased ionizing radiation when crossing the border of the Republic of Lithuania.
These individuals had received medical treatment or underwent diagnostic procedures using RP. The majority of these
individuals were stopped at Vilnius International Airport. Upon
submission of documents proving medical treatments they
were allowed to cross the border of the Republic of Lithuania.

skaičius
Number

160
140
120
100
80
60
40
20
0

135

48
23

29

2007

2008

16
2009

32 pav.
2007–2011 m. Lietuvoje įvykusios radiologinės avarijos ir incidentai

120

≈

≈

Padidėjusią gamtinę jonizuojančiąją
spinduliuotę skleidžiantys kroviniai
Cargo emitting higher natural ionizing radiation
Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę
skleidžiantys asmenys
Individuals emitting higher ionizing radiation

≈

skaičius
Number

33
30
20
10 8
0

14

11

9

8
22

23

2007

2008

5

6

4

121 2

3

2009

2010

11

Metai
33 pav.
2007–2011 m. įvykusių radiologinių avarijų ir
incidentų pasiskirstymas pagal jų priežastis

2011 m. rugpjūčio mėn. pratybų metu Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės mokomasis lėktuvas, kildamas iš Zoknių oro uosto, susidūrė su kitu lėktuvu ir nukrito į Rėkyvos pelkę. Lėktuve buvo įmontuotas
apledėjimo daviklis su stroncio ir itrio (90Sr ir 90Y) šaltiniu.
Stebint avarijos likvidavimo eigą nustatyta, kad radioaktyvioji tarša į aplinką nepateko. Šaltinis surastas, o lėktuvo
dalių paieškos, surinkimo ir transportavimo darbus atlikusių kariškių gautos apšvitos dozės buvo mažesnės už
gyventojams nustatytą ribinę 1 mSv dozę, todėl pavojaus
jų sveikatai nesukėlė.
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Figure 32
Radiological accidents and incidents in Lithuania in 2007–2011
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Figure 33
Distribution of radiological accidents and
incidents by their cause in 2007–2011

In August 2011 during a military exercise a training airplane of
the Military Air Forces Aviation Base of the Lithuanian Armed Forces clashed with another plane during its take off from Zokniai airport and fell into the Rekyva swamp. The airplane was equipped
with an anti-frost detector containing a strontium and yttrium (90Sr
and 90Y) source. The emergency liquidation process was monitored, and it was established that the environment was not contaminated. The radiation source was found, and exposure doses of
military personnel engaged in the search, collection and transportation of the airplane parts were below the dose limit established
for population, i.e. 1 mSv, therefore it was no health hazard.
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rsC veiksmai įvykus branduolinei
avarijai Fukušimos ae

2

011 m. kovo 11 d. Japonijoje dėl žemės drebėjimo
ir cunamio įvyko Fukušimos AE avarija. Pagal Tarptautinę
branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) Fukušimos AE avarija priskirta sunkiausiai 7 lygio branduolinei
avarijai. Pagal galimą poveikį Lietuvai ji priskirta V grėsmės kategorijos avarijai (žemiausios grėsmės), t. y. kai dėl
kitose valstybėse įvykusių branduolinių ar radiologinių
avarijų yra radionuklidų pernašos oro keliais tikimybė.
Įvertinus tai, kad avarija įvyko toli nuo Lietuvos, radiologinės pasekmės gyventojams ir aplinkai buvo mažai tikėtinos. Tačiau grėsmė visuomenės sveikatai tokių avarijų
metu atsiranda dėl gyventojų panikos bei baimės dėl galimo poveikio jų pačių ir vaikų sveikatai, nepasitikėjimo
valdžios institucijų teikiama informacija. Todėl pagrindinis RSC uždavinys buvo stebėti situaciją avarijos regione,
rinkti informaciją ir ją objektyviai teikti gyventojams bei
žiniasklaidai.
RSC nuo 2011 m. kovo 12 d. buvo paskelbtas pirmasis
avarinės parengties lygis, pradėta Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro veikla ir užtikrintas 24 val. per parą darbas.
RSC bendradarbiavo su Ministro Pirmininko tarnyba,
VATESI, SAM, SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centru
(ESSC), PAGD, Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) prie
Aplinkos ministerijos, Fizinių ir technologijos mokslų centru, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos
ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba
(VMVT), VSAT.
Iš VATESI buvo gaunama oficiali TATENOS informacija, ESSC teikė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
ir EK informaciją. Be to, buvo renkama, sisteminama ir
analizuojama informacija, pasirodžiusi masinėse informavimo priemonėse (žiniasklaidoje, televizijoje, internete) bei kitų šalių reguliuojančiųjų institucijų interneto svetainėse. RSC atstovai davė interviu radijo stotims
ir televizijos kanalams, atsakinėjo į gyventojų klausimus
telefonu ir elektroniniu paštu. Dažniausiai gyventojai
klausdavo, ar reikia vartoti stabiliojo jodo tabletes, ar
galima vaikams būti lauke, ar į Lietuvą patenka užterštų
maisto produktų iš Japonijos ir pan. RSC per LR užsienio
reikalų ministeriją taip pat pateikė rekomendacijas dėl
Lietuvos gyventojų, esančių Japonijoje, apsaugos nuo
jonizuojančiosios spinduliuotės priemonių taikymo
(250 km spinduliu nuo avarijos vietos buvo rekomenduota taikyti jodo profilaktiką).
RSC, rūpindamasis, kad iš Japonijos į Lietuvą nepatektų
užterštų gabenamų krovinių, siuntinių, maisto produktų,
kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl radiologinės
kontrolės sustiprinimo: VSAT pasiūlyta sugriežtinti iš Japonijos atvykstančių asmenų ir krovinių radiacinę kontrolę,
VMVT – iš nelaimės regiono importuojamų maisto produktų,
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rsC actions after the Fukushima
nPP nuclear accident

T

he Fukushima NPP nuclear accident took place on
11 March 2011 in Japan due to an earthquake and tsunami.
According to the International Nuclear Events Scale (INES),
the Fukushima nuclear accident is classified as the most severe nuclear accident, level 7. In terms of its impact on Lithuania it is referred to the accidents of the risk category 5
(lowest danger), i.e., when it is likely that radionuclides are
transferred by air due to nuclear or radiological accidents.
The nuclear accident took place far away from Lithuania,
thus radiological consequences to the public or the environment were hardly likely. Nevertheless, such accidents are a
public health threat because of panic and people’s fear of
potential health impacts on their children and their own health status, and because of mistrust of information provided
by national authorities. Therefore in 2011 RSC had the key
objective to monitor the situation within the region of the
accident, collect objective information and provide it to the
public and media.
On 12 March 2011 Level 1 of emergency preparedness
was announced at RSC, and Emergency Management Centre started operating ensuring 24 hour service.
RSC worked in cooperation with the Office of the Prime
Minister, VATESI, MoH, Health Emergency Situations Centre
at the MoH (HESC), FRD at the MoI, Environmental Protection
Agency at the Ministry of Environment (EPA), Centre for Physical Sciences and Technology, Lithuanian Hydro Meteorological Service at the Ministry of Environment, State Food and
Veterinary Service (SFVS), SBGS.
RSC received official IAEA information from VATESI, and
HESC submitted information received from WHO and the
EC. Moreover, RSC collected, structured and analyzed mass
media information (media, television, Internet) and in the
websites of regulatory bodies from other countries. RSC officials were interviewed by radio and television channels,
responded to questions of individuals by email and telephone. Usually individuals asked whether they should use stable
iodine pills, asked, if their children may be outdoors, and if
contaminated food products are imported from Japan to Lithuania, etc. Via the Ministry of Foreign Affairs RSC provided
guidelines on applying measures of protection against ionizing radiation for Lithuanian citizens staying in Japan (preventive iodine intakes were recommended within the radius
of 250 km from the accident location).
Intending to prevent delivery of contaminated cargoes,
parcels and food products from Japan to Lithuania, RSC
contacted competent authorities regarding the strengthening of radiological control, i.e., SBGS was proposed to apply more stringent radiological controls to individuals and
cargoes arriving from Japan, and SFVS – increase controls of
food products imported from the disaster area. Lithuanian

AB „Lietuvos paštas“ ir UAB „DHL Lietuva“ – iš Japonijos
gaunamų pašto siuntų. Taip pat oro ir jūrų uostai įspėti
apie galimą iš Japonijos atvykstančių lėktuvų ir laivų radioaktyvųjį užterštumą.
RSC ragino grįžusiuosius iš Japonijos atvykti ir atlikti
galimos išorinės ir vidinės taršos radionuklidais tyrimus.
2011 m. kovo 21 d.–rugpjūčio 3 d. buvo atlikti 14 asmenų, grįžusių Japonijos, paviršinės ir vidinės taršos matavimai. Kai kuriems asmenims nustatyta nedidelė vidinė
tarša jodo 131I, cezio 137Cs ir 134Cs radionuklidais. Gauta
apšvitos dozė neviršijo metinės 1 mSv gyventojams leidžiamos apšvitos dozės. Taip pat buvo atlikti siuntinių,
daiktų (striukės, kelnės, kuprinė, megztinis, batai), automobilių dozės galios ir paviršinės taršos matavimai.
Tyrimų rezultatai parodė, kad siuntiniai ir automobiliai
radioaktyviosiomis medžiagomis nebuvo užteršti. Ant
daiktų rasti jodo 131I, cezio 137Cs ir 134Cs radionuklidų
pėdsakai.
Pagal TATENA rekomendacijas, RSC specialistai atliko
radionuklidų sklaidos iš Fukušimos AE prognozavimą. Taip
pat radionuklidų sklaida buvo stebima naudojantis internete laisvai prieinama amerikiečių Hysplit model programa. Šios prognozės analizuotos ir lygintos su kitų Lietuvos
bei užsienio šalių institucijų sudarytomis radioaktyviosios
taršos judėjimo prognozėmis.
AAA ir Fizinių ir technologijos mokslų centras atliko
oro taršos jodo radionuklidais (131I) matavimus. Gauti
rezultatai buvo analizuojami, lyginami su analogiškais
matavimais kaimyninėse valstybėse – Lenkijoje ir Baltarusijoje. Lietuvos ore, kaip ir kaimyninėse šalyse, buvo
nustatyti labai maži 131I, 132Te, 132I, 134Cs, 136Cs ir 137Cs radionuklidų pėdsakai, kurie nekėlė pavojaus Lietuvos gyventojų sveikatai.
Avarija Fukušimos AE Lietuvos gyventojams radiologinių pasekmių neturėjo, tačiau visuomenės susidomėjimas
avarija buvo labai didelis. RSC pastangos informuoti gyventojus ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
leido valdyti situaciją ir išvengti neradiologinių pasekmių
sveikatai – baimės, streso ir pan.

Post AB and DHL Lietuva UAB were asked to impose more
stringent controls to delivered postal packages. Airports and
seaports were notified of potential radioactive contamination of airplanes and vessels arriving from Japan.
RSC encouraged individuals arriving from Japan to visit
their office for tests of potential external and internal contamination with radionuclides. Between 21 March 2011 and
3 August 2011 surface and internal contamination was measured for 14 individuals who returned from Japan. Small levels of internal contamination with Iodine 131I, Cesium 137Cs
and 134Cs radionuclides were detected in some of them. The
exposure doses did not exceed the permitted public exposure of 1 mSv. Packages, items (a jacket, trousers, a backpack,
a sweater, shoes), vehicle dose rates and surface contamination were also measured. Measurements revealed that packages and vehicles had not been contaminated with radioactive materials. Traces of Iodine 131I, Cesium 137Cs and 134Cs
radionuclides were detected on the items.
In line with IAEA guidelines RSC specialists forecasted
dispersion of radionuclides from Fukushima NPP. The dispersion of radionuclides was also monitored using the publicly
available American software Hysplit model. These forecasts
were analyzed and compared with forecasts of radioactive
contamination mobility issued by other Lithuanian and foreign institutions.
EPA and the Centre for Physical Sciences and Technology
measured air pollution with iodine radionuclides (131I). The
results were analyzed and compared with analogous measurements of the neighboring countries – Poland and Belarus. In the atmosphere of Lithuanian territory, as well as in
the neighboring countries, the detected level of 131I, 132Te,
132 134
I, Cs, 136Cs and 137Cs radionuclides was very low, and it
was no health hazard to Lithuanian population.
Though the Fukushima NPP nuclear accident has not had
any radiological effects on Lithuanian population, it generated a tremendous public interest. RSC efforts to inform Lithuanians and cooperation with other authorities enabled
to manage the situation and prevent non-radiological health impact, i.e. panic, stress, etc.
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Prevencinės priemonės ir rsC
veiksmai europos vyrų 37-ojo
krepšinio čempionato metu

E

Preventive measures and rsC
actions during the 37th european
basketball Championship

T

uropos vyrų 37-asis krepšinio čempionatas Lietuvoje
vyko 2011 m. rugpjūčio 31–rugsėjo 18 d. Krepšinio varžybos
vyko Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus
arenose.
Iki čempionato identifikuotos renginių, treniruočių,
viešbučių, spaudos centrų, pažeidžiamiausios viešojo
transporto ir kitos masinio žmonių susibūrimo vietos,
kuriose galėtų būti įvykdyti piktavališki veiksmai ar terorizmo aktai panaudojant radioaktyviąsias ar branduolines
medžiagas. Radiacinės saugos požiūriu buvo įvertinti
savivaldybių, kurių teritorijose organizuotas krepšinio
čempionatas, pasirengimo planai. Išsiaiškinti SAM, PAGD
ir valstybės rezerve turimų dozimetrinės kontrolės, identifikavimo prietaisų ir kitų techninių bei materialinių išteklių
kiekiai. Teroristinių aktų prevencijos veiksmai aptarti kartu
su Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės
,,Aras“ vadovais.
Prevencijos tikslais išankstinės rekomendacijos pateiktos
licenciatams – sustiprinti turimų I–III pavojingumo kategorijos šaltinių fizinę apsaugą; šaltinių vežėjams – jei nėra būtinybės, rekomenduota šaltinių nevežti, o vežant sustiprinti
saugumą; pasienio postams – sustiprinti neteisėtai įvežamų
šaltinių nustatymo veiklą.
RSC specialistai sudarė ekspertų konsultantų grupę ir
greitojo reagavimo grupes, kurios buvo pasirengusios 24 val.
per parą teikti konsultacijas bei reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją. Taip pat buvo surengti RSC darbuotojų
mokymai, parengta neatidėliotina greitojo reagavimo ar ekspertų konsultantų grupių pristatymo į darbo vietą sistema,
numatytos komunikacijų priemonės, sudaryti savivaldybių ir
kitų remiančiųjų institucijų atsakingų darbuotojų kontaktinių
duomenų sąrašai.

he 37th European Basketball Championship (the
Championship) took place in Lithuania from 31 August 2011
to 18 September 2011. Basketball games took place in arenas
of Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Siauliai and Alytus.
Before the Championship started RSC identified locations of events, hotels and press centers, the most vulnerable places of public transport and other places of
mass gatherings which could have been used for potentially evil or terror acts involving the use of radioactive or
nuclear materials (sources). RSC evaluated preparedness
plans of municipalities which hosted the Championship
from radiation protection viewpoint. RSC determined the
numbers of dosimeters, identifiers and other technical
and financial resources of the MoH, the FRD under the
MoI and the State Reserve. Terror act prevention was discussed with the management of Lithuanian Police AntiTerrorist Operations Unit “Aras”.
License holders were provided with preventive
advance recommendations to increase physical security
of sources of risk categories I-III; carriers of sources were
advised not to transport sources if unnecessary, and increase transportation security; border crossing points
were advised to reinforce detection of illicitly imported
sources.
An expert advisory team consisting of RSC specialists and
the first response teams were ready to provide advice and
respond to emergency situations 24/7. RSC organized staff
trainings, developed the system of urgent transportation of
the response team or expert advisory group to work places,
planned communication measures, developed contact lists
of responsible staff of local government and other supporting authorities.

Kauno miesto savivaldybės civilinės saugos pajėgų pratybos „Veiksmai
teroristinio išpuolio metu“ ruošiantis Europos vyrų krepšinio čempionatui

Drill of Kaunas Municipality civil protection force “Actions during
Terror Attack” in preparation for the European Basketball Championship
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Vilniaus m. Greitosios medicinos pagalbos stoties personalo mokymai

Training Vilnius Ambulance Station staff

Aktualiais radiacinės saugos ir reagavimo į galimą radiacinį incidentą ar avariją klausimais buvo apmokytos Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestų savivaldybių civilinės saugos pajėgos. Vilniaus greitosios pagalbos
stoties personalas buvo apmokytas teikti pirmąją pagalbą
laikantis radiacinės saugos reikalavimų.
Bendradarbiaujant su Europos vyrų krepšinio čempionato
organizacinio komiteto bei miestų, kuriuose buvo numatytos
varžybos, savivaldybių atsakingais pareigūnais, paskirti RSC
specialistai dirbti arenų saugumo užtikrinimo štabuose. Juose
RSC specialistai kartu su kitų sričių specialistais ėmėsi visų būtinų priemonių, kad arenose bei jų prieigose būtų užtikrintas
gyventojų saugumas. RSC specialistai prieš kiekvienas varžybas ir po jų atliko galimų radioaktyviųjų šaltinių paiešką.
Visos šios prevencinės priemonės krepšinio čempionato
metu leido užtikrinti gyventojų saugą nuo galimo žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

The trainings on relevant radiation protection and response
to potential incidents or accidents were provided to the civil
protection forces of Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys, Alytus
municipalities. Vilnius ambulance staff was trained to provide
first medical aid in line with radiation protection requirements.
In cooperation with the European Basketball Championship Management Committee and responsible officials
of municipalities hosting competitions, RSC specialists were
assigned to arena security ensuring headquarters. Together
with specialists of other areas, RSC specialists employed all
the measures required to ensure public security in arenas
and the surrounding areas. RSC specialists used high sensitivity radiation detectors to search of potential radioactive
sources before and after each game.
All these preventive measures applied during the Championship enabled ensuring public protection against potential harmful effects of ionizing radiation.

Viii. radiaCinĖs saugos
mokymas

Viii. radiation ProteCtion
tRaiNiNg

P

rieš penkerius metus vienas iš RSC tikslų buvo siekti,
kad būtų pradėtas vykdyti darbuotojų, dirbančių su šaltiniais,
valstybės institucijų pareigūnų ir kt. privalomasis radiacinės
saugos mokymas. Šis tikslas įgyvendintas 2008 m., SAM priėmus privalomojo radiacinės saugos mokymo tvarką ir RSC
patvirtinus radiacinės saugos mokymo programas, skirtas
asmens sveikatos priežiūros darbuotojams, priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo, policijos ir muitinės pareigūnams.
Tobulinant radiacinės saugos mokymo sistemą ir mažinant
administracinę naštą ūkio subjektams parengtas ir 2011 m.
sveikatos apsaugos ministro patvirtintas Privalomojo radiacinės
saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašas (Aprašas).

F

ive years ago RSC had an objective to organize obligatory training of workers handling sources, officials of Government authorities, etc. This objective was reached in 2008
when the MoH approved the Procedure of Obligatory Radiation Protection Training and when RSC approved radiation
protection training programmes for personal health care
workers, fire and rescue, police and customs officers.
To improve the radiation protection system and reduce
the administrative burden on economic entities, the Description of Obligatory Radiation Protection Training and
Instruction Procedure (the Description) was developed and
approved by the Minister of Health.
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RSC kasmet organizuoja tarptautinius ir vietinio lygio renginius, kurių gausu buvo ir 2011 m. Bendradarbiaujant su
TATENA surengti regioniniai mokymo kursai, skirti lektoriams,
mokantiems už radiacinę saugą atsakingus asmenis. Siekiant
tobulinti šalies atsakingųjų institucijų parengtį radiologinių
avarijų atveju organizuoti medicinos darbuotojų, dalyvaujančių ekstremalių situacijų valdyme, mokymai, skirti radiacinės
saugos žinioms gausinti ir praktiniams įgūdžiams tobulinti.
Padedant odontologijos paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams tinkamai praktiškai įgyvendinti radiacinės saugos reikalavimus surengti seminarai odontologams. Pastaraisiais metais
organizuoti 2 privalomojo radiacinės saugos mokymo kursai
VSAT struktūrinių padalinių pareigūnams, rengtos pratybos
Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos specialistams.
RSC aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis švietimo ir ugdymo įstaigomis, o 2007–2011 m. laikotarpį pasirašytos net 5 bendradarbiavimo sutartys. Moksleivių ir studentų susidomėjimas
aktualiomis radiacinės saugos temomis kasmet vis auga, todėl
jų vis daugiau apsilanko RSC. 2011 m. RSC lankėsi kelių universitetų studentai, gimnazijų moksleiviai, Vilniaus miesto chemijos
mokytojai. Lankytojai buvo supažindinti su RSC vykdoma veikla,
užtikrinant gyventojų radiacinę saugą, apsisaugojimo nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdais, diskutavo aktualiomis radiacinės saugos temomis. Taip pat 2011 m.
RSC specialistai dalyvavo Vilniaus Pilaitės ir Vilniaus Pranciškaus
Skorinos vidurinių mokyklų organizuotose konferencijose, kurių
metu moksleiviams skaitė paskaitas apie radiacinę saugą, jonizuojančiąją spinduliuotę ir jos poveikį žmogaus organizmui bei
gamtai, apie AE avarijas, trumpai apžvelgė avariją Japonijos Fukušimos AE ir atsakė į klausimus.
Kiekvienais metais RSC sulaukiama užsienio šalių radiacinės saugos specialistų, siekiančių pagilinti savo žinias ir
įgyti naujos patirties, kurią galėtų pritaikyti kurdami bei stiprindami radiacinės saugos infrastruktūrą savo šalyse. Per
paskutinius penkerius metus kvalifikaciją RSC kėlė kelios dešimtys radiacinės saugos specialistų iš Azerbaidžano, Egipto,
Irano, Kuveito ir kt.
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RSC organizes annual international and local level
events, which were also abundant in 2011. In cooperation
with IAEA, a regional training for trainees was delivered
in charge of radiation protection. To improve the preparedness of responsible national authorities in case of a radiological emergency, trainings for medical staff engaged
in emergency management was conducted, focusing on
improvement of radiation protection knowledge and skills.
Workshops for dental professionals were organized to facilitate proper practical meeting of radiation protection
requirements for dental clinic workers. In recent years
2 obligatory radiation protection trainings were organized
for officers of the SBGS structural units, and field exercises
for Klaipėda civil protection specialists was conducted.
RSC actively cooperates with various educational establishments and has signed as many as five cooperation
agreements with them in 2007 to 2011. School students and
students get increasingly interested in relevant radiation
protection topics on an annual basis, thus their number visiting RSC keeps increasing. In 2011 RSC visitors were familiarized with RSC activities to ensure public radiation protection,
and topics of self-protection against hazardous radiation
protection impact, and radiation protection topicalities were
discussed. In 2011 RSC specialists also attended conferences organized by Vilnius Pilaite and Vilnius Panciska Skorina
secondary schools to deliver presentations to students on
radiation protection, ionizing radiation and its impact on human body and nature, on NPP accidents, briefly overviewed
the Fukushima NPP accident, the specialists also answered
questions.
RSC annually receives foreign radiation protection specialists aiming to improve their knowledge and acquire new
experience they could apply to develop and strengthen
their national radiation protection infrastructure. Within the
recent 5 years several dozens of radiation protection specialists from Azerbaijan, Egypt, Iran, Kuwait, etc., improved their
qualifications at RSC.

Pasieniečių mokyklos kursantų radiacinės saugos mokymai

The Border Guard School cadets taking part
in radiation protection training

Vilniaus universiteto medicinos fizikos studentai lankosi RSC

RSC is visited by health physics students of Vilnius Ubiversity

iX. bendradarbiaVimas

iX. CooPeration

bendradarbiavimas su
lietuvos institucijomis

Cooperation with lithuanian
institutions

R

SC ir kitų institucijų bendradarbiavimas užtikrina mūsų
šalies efektyvią valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, skatina radiacinės saugos infrastruktūros tobulinimą ir plėtrą bei
keitimąsi naudinga ir aktualia informacija. Nuo 2000 m. RSC
pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu
(Medicinos ir Fizikos fakultetais), Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetu, Kauno technologijos universitetu, keliomis Vilniaus mokyklomis, Panevėžio
apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamentu, Lietuvos istorijos institutu. Su minėtomis valstybės
institucijomis ir mokslo įstaigomis keičiamasi informacija,
atliekami tyrimai, bendradarbiaujama rengiant radiacinės
saugos specialistus.
Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su:
 PAGD,
 PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokykla,
 LR valstybės saugumo departamentu,
 VSAT,
 Muitinės mokymo centru,
 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija.
Be aukščiau išvardintų institucijų ir mokslo įstaigų, RSC,
siekdamas efektyviai vykdyti savo funkcijas, glaudžiai bendradarbiauja su SAM, VRM, AM, KAM, EM ir kitomis ministerijomis, VATESI, VMVT, Muitinės departamentu prie LR finansų
ministerijos, Valstybine metrologijos tarnyba, AAA, Fizikos,
Geologijos ir geografijos bei Botanikos institutais, Lietuvos
radiologų asociacija, Lietuvos radiacinės saugos ir Medicinos
fizikų draugijomis.

Tarpinstitucinis pasitarimas atliekų
šalinimo iš Ignalinos AE klausimais

R

SC cooperation with other institutions ensures effective state
supervision of radiation protection in our country, encourages improvement and development of radiation protection infrastructure,
and exchange in useful and topical information. Since 2000 RSC has
cooperation agreements signed with Vilnius University (faculties of
Medicine and Physics), the Faculty of Environmental Engineering of
Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, several Vilnius schools, the Civil Protection Department under
Panevezys County Governor’s Administration, Lithuanian Institute
of History. RSC exchanges information with the above Government
authorities and educational establishments, does studies and cooperates with them on training radiation protection specialists.
RSC has cooperation agreements signed with the following:
 FRD,
 Firefighters Training School of FRD,
 State Security Department of the Republic of Lithuania,
 SBGS,
 Customs Training Centre,
 Lithuanian Geology Survey under the Ministry of Environment,
 Vilnius Vytautas Magnus Gymnasium.
To ensure effective discharge of functions delegated to RSC, beside the above listed authorities and educational establishments,
RSC also closely cooperates with the MoH, the MoI, the Ministry
of Environment, the Ministry of National Defence, the Ministry of
Energy and other ministries, VATESI, SFVS, the Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania,
the State Metrology Service, the Environmental Protection Agency, the institutes of Physics, Geology and Geography, and Botany,
Lithuanian Association of Radiologists, Lithuanian Radiation Protection Society and Lithuanian Society of Medical Physicists.

Inter-agency meeting to discuss
on waste removal from Ignalina NPP
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tarptautinis bendradarbiavimas ir
atstovavimas

T

arptautinis bendradarbiavimas – vienas iš veiksnių, lėmusių šalies radiacinės saugos infrastruktūros sukūrimą, jos
tobulinimą, taip pat itin svarbus sprendžiant radiacinės saugos problemas.
Lietuvos ir TATENA partnerystė radiacinės saugos srityje
tęsiasi jau kelis dešimtmečius. RSC per savo veiklos metus iš
šios organizacijos gavo neįkainojamą paramą stiprinant radiacinės saugos infrastruktūrą, keliant specialistų kvalifikaciją.
Pastaraisiais metais bendradarbiavimas su šia tarptautine
organizacija peraugo į aukštesnį lygį – RSC specialistai kaip
ekspertai dalyvauja TATENA organizuojamose misijose, vizituose ar mokymo kursuose, seminaruose. RSC taip pat tapo
Vidurio ir Rytų Europos radiacinės saugos specialistų, kuriuos
siunčia TATENA, mokymo baze.
Tobulinant šalies radiacinės saugos infrastruktūrą labai svarbūs TATENA remiami regioniniai ir nacionaliniai
techninio bendradarbiavimo projektai. RSC 2008–2009 m.
vykdė TATENA remiamą nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą „Pacientų radiacinės saugos diagnostinėje radiologijoje optimizavimas, kontroliuojant pacientų
apšvitos dozes“, kurio metu atlikti rentgenodiagnostikos
procedūrų metu gaunamų apšvitos dozių matavimai ir
jų rezultatų pagrindu nustatyti nauji rekomenduojamieji
medicininės apšvitos lygiai. 2011 m. pasirengta vykdyti
nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir
biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“, skirtą biologinės
dozimetrijos laboratorijai įkurti.
RSC taip pat aktyviai dalyvauja TATENA kuruojamo Regioninio Rytų Europos ir Centrinės Azijos ALARA tinklo, TATENA
komitetų veikloje.
Per pastaruosius metus nemažai pagalbos sulaukta iš JAV.
Vykdant intensyvią branduolinio ir radiologinio terorizmo
prevenciją, paliktųjų šaltinių paieškos bei Lietuvoje naudojamų šaltinių fizinės saugos užtikrinimo klausimais bendradarbiaujama su JAV vyriausybės Pasaulinės grėsmės mažinimo
tarnyba.
RSC atstovauja Lietuvai Baltijos jūros valstybių tarybos
(BJVT ) Branduolinės ir radiacinės saugos darbo grupėje.
2009 m. SAM, RSC ir Lietuvos radiacinės saugos draugija (LRSD) organizavo tarptautinę konferenciją „Radiacinė
ir branduolinė sauga užtikrinant viešąjį saugumą“, kuri
tapo vienu svarbiausių įvykių Lietuvos pirmininkavimo
BJVT metu.
Kartu su kitomis užsienio valstybėmis RSC dalyvavo įgyvendinant EK finansuojamas programas „Naujos
odontologinės įrangos saugos ir efektyvumo programa“
(SEDENTEX) ir „Pacientų gaunamos apšvitos duomenys“
(Dose Data Med).
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international Cooperation and
representation

I

nternational cooperation is a factor which has caused
the development and improvement of the national radiation
protection infrastructure and which is critical for addressing
radiation protection issues.
The partnership of Lithuania and IAEA in radiation protection area has already been continuing for a few decades.
Over the years of its activities, RSC has received invaluable
support from this organisation in the strengthening of the
radiation protection infrastructure and improvement of its
specialist skills. In the recent years cooperation with this international organisation has reached a higher level – RSC
specialists as experts participate in missions, visits or trainings and workshops organised by IAEA. Moreover, RSC has
become a training base for radiation protection specialists
from the Central and Eastern Europe sent by IAEA.
Regional and national technical cooperation projects
supported by IAEA are highly important to develop the
national radiation protection infrastructure. In 2008–2009
RSC implemented the national technical cooperation
project supported by IAEA “Optimization of Patient Radiation Protection in Diagnostic Radiology Through Patient
Exposure Monitoring” and measured exposures received
during X-ray diagnostic procedures and established new
diagnostic reference levels based on their results. In 2011
RSC prepared to implement the national technical cooperation project „Establishing the National Biological Dosimetry Laboratory for Cytogenetic Analysis of Ionizing
Radiation Exposure and Biological Dose Assessment” designated for the establishment of the biological dosimetry
laboratory.
RSC is also actively involved in the committees of the Regional European and Central Asian ALARA Network supervised by IAEA and also in the committees of IAEA.
In the recent years much assistance has been received
from the U.S. Within the framework of intense prevention of
nuclear and radiological terrorism, RSC cooperates with the
Office of Global Threat Reduction of the Government of the
US on the issues of search for orphan sources and ensuring
physical protection of sources used in Lithuania.
RSC represents Lithuania in the Expert Group on Nuclear
and Radiation Safety of the Council of the Baltic Sea States
(CBSS). In 2009 the MoH, RSC and the Lithuanian Radiation
Protection Society (LRPS) organised an international conference „Radiation and Nuclear Safety in Ensuring Public Security” which has become one of the most important events
during Lithuania’s presidency in CBSS.
Together with other foreign states RSC took part in the
implementation of the EC financed programmes „Safety
and Efficacy Programme of New Dental X-ray Modality”
(SEDENTEX) and „Patient Exposure Data” (Dose Data Med).

ŽODYNAS, SANTRUMPOS

GLOSSARY, ABBREVIATIONS

AAA –
AE –
AEV –
ASPĮ –
BEO –
BJVT –
BM –
EK –
ES –
ESSC –

EPA –

ET –
LRSD –
NORM –
PAGD –
RATA –
SAM –
TATENA –
VATESI –
VMVT –
VRM –
VSAT –

Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos
atominė elektrinė
ekspozicijos valdymo sistema
asmens sveikatos priežiūros įstaiga
branduolinės energetikos objektas
Baltijos jūros valstybių taryba
branduolinė medicina
Europos Komisija
Europos Sąjunga
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių
sveikatai situacijų centras
Europos Taryba
Lietuvos radiacinės saugos draugija
gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos
VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
Sveikatos apsaugos ministerija
Tarptautinė atominės energijos agentūra
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Vidaus reikalų ministerija
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Vidaus reikalų ministerijos

Environmental Protection Agency at the Ministry
of Environment
NPP –
Nuclear Power Plant
AEC –
Automatic exposure control
HCI –
Health care institution
NES –
Nuclear energy site
CBSS – Council of the Baltic Sea States
NM –
Nuclear medicine
EC –
European Commission
EU –
European Union
HESC – Health Emergency Situations Centre of the Ministry
of Health
CE –
Council of Europe
LRPS – Lithuanian Radiation Protection Society
NORM – Naturally occurring radioactive materials
FRD –
Fire and Rescue Department under the Ministry
of the Interior
RATA – State Enterprise Radioactive Waste Management Agency
MoH – Ministry of Health
IAEA – International Atomic Energy Agency
VATESI - State Nuclear Power Safety Inspectorate
VMVT – State Food and Veterinary Service
MoI –
Ministry of the Interior
SBGS – State Border Guard Service at the Ministry of the Interior
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Sprendžiant aktualias radiacinės saugos problemas daug
naudos teikia dalyvavimas Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų asociacijos (HERCA) darbo
grupių veikloje.
RSC specialistai jau antrą kadenciją atstovauja Lietuvai EK Euratomo sutarties 31 straipsnio ekspertų darbo grupėje. Kaip vieną
reikšmingiausių šios grupės darbų, galima paminėti Euratomo
Pagrindinio saugumo standarto direktyvos projekto parengimą.

Participation in working groups of Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities
(HERCA) is very useful in dealing with relevant radiation
protection issues.
It is the second term that RSC specialists represent Lithuania in EC Euratom Article 31 Group of Experts. Drafting of
the Euratom Basic Safety Standards Directive may be named
as a most significant works of this group.

X. VisuomenĖs
iNFoRmavimaS

X. PubliC
iNFoRmatioN

R

SC specialistai daug dėmesio skiria Lietuvos gyventojams informuoti: organizuoja įvairius renginius ir seminarus,
moksleivių ir studentų ekskursijas, bendrauja su įvairių visuomenės grupių atstovais ir žurnalistais, rengia informacinius
pranešimus ir pan.
2008 m. pradėta leisti RSC informacinių biuletenių „Radiacinė sauga“ serija. Šiuose leidiniuose siekiama paprastai,
aiškiai ir suprantamai informuoti gyventojus apie jonizuojančiąją spinduliuotę, jos naudojimo sritis ir su tuo susijusias
radiacinės saugos problemas. 2011 m. parengti ir išleisti net
4 šio informacinio biuletenio numeriai.
2011 m. RSC interneto svetainėje paskelbti 129 informaciniai pranešimai apie RSC veiklą, šalies radiacinės saugos
būklę ir jos pokyčius, valstybinę radiacinės saugos priežiūrą
ir kontrolę, organizuojamus renginius, mokymus, naujienas ir
kitas aktualijas. Iš jų 77 informaciniai pranešimai buvo skelbti
SAM interneto svetainėje, naujienų agentūros BNS informacinėje bazėje, naujienų portaluose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
2011 m. kovo 11 d. Japonijos Fukušimos AE įvykus branduolinei avarijai Lietuvos gyventojai buvo sunerimę dėl
galimo poveikio jų pačių ir vaikų sveikatai. Įvertinę susidariusią situaciją RSC specialistai rengė ir visuomenei platino
informacinius pranešimus apie padėtį šioje AE, pačioje
Japonijoje, pasekmes žmonėms ir aplinkai, gyventojų apsaugos priemonių taikymą ir Lietuvos atsakingųjų institucijų veiksmus reaguojant į šią avariją. Iš viso šia tema RSC
interneto svetainėje paskelbti 53 informaciniai pranešimai,
o naujienų agentūros BNS informacijos bazėje – 31 informacinis pranešimas.
Dėl įvykių Japonijos Fukušimos AE pastebimai išaugo visuomenės, o ypač jaunimo susidomėjimas radiacinės saugos
klausimais. Todėl RSC ne tik mielai priima Lietuvos mokymo
įstaigų moksleivius, bet RSC specialistai dalyvauja ir įvairiuose mokyklų organizuojamuose renginiuose.
2011 m. RSC kartu su LRSD ir SAM organizavo konferenciją, skirtą avarijos Černobylio AE 25 metų datai paminėti.

R

SC specialists intensely focus on Lithuanian public information: they organize various events and seminars, guided tours for students and school students, communicate
with representatives of various society groups and journalists, disseminate press releases, and etc.
In 2008 RSC started publishing its “Radiation Protection”
series of Newsletters. These publications aim to inform
population about ionizing radiation, its applications and the
related radiation protection problems in a simple, clear and
easy to understand way. In 2011 as many as 4 issues of the
booklets were published.
In 2011, 129 press releases were posted on the RSC website
covering RSC activities, the national radiation protection status
and its changes, the state supervision and control of radiation
protection, events and trainings arranged, news and other
topicalities. 77 press releases among this number were posted
on the website of the MoH, the data base of the news agency
BNS, news portals ad other public information channels.
It is worth noting that after the nuclear accident of Fukushima NPP which took place on 11 March 2011, Lithuanian
population was concerned with its potential impact on their
own and their children’s health. Having evaluated the situation, RSC specialists provided public press releases on the
situation in this NPP, in Japan, on consequences to people
and the environment, application of public protection measures and activities of responsible Lithuanian authorities responding to this accident. This topic was covered by 53 press
releases posted on RSC website, and 31 press releases on the
data base of the news agency BNS.
The events in the Japanese Fukushima NPP have caused a
considerable growth of the public interest in radiation protection
issues, especially among youth. Therefore RSC gladly receives
students of Lithuanian educational establishments, and moreover, RSC specialists attend various events organized by schools.
In 2011 RSC together with LRPS and the MoH organized
a conference to commemorate the 25th anniversary of the
Chernobyl NPP accident.
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Siekdamas plačiau informuoti visuomenę radiacinės
saugos klausimais, RSC 2011 m. aktyviai bendradarbiavo
su „Sveikatos radiju“. Parengtas 10 laidų ciklas. RSC specialistai, dalyvaudami radijo laidose, gyventojams ir pacientams pasakojo apie medicininę apšvitą, jonizuojančiąją
spinduliuotę būste ir aplinkoje, nėščiųjų ir vaikų radiacinės saugos užtikrinimą, atliekant medicinines procedūras
su šaltiniais ir kt.
2011 m. išleistas lankstinukas „Darbuotojų apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote stebėsena“. Šiame leidinyje apžvelgti RSC atliekami darbuotojų, dirbančių su šaltiniais,
išorinės ir vidinės apšvitos individualiųjų dozių tyrimai ir
pateikta individualiųjų termoliuminescencinių dozimetrų
nešiojimo instrukcija.
Daug nuveikta tobulinant RSC interneto svetainės
struktūrą, siekiant vartotojui palengvinti reikiamos informacijos paiešką lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 2009 m.
RSC interneto svetainė pateko į lankomiausių Lietuvos interneto svetainių, priskirtų mokslo, išsilavinimo ir karjeros
sričiai, šešiasdešimtuką. Svetainė www.rsc.lt atnaujinama
bent kartą per savaitę, joje skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija radiacinės saugos temomis.
RSC skatina įvairių visuomenės grupių domėjimąsi jonizuojančiąja spinduliuote, siekia kuo plačiau informuoti gyventojus apie galimą žalingą jos poveikį. Tuo tikslu
2011 m. RSC interneto svetainės lankytojus pakvietė pasitikrinti radiacinės saugos žinias ir atsakyti į anoniminės
anketos „Ką norėtumėte sužinoti apie jonizuojančiąją
spinduliuotę?“ klausimus. Iš viso gautos net 182 svetainės lankytojų užpildytos anketos. Įvertinus apklausos
rezultatus galima teigti, jog bendras RSC interneto svetainės lankytojų žinių radiacinės saugos srityje lygis yra
gana aukštas. Tai rodo, kad RSC pastangos informuoti
visuomenę radiacinės saugos klausimais pasiteisino ir
duoda gerų rezultatų.

Konferencijos, skirtos avarijos
Černobylio AE 25 metų datai paminėti, akimirkos
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For the purpose of providing more extensive public information on radiation protection, in 2011 RSC cooperated
with “Sveikatos Radijas” (“Health Radio”). A series of 10 radiocasts was developed. RSC specialists attended the radio programmes and told the population and patients about medical exposure, ionizing radiation at home and the ambient
environment, ensuring radiation protection of pregnant
women and children during medical treatments involving
sources, etc.
A booklet “Monitoring of occupational exposure to ionizing radiation” was published in 2011. The publication presented an overview of RSC-conducted individual dose research of internal and external exposure of source handlers,
and included and instruction on wearing individual thermoluminescent dosimeters.
A lot of effort was invested into the improvement of the
RSC website structure to facilitate searching for required
information in the Lithuanian, Russian and English languages.
In 2009 the RSC website was rated among the top 60 most
visited Lithuanian websites dedicated to science, education
and career. The website www.rsc.lt is updated at least once
a week informing about the latest developments and hot
radiation protection topics.
RSC encourages interest of various society groups in
ionizing radiation and aims to inform population about its
potential hazardous impact as widely as possible. With this
purpose in view, in 2011 RSC invited its website visitors to
test their radiation protection knowledge and fill out a anonymous questionnaire “What would you like to know about
ionizing radiation?” As many as 182 questionnaires filled out
by website visitors were received. The evaluation of the questionnaire results allows stating that the general level of radiation protection knowledge of the website visitors is quite
high. This shows that RSC efforts to inform the public on radiation protection work, and generate good results.

Moments of the Conference to Commemorate
the 25th Anniversary of the Chernobyl NPP Accident

Xi. teisĖs aktai

Xi. legislation

2011 m. parengti ir patvirtinti šie teisės aktai:
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr.
1171 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d.
nutarimo Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 125-5941);
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1347 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(Žin., 2011, Nr. 142-6664);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-865 „Dėl rekomenduojamų medicininės
apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu,
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 117-5518);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“
(Žin., 2011, Nr. 124-5917);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-891 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Radiacinės
saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos“ pakeitimo“ (Žin.,
2011, Nr. 124-5918);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų
radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, išskyrus tokią veiklą
branduolinės energetikos srityje, nustatymo ir taikymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 124-5919);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-895 „Dėl Nemedicininės apšvitos procedūrų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 1245921);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-900 „Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš
medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus,
žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus leidimų išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 126-5999);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-917 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011,
Nr. 128-6073);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. V-922 „Dėl Nebranduolinės energetikos objektų, žemės ir pastatų, užterštų radionuklidais, dezaktyvacijos taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 129-6134);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-960 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 139-6565);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio
22 d. įsakymas Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.
143-6726);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei
avarijai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 155-7369);
 Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 62V „Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios)

in 2011 the following legal acts were drafted and enacted:
 Resolution No. 1171 of 12 October 2011 of the Government of the
Republic of Lithuania „On the Amendment of Resolution No. 651
of 25 May 1999 of the Government of the Republic of Lithuania „On
Establishment of the State Register of Sources of Ionizing Radiation
and Occupational Exposure and Approval of the Regulations
Thereof” (Official Gazette, 2011, No. 125-5941);
 Resolution No. 1347 of 16 November 2011 of the Government of
the Republic of Lithuania „On the Amendment of Resolution No. 653
of 25 May 1999 of the Government of the Republic of Lithuania „On
the Approval of the Regulations of Licensing Activities with Sources
of Ionizing Radiation” (Official Gazette, 2011, No. 142-6664);
 Order No. V-865 of 22 September 2011 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania „On the Approval of the Reference Levels
of Medical Exposure Applicable During Medical Diagnostic and
Treatment Procedures Where Ionizing Radiation is Used” (Official
Gazette, 2011, No. 117-5518);
 Order No. V-890 of 7 October 2011 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On the Approval of the Lithuanian Hygiene Standard HN 85:2011 „Natural Exposure. Radiation Protection
Norms” (Official Gazette, 2011, No. 124-5917);
 Order No. V-891 of 7 October 2011 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On the Amendment of Order No. 146 of 31
March 1999 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania
„On the Procedure of Control over Compliance with Radiation Protection Requirements” (Official Gazette, 2011, No. 124-5918);
 Order No. V-892 of 7 October 2011 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On the Approval of the Description of Procedure for Determining and Applying Clearance Levels of Radionuclides for Materials Forming During Practices Involving Sources of
Ionizing Radiation, Except for such Practices in the Area of Nuclear
Energy” (Official Gazette, 2011, No. 124-5919);
 Order No. V-895 of 7 October 2011 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania „On the Approval of the Description
of Procedure for Performing Non-Medical Exposure Procedures”
(Official Gazette, 2011, No. 124-5921);
 Order No. V-900 of 13 October 2011 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On the Description of Procedure for Issuing
Permissions for Radionuclide Discharges to the Environment from
Medical, Industrial, Except Nuclear Energy Facilities, and Agricultural
Facilities and During Research” (Official Gazette, 2011, No. 126-5999);
 Order No. V-917 of 19 October 2011 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On the Amendment of Order No. V-612 of 22
July 2005 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania „On
the Approval of the Regulations of the Radiation Protection Centre”
(Official Gazette, 2011, No. 128-6073);
 Order No. V-922 of 20 October 2011 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On the Approval of the Regulations for Decontamination of Non-Nuclear Energy Facilities, Land and Buildings Contaminated with Radionuclides” (Official Gazette, 2011, No. 129-6134);
 Order No. V-960 of 10 November 2011 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania „On the Amendment of Order No. 285
of 25 May 2000 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania „On the Approval of the Regulations of the State Radiation Protection Supervision” (Official Gazette, 2011, No. 139-6565);
 Order No. V-1001 of 22 November 2011 of the Minister of Health
of the Republic of Lithuania „On the Approval of the Description
of Procedure for Compulsory Radiation Protection Training and
Instructing” (Official Gazette, 2011, No. 143-6726);
 Order No. V-1040 of 7 December 2011 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania „On the Approval of the Lithuanian Hygiene
Standard HN 99:2011 „Protection of Residents in Case of Radiological
or Nuclear Accidence” (Official Gazette, 2011, No. 155-7369);
 Order No. 62V of 15 September 2011 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On the Approval of the Description of Procedure
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ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos
leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 1155447);
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 65V „Dėl Radiacinės saugos priemonių taikymo civilinėje
aviacijoje ir orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 120-5693);
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 66V „Dėl Asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo
kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę
saugą ar priimamo į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų
uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tinkamumo
dirbti šį darbą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 120-5694);
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. spalio 7 d. įsakymas
Nr. 68V „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 124-5922);
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 74V „Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo
Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 131-6261);
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam
leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos
aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 1497014);
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 90V „Dėl Asmens (tarnybos), atsakingo už radiacinę saugą,
tipinių pareigų ir teisių aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 158-7503).













for Performing Radiation Protection (Special) Expertise of Building Designs
and for Inspecting the Compliance of Solutions of Construction or Reconstruction Designs Submitted for Construction Permits with the Established
Radiation Protection Requirements” (Official Gazette, 2011, No. 115-5447);
Order No. 65V of 28 September 2011 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On the Approval of the Description of Procedure for
Applying Radiation Protection Measures in Civil Aviation and Assessment of Aircraft Crews Exposure” (Official Gazette, 2011, No. 120-5693);
Order No. 66V of 29 September 2011 of the Director of the Radiation Protection Centre „On the Approval of the Description of Procedure for Determining the Suitability for Work of Persons Appointed Responsible for
the Physical Protection of Sealed Sources of Ionizing Radiation of Danger
Categories I, II, III or Employed to Transport Sealed Sources of Ionizing Radiation of Danger Categories I, II, III” (Official Gazette, 2011, No. 120-5694);
Order No. 68V of 7 October 2011 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On the Approval of the Description of Procedure for Assessment of Radiation Protection of Practices with Ionizing
Radiation Sources” (Official Gazette, 2011, No. 124-5922);
Order No. 74V of 28 October 2011 of the Director of the Radiation Protection Centre „On the Approval of the Description of Procedure for
Determining Compliance with Radiation Protection Requirements at
the Radiation Protection Centre” (Official Gazette, 2011, No. 131-6261);
Order No. 82V of 28 November 2011 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On the Approval of the Description of Procedure to Prepare the Documents to be Presented to Get the License or
Temporary Permit for Activities with the Sources of Ionizing Radiation
as well as Procedure to Prepare the Documents to be Presented to
Amend the Annex to the License or Temporary Permit and Approval
of Forms of Documents” (Official Gazette, 2011, No. 149-7014);
Order No. 90V of 20 December 2011 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On the Approval of the Description of Standard
Rights and Obligations of Persons (Services) Responsible for Radiation Protection” (Official Gazette, 2011, No. 158-7503).

Xii. PublikaCiJos ir leidiniai

Xii. PubliCations

Per penkerius metus RSC išleido daugiau nei 20 leidinių radiacinės
saugos temomis (knygų, brošiūrų, metodinių rekomendacijų ir kt.),
kuriuose supažindinama su žalingu jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikiu žmogaus organizmui, radioaktyviųjų atliekų tvarkymu.
RSC specialistų moksliniai straipsniai, nagrinėjantys profesinės
ir medicininės apšvitos, radono problemas patalpose ir kitas temas, publikuoti užsienio ir Lietuvos specializuotuose leidiniuose.
2007–2011 m. laikotarpiu paskelbta daugiau nei 20 mokslinių straipsnių, tarptautinėse konferencijose, susitikimuose ir seminaruose skaityta keliolika pranešimų įvairiomis radiacinės saugos temomis.
kaip ir kasmet, 2011 m. parengti nauji leidiniai:
 Radiacinės saugos centro 2010 metų veiklos ataskaita, Vilnius,
2011, p. 48;
 Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė
sauga“, Nr. 7, Vilnius, 2011 m. gegužė, p. 6;
 Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė
sauga“, Nr. 8, Vilnius, 2011 m. rugpjūtis, p. 6;
 Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė
sauga“, Nr. 9, Vilnius, 2011 m. lapkritis, p. 6;
 Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė
sauga“, Nr. 10, Vilnius, 2011 m. gruodis, p. 6;
 Darbuotojų apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote stebėsena,
Radiacinės saugos centras, Vilnius, 2011, 6 p.

In five years RSC published more than 20 publications on radiation
protection (books, brochures, methodological recommendations,
etc.), providing information on hazardous health effects of ionizing
radiation, radioactive waste management.
Scientific articles of RSC specialists analyzing occupational
exposure, medical exposure, indoor radon and other topics were
published in specialized foreign and Lithuanian publications. In
2007–2011 more than 20 scientific articles were published, and
more than a dozen presentations covering various radiation protection topics were delivered during international conferences,
meetings and seminars.
As every year, in 2011 new publications were drafted:
 2010 Annual Report, Radiation Protection Centre, Vilnius, 2011, p. 48;
 Newsletter “Radiation Protection”, Radiation Protection Centre,
No. 7, Vilnius, May 2011, p. 6;
 Newsletter “Radiation Protection”, Radiation Protection Centre,
No. 8, Vilnius, August 2011, p. 6;
 Newsletter “Radiation Protection”, Radiation Protection Centre,
No. 9, Vilnius, November 2011, p. 6;
 Newsletter “Radiation Protection”, Radiation Protection Centre,
No. 10, Vilnius, December 2011, p. 6;
 Monitoring of occupational exposure to ionizing radiation,
Radiation Protection Centre, Vilnius, 2011, 6 p.
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