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ĮVADAS
Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinė sauga – tai nenutrūkstamas procesas, reikalaujantis
kasdienio įtempto ir kvaliﬁkuoto Radiacinės saugos centro (RSC) specialistų darbo. Džiugu, kad
RSC kolektyvas, kaip ir kiekvienais metais, sutelktai dirbo, vykdydamas Radiacinės saugos įstatymo numatytas funkcijas ir įgyvendindamas pagrindinę savo paskirtį – sukurti darbuotojų ir gyventojų
sveikatos apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės reglamentuojančius teisės aktus bei sukurti
ir vystyti valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės valdymo sistemą, užtikrinančią gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą, atitinkančią Europos Komisijos bei Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) ir kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus. Padedant Švedijos ir Suomijos
specialistams aktyviai vyksta Europos Komisijos 2001 m. patvirtinto PHARE projekto „Radiacinės
saugos infrastruktūros sukūrimas ir pagalbinių tarnybų vystymas“ įgyvendinimas.
Vykdomi ir kiti bendradarbiavimo projektai, su kuriais trumpai supažindinsime ataskaitoje.
Nemažėja problemų užtikrinant šalies gyventojų radiacinę saugą. Tam turi įtakos ne tik
situacija Lietuvoje, tačiau ir padėtis pasaulyje. Rugsėjo 11-osios įvykiai atkreipė pasaulio žmonių
dėmesį, kad būtina rengtis ir galimiems teroristiniams aktams, kurių metu galimas jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių panaudojimas.
Rengiamasi Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko uždarymui. Tai nežinoma veiklos
sritis, todėl esame dėkingi TATENA bei kitoms tarptautinėms organizacijoms, Švedijos Vyriausybei
ir kitoms šalims už teikiamą paramą.
Šioje ataskaitoje supažindiname su pagrindiniais RSC atliktais darbais bei trumpai pateikiame radiacinės saugos būklės apžvalgą. Tikimės, kad su ja susipažins kolegos iš kitų institucijų, ji
bus įdomi visiems, kurie domisi radiacine sauga.

INTRODUCTION
Radiation protection of population and environment of Lithuania is an ongoing process,
which requires qualiﬁed and intense daily work of specialists of the Radiation Protection Centre
(RPC). We are glad that the staff of the RPC worked as undiverted as every year on the implementation of the functions provided in the Law on Radiation Protection and the main mission – to develop
legal documents regulating the protection of workers and population from the effects of ionizing
radiation; and to create and develop the system of administration of state supervision and control
of radiation protection, which ensures radiation protection of population and environment complying
with the requirements of European Commission, International Atomic Energy Agency (IAEA) and
other international organizations.
The implementation of project Creation of Radiation Protection Infrastructure and
Development of Supporting Services, approved by European Commission in 2001, continues with
support of specialists from Sweden and Finland.
Other co-operational projects are also being implemented. We are going to present them
shortly in this report.
The number of problems in ensuring radiation protection of population is not decreasing.
This is inﬂuenced not only by the situation in Lithuania, but also by the situation in the whole world.
The events of September 11th 2001 called the attention of the world to the necessity to prepare for
the possible terror acts with the use of sources of ionizing radiation.
Preparation for the decommissioning of unit 1 of Ignalina NPP is being made. This is a new
area for us, and we are thankful for the support given by the IAEA and other international organizations, also by Swedish Government, and by other countries.
This report presents the work performed by the RPC, and a short review of the state of
radiation protection. We hope the colleagues from other institutions read it, and that this report will
be newsworthy to everybody taking interest in radiation protection.
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VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR
DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRAS
Viena svarbiausių RSC, kaip įgaliotosios institucijos radiacinės saugos klausimais, funkcijų – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir, teisės aktų nustatyta tvarka, teikti duomenis apie
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltiniai) bei darbuotojų, dirbančių su jais, gaunamas apšvitos dozes. Visi šie duomenys kaupiami Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
ir darbuotojų apšvitos registre.
2002 m. šaltinių skaičius pateiktas 1 lentelėje.
Didžiąją dalį sudaro uždarieji šaltiniai, iš kurių daugiau nei 70% yra dūmų jutikliuose. 2002 m.
padidėjo dūmų jutikliuose esančių šaltinių skaičius, nes jų įsigijo IAE. Kitų uždarųjų šaltinių skaičius
mažėja. Šių šaltinių pasiskirstymas (išskyrus esančius dūmų jutikliuose) pagal paskirtį pateiktas
1 pav.
Šaltinių naudojimo sritis
Field of application
Mokymas ir mokslas /
Education and research
Asmens sveikatos priežiūra /
Health care
Pramonė / Industry
Kita veikla* / Other *
Iš viso / Total

1 lentelė
ŠALTINIŲ SKAIČIUS
(2002 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Table 1
THE NUMBER OF SOURCES IN 2002
(data as of December 31st, 2002)

Šaltinių skaičius / Number of sources
Šaltinių naudotojų
Rentgeno spinduliuotės generatoriai
Uždarieji šaltiniai / Sealed sources
skaičius / Number of
(vamzdžiai) / X-ray generators
Esantys dūmų jutikliuose
Kiti
users
(tubes)
In smoke detectors
Other

Viso
Total

23

31

360

278

669

608

1890

0

85

1975

75
273
979

186
79
2186

25310
6770
32440

3336
6605
10304

28832
13454
44930

* Įtraukti objektai, naudojantys šaltinius, kuriems taikomi nereguliuojamosios veiklos kriterijai.
* Facilities using the sources, activities of which are below exemption levels, are also included.
1 pav.
UŽDARŲJŲ ŠALTINIŲ PASISKIRSTYMAS
PAGAL PASKIRTĮ
Figure 1.
DISTRIBUTION OF SEALED SOURCES
ACCORDING TO THEIR USE

STATE REGISTER OF
SOURCES OF IONIZING RADIATION
AND OCCUPATIONAL EXPOSURE
One of the main tasks of the RPC, as the regulatory authority in the area of radiation protection, is to collect, process, systematize, store, and provide, as set by legal documents, the data
on sources of ionizing radiation (hereinafter – sources) and occupational exposure. These data are
stored in the State Register of Sources of Ionizing Radiation and Occupational Exposure.
The number of sources in 2002 is given in table 1.
The largest part of the sources used is sealed sources, and more than 70% of them are in smoke detectors. In 2002 the number of sources in smoke detectors increased, because Ignalina NPP has
acquired some smoke detectors. The number of other sealed sources is decreasing. The distribution of
sealed sources (except those in smoke detectors) according to their use is given in ﬁgure 1.
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Šaltinių skaičiaus kitimas 2000–2002 m. pateiktas 2 pav.
Rentgeno spinduliuotės generatorių pasiskirstymas pagal paskirtį pateiktas 3 pav.

2 pav.
ŠALTINIŲ SKAIČIUS 2000–2002 M.
Figure 2.
NUMBER OF SOURCES IN 2000–2002

3 pav.
RENTGENO SPINDULIUOTĖS
GENERATORIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL
PASKIRTĮ
Figure 3.
DISTRIBUTION OF X-RAY GENERATORS
ACCORDING TO THEIR USE

Registre taip pat kaupiami profesinės apšvitos duomenys. 2002 m. registras pasipildė 7377
darbuotojų dozėmis. Darbuotojų pasiskirstymo pagal veiklos sritis kitimas pateiktas 2 lentelėje.
Darbuotojų gautos dozės iš esmės nesiskyrė nuo 2001 m. Vykdant pasirengimą IAE I-ojo
bloko eksploatavimo nutraukimui, padidėjo komandiruotų veiklai darbuotojų ir lankytojų skaičius.
4 ir 5 pav. pateikiami darbuotojų skaičiaus ir kolektyvinių dozių pasiskirstymas pagal veiklos sritis
2002 m.
Darbuotojai pagal veiklos sritis / Type of practice

4 pav.
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS
PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS
2002 M.
Figure 4.
DISTRIBUTION OF NUMBER OF
WORKERS ACCORDING TO THE TYPE OF
PRACTICE IN 2002

5 pav.
KOLEKTYVINĖS DOZĖS PASISKIRSTYMAS
PAGAL VEIKLOS SRITIS 2002 M.
Figure 5.
DISTRIBUTION OF COLLECTIVE DOSE
ACCORDING TO THE TYPE OF PRACTICE
IN 2002

Asmens sveikatos priežiūros / Health care
Pramonės (be IAE) / Industry (without Ignalina NPP)
IAE / Workers of Ignalina NPP
Komandiruoti veiklai IAE ir lankytojai / Outside workers
and visitors of Ignalina NPP
Mokslo ir mokymo / Education and research
Kitų veiklų / Other
Iš viso / Total

2 lentelė
DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL
VEIKLOS SRITIS
Table 2
DISTRIBUTION OF WORKERS
ACCORDING TO THE TYPE OF PRACTICE
Darbuotojų skaičius / Number of workers
2001 m.
2002 m.
2650
2637
193
112
3124
3118
1036
1315
49
56

87
108

7108

7377

Data on occupational exposure is also stored in the Register. 7377 entries of doses of occupational exposure were added to the Register in 2002. The distribution of workers according to the
type of practice is given in the table 2.
Occupational exposure doses in 2002 did not differ substantially from the occupational exposure doses in 2001. During the preparation for the decommissioning of the unit 1 of Ignalina NPP
the number of outside workers and visitors increased. In ﬁgures 4 and 5 the distributions of number
of workers, and of collective doses according to the type of practice in 2002 are given.
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VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS
LICENCIJAVIMAS
Licencijuojamą veiklą 1999–2002 m. vykdančių juridinių asmenų skaičius pateiktas 6 pav. 1999–2002 m. išduotų licencijų skaičius pateiktas 3 lentelėje.
Veiklos su šaltiniais metu dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali pakisti licencijos
galiojimo sąlygos. Apie jas licencijos turėtojas privalo pranešti RSC. Kiekvienas toks
atvejis išnagrinėjamas ir, įvertinus konkrečias aplinkybes, papildomas atitinkamas
licencijos priedas. Tai buvo ypač aktualu 2002 m., nes asmens sveikatos priežiūros
įstaigos įsigijo per 100 naujų rentgeno diagnostinių aparatų. 2001–2002 m. papildytų
licencijų skaičius pateiktas 4 lentelėje.

Licencijos įteikimas VĮ RATA
Delivery of a licence to RATA
6 pav.
LICENCIJUOJAMĄ VEIKLĄ VYKDANČIŲ
JURIDINIŲ ASMENŲ SKAIČIUS 1999–2002 M.
Figure 6.
NUMBER OF LICENSEES IN 1999–2002
3 lentelė
IŠDUOTŲ LICENCIJŲ SKAIČIUS 1999–2002 M.
Table 3
NUMBER OF LICENSES ISSUED IN
1999–2002

Įstaigų tipas pagal veiklos su šaltiniais rūšis /
Type of institution according to practice involving
sources

Išduota licencijų / Number of licenses issued in
1999 m.

2000 m.

2001 m.

2002 m.

Iš viso / Total

Mokymas ir mokslas / Education and research
Asmens sveikatos priežiūra / Health care
Pramonė / Industry
Kitos veiklos / Other

1
39
15
18

9
220
35
85

6
201
17
85

11
115
11
48

27
575
78
236

Iš viso / Total

73

349

309

185

916

Papildyta licencijų priedų / Number of annexes of licenses supplemented in

Įstaigų tipas pagal veiklos su šaltiniais rūšis / Type
of institution according to practice involving sources
Mokymas ir mokslas / Education and research
Asmens sveikatos priežiūra / Health care
Pramonė / Industry
Kitos veiklos / Other
Iš viso / Total
4 lentelė
PAPILDYTŲ LICENCIJŲ PRIEDŲ
SKAIČIUS 2001–2002 M.
Table 4
NUMBER OF ANNEXES OF LICENSES
SUPPLEMENTED IN 2001–2002

2001 m.

2002 m.

Iš viso / Total

291
-

20
505
74
65

20
796
74
65

-

664

955

LICENSING OF PRACTICES
The number of licensees in 1999-2002 is given in ﬁgure 6. Data on the number of licenses
issued are 1999–2002 is given in table 3.
During the practice the license conditions can change due to various reasons. Licensee has
to report these changes to the RPC. Every case is then analyzed, and, considering actual circumstances, an appropriate change in the annex of the license is made. This was particularly topical in
2002, when a lot of personal health care institutions have received one or several new x-ray machines
(total – over a hundred). Number of annexes of licenses supplemented in 2001–2002 m. is given in
table 4.
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VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ
Pagrindinis valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės (toliau – kontrolė) tikslas
– vertinti, kaip juridiniai asmenys, užsiimantys veikla su šaltiniais, vykdo radiacinės saugos reikalavimus bei jų pažeidėjams taikyti įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas poveikio priemones.
2002 m. vykdytos kontrolės suvestinė pateikta 5 lentelėje.
Siekiant įsitikinti, ar objektuose veikla su šaltiniais radiacinės saugos požiūriu atitinka nustatytus reikalavimus, kontrolė taip pat buvo atliekama panaudojant radiologinius tyrimus.
Remiantis kontrolės reglamento nuostatomis, RSC pareigūnai vykdė operatyvinę, tikslinę ir
kompleksinę kontrolę.
Operatyvinė kontrolė vykdoma siekiant įvertinti objekto veiklą, užtikrinant darbuotojų, gyventojų bei aplinkos radiacinę saugą, radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
pažeidimą. Vertinant, kaip buvo pašalinti operatyvinės kontrolės metu užﬁksuoti radiacinės saugos
reikalavimų pažeidimai, pasikeitus įprasto darbo režimo sąlygoms, veiklos su šaltiniais pobūdžiui,
išsiaiškinus arba gavus informaciją apie esamus pažeidimus, atlikta tikslinė kontrolė. Kompleksinės
kontrolės metu buvo vertinama radiacinė sauga pagal atskiras veiklos ar apšvitos rūšis.

Veiklos rūšis / Type of
practice
Asmens sveikatos priežiūra /
Health care
Veterinarija / Veterinary
Mokslas ir mokymas /
Education and research
Pramonė / Industry
Kitos veiklos / Other
Iš viso / Total

5 lentelė
2002 M. VYKDYTOS KONTROLĖS
SUVESTINĖ
Table 5
THE SUMMARY OF INSPECTIONS
CONDUCTED IN 2002

Objektų skaičius /
Number of facilities

Patikrinta objektų /
Number of inspected
facilities

Patikrinimų skaičius
/ Number of
inspections

Patikrinimų skaičius, panaudojant
radiologinius tyrimus / Number
of inspections with the use of
radiological tests

625

503

520

331

6

4

4

3

21

15

15

2

76
198

72
161

86
168

29
76

926

755

793

441

STATE RADIATION PROTECTION
SUPERVISION AND CONTROL
The main aim of state supervision and control (hereinafter – control) is to assess how licensees comply with the requirements of radiation protection, and, in case of breach of requirements,
to enforce the appropriate measures, foreseen in laws and other legal documents.
The summary of inspections conducted in 2002 is given in the table 5. Inspections were also
performed with radiological tests.
Based on the provisions of Regulations, the inspectors of the RPC carry out routine, special
and complex inspections.
Routine inspections are carried out with the aim to assess the practice in a facility in such
aspects of it as the radiation protection of workers, population and environment; and the fact of violation of legal documents on radiation protection. Special inspections are carried out with the aim to
assess the elimination of violations observed during routine inspections, or when there is a change
in usual mode of work, practice, or when information about possible violations is received. Radiation
protection in different types of practice or exposure was assessed during complex inspections.
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Po rugsėjo 11-osios terorizmo aktų JAV, didelis dėmesys atkreiptas į mūsų šalyje naudojamų šaltinių ﬁzinės saugos būklės įvertinimą. Todėl ir buvo organizuota tikslinė kontrolė, siekiant įvertinti ﬁzinės saugos užtikrinimą objektuose, naudojančiuose II – III pavojingumo kategorijos šaltinius.
Taip pat patikrintos metalo laužo supirktuvės, įvertinant jų pasirengimą galimam superkamo metalo
laužo užterštumui radioaktyviosiomis medžiagomis įvertinti.
2002 m. atliktos kontrolės pasiskirstymas pagal rūšis pateiktas 7 pav.

7 pav.
2002 M. ATLIKTOS KONTROLĖS
PASISKIRSTYMAS PAGAL RŪŠIS
Figure 7.
THE DISTRIBUTION OF INSPECTIONS
CONDUCTED IN 2002 ACCORDING TO
THE TYPES

6 lentelė
2002 M. KONTROLĖ PAGAL VEIKLOS SU
ŠALTINIAIS RŪŠIS
Table 6
INSPECTIONS CONDUCTED IN 2002
ACCORDING TO THE TYPE OF PRACTICE
Objekto rūšis pagal vykdomą veiklą su šaltiniais / Facility according to the type
of practice

Patikrinta objektų / Number
of facilities inspected

Vykdyta kontrolė / Number
of inspections conducted

503
248
239
1
15

520
253
237
1
29

Asmens sveikatos priežiūra: / Health care:
Rentgeno diagnostika / X-ray diagnostics
Stomatologija / Dental
Branduolinė medicina / Nuclear medicine
Spindulinė terapija ir kiti / Radiotherapy and other*
Veterinarija: / Veterinary:

4

4

Mokslas ir mokymas: / Education and research:
Naudojantys rentgeno aparatūrą / Users of X-ray based equipment
Kiti* / Other*

15
7
8

15
7
8

Pramonė: / Industry:
Naudojantys uždarus šaltinius (išskyrus gama radiograﬁją) / Users of sealed sources
(except gamma radiography)
Naudojantys rentgeno aparatūrą (išskyrus rentgeno radiograﬁją) / Users of X-ray based
equipment (except X-ray radiography)
Naudojantys gama ir rentgeno radiograﬁją / Users of gamma and X-ray radiography
Naudojantys atvirus šaltinius / Users of unsealed sources
Kiti* / Other*

72
43

86
46

8

9

15
1
5

16
1
14

Branduolinė energetika: / Nuclear facilities:

1

6

Parduodantys, instaliuojantys, remontuojantys, prižiūrintys: / Trade, installment,
repairs, maintenance:

6

6

Kitos paskirties: / Other:

154

156

Iš viso / Total:

755

793

*Kiti – naudojantys rentgeno aparatūrą, atviruosius ir (arba) uždaruosius šaltinius
*Other users of X-ray based equipment, unsealed and (or) sealed sources
Veiklos rūšis / Type of practice
Asmens sveikatos priežiūra / Health care
Pramonė / Industry
Mokslas ir mokymas / Education and research
Kitos veiklos / Other

Įspėjimai / Number of
notices issued
5
3
1
4

Baudos / Number of
ﬁnes imposed
1
-

Sustabdyta veikla su šaltiniu
Number of practices suspended
24
2
-

13

1

26

Iš viso / Total
7 lentelė
2002 M. TAIKYTOS ADMINISTRACINIO
POVEIKIO PRIEMONĖS
Table 7
ADMINISTRATIVE MEASURES ENFORCED
DURING 2002

The attention right after terror acts of September 11th 2001 in USA was given to the assessment of physical protection of sources used in our country. Special inspections were organized with
the aim to assess the physical protection of sources in the facilities, where sources of 2nd and 3rd
risk category are used. Also the scrap metal yards were checked, and their preparedness to assess
the possible radioactive contamination of acquired scrap metal was assessed.
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Kontrolės metu nustačius, kad neįvykdyti radiacinę saugą reglamentuojančių teisės norminių aktų, nustatytų licencijavimo sąlygų reikalavimai, taikytos administracinio poveikio priemonės
(sustabdyta veikla su šaltiniais, pareikšti įspėjimai, skirtos baudos ir kt.).
Didelis dėmesys buvo skirtas aiškinamajam darbui, pristatant bei aptariant pagrindinius
radiacinės saugos bei saugaus šaltinių naudojimo reikalavimus. Tam organizuoti bei surengti
specializuoti radiacinės saugos seminarai, mokymo kursai, pasitarimai. Siekiant supažindinti su
pagrindiniais radiacinės saugos reikalavimais, organizuoti ir surengti kvaliﬁkacijos kėlimo kursai
specialistams „Radiacinės saugos užtikrinimas“.

IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
2002 m. IAE ir įmonėse, komandiruojančiose darbuotojus veiklai į IAE (toliau – komandiruotų veiklai), buvo atlikta keturiolika patikrinimų, kurių metu buvo:
• patikrinta, kaip užtikrinama darbuotojų radiacinė sauga įprastinės eksploatacijos ir planinio-parengiamojo remonto metu;
• įvertinta IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų individualiųjų ir kolektyvinių apšvitos dozių, sukauptų įprastinės eksploatacijos ir planinio-parengiamojo remonto metu, raida, diskutuota dėl
apšvitos mažinimo bei pateikti pasiūlymai apšvitos optimizuoti;
• tikrinta, kaip laikomasi šaltinių saugojimo, apskaitos, išdavimo, nurašymo ir laidojimo
taisyklių;
• įvertintas priemonių, numatytų 2002 m. ALARA programoje, įgyvendinimas planinių parengiamųjų remontų metu ir kt.
2002 m. jonizuojančiosios spinduliuotės įtakoje dirbo 3118 IAE darbuotojai ir 1315 komandiruoti veiklai darbuotojai. Darbuotojų profesinės apšvitos dozės buvo planuojamos ir kiekvienų metų
pradžioje derinamos su RSC.

The distribution of inspections conducted in 2002 according to the types of inspections is
given in ﬁgure 7 (p. 7).
Appropriate administrative measures (practices suspended, notices issued, ﬁnes imposed,
and other) were enforced when during the inspection it was identiﬁed that the requirements of legal
documents on radiation protection were not fulﬁlled.
Special attention was given to the consultations of licensees during the presentations of and
discussions about basic radiation protection requirements, and the requirements for the safe use
of radioactive sources. For this purpose special workshops, training courses, and meetings on radiation protection were organized. Special refresher training course for specialists acquainting them
with basic radiation protection requirements, Assurance of Radiation Protection, was organized.

IGNALINA NUCLEAR POWER PLANT
In 2002 fourteen inspections were performed at Ignalina NPP and the companies sending
outside workers to Ignalina NPP (hereinafter – outside workers). During these inspections
• the status of radiation protection of workers during the normal operation and outages was
evaluated;
• the variations of personal and collective doses of workers of Ignalina NPP and of outside
workers, received during the normal operation and outages, were evaluated; the decrease of exposure was discussed, and proposals for the optimization of exposure were submitted;
• the compliance with the requirements of storage, record, issue, and disposal of sources of
ionizing radiation was checked;
• the implementation of measures, foreseen in ALARA program of 2002, during the outages
and other works was evaluated.
3118 workers of Ignalina NPP, and 1315 outside workers worked under the inﬂuence of
ionizing radiation in 2002. Occupational exposure of workers is planned and approved by the RPC
in the beginning of each year.
Radiacinės saugos centras / 2002
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Metinė IAE darbuotojų kolektyvinė dozė buvo 7,33 žm•Sv, vidutinė metinė individualioji dozė
– 2,35 mSv, su komandiruotais veiklai darbuotojais atitinkamai: 8,81 žm•Sv ir 1,97 mSv. Metinė
kolektyvinė dozė neviršijo planuotosios (9.15 žm•Sv).
Tačiau, atliekant papildomus priežiūros ir remonto darbus (grupinio paskirstomojo kolektoriaus kontrolė ir remontas) IAE I-ojo bloko planinio – parengiamojo remonto metu, 40 IAE darbuotojų
metinė individualioji dozė pateko į (20–25) mSv dozių intervalą (didžiausia individualioji dozė siekė
24,62 mSv). Šių darbuotojų dozės buvo suderintos su RSC, su sąlyga, jog per penkerių metų laikotarpį jų apšvita neviršys 100 mSv.
1986 m. IAE ir komandiruotiems veiklai darbuotojams vykdytas vidinės individualiosios apšvitos monitoringas. Didžiausias esančių radionuklidų kiekis – 5,3% nuo didžiausio leistinojo kiekio,
užﬁksuotas Centralizuoto remonto cecho darbuotojui.
IAE darbuotojų kolektyvinė dozė normalios eksploatacijos metu sudarė 19%, remontų metu
– 81% bendrosios metinės dozės. IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų kolektyvinės dozės raida
vienam blokui 1995–2002 m. pateikiama 9 pav.
Nuo 1995 m. stebima IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų kolektyvinės dozės mažėjimo
tendencija. Tačiau 2002 m. ji yra didesnė nei 2001 m. Tam įtakos turėjo papildomi kontrolės ir remonto darbai, atlikti blokų planinio parengiamojo remonto metu.

9 pav.
IAE IR KOMANDIRUOTŲ VEIKLAI
DARBUOTOJŲ KOLEKTYVINĖS DOZĖS
RAIDA VIENAM BLOKUI 1995–2002 M.
Figure 9.
EVOLUTION OF COLLECTIVE DOSE
OF WORKERS OF IGNALINA NPP AND
OUTSIDE WORKERS PER UNIT DURING
1995–2002

8 pav.
2002 M. IAE IR KOMANDIRUOTŲ VEIKLAI
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PROCENTINIS
PASISKIRSTYMAS PAGAL APŠVITOS
DOZĖS INTERVALĄ
Figure 8.
DISTRIBUTION (%) OF DOSES OF
WORKERS OF IGNALINA NPP AND
OF OUTSIDE WORKERS IN 2002,
ACCORDING TO THE INTERVAL OF THE
DOSE LEVEL

Annual collective dose to the workers of Ignalina NPP was 7.33 man Sievert, average annual
personal dose – 2.35 mSv; and respectively, including the outside workers – 8.81 man Sievert, and
1.97 mSv. Annual collective dose did not exceed the planned value of 9.15 man Sievert.
However, during the additional maintenance and repair works (works related to control and
repair of main distributory collector), annual personal doses of 40 workers of Ignalina NPP accessed
the dose interval (20–25) mSv (the highest personal dose was 24,62 mSv). The doses of these
workers were approved with RPC under the condition that their exposure will not exceed 100 mSv
in ﬁve successive years.
Monitoring of internal exposure was performed to 1986 workers of Ignalina NPP and of
outside workers. The highest concentration of radionuclides – 5,3% of the maximum permissible
concentration – was observed for a worker of the Workshop of Centralized Repairs.
The collective dose of Ignalina NPP workers of during the normal operation was 19%, and
during the repairs – 81% of net annual dose.
Variations of collective dose of workers of Ignalina NPP and outside workers per unit during
1995–2002 are given in ﬁgure 9.
Since 1995 the trend of decrease of collective dose of workers of Ignalina NPP and outside
workers is observed. Although in 2002 it was higher than in 2001, due to additional works of control
and repairs, performed during outages, have caused this difference.
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HN 87:2002 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ nustato, jog gyventojų metinė efektinė apribotoji dozė eksploatuojant ir nutraukiant branduolinės energetikos objektų
eksploatavimą yra 0,2 mSv. Pagal pateiktus IAE duomenis apie inertinių radioaktyviųjų dujų, radioaktyvaus jodo ir aerozolių išlakų, taip pat išmestų į Drūkšių ežerą radionuklidų išmatuotus aktyvumus, RSC įvertino, kad išlakos kritinei gyventojų grupei sąlygos 0,23 μSv metinę dozę arba 0,2%
nuo metinės apribotosios dozės (išlakoms metinė apribotoji dozė – 0,1 mSv), o nuotėkos į Drūkšių
ežerą – 0,029 μSv metinę dozę.

PASIRENGIMAS IGNALINOS
ATOMINĖS ELEKTRINĖS I-OJO BLOKO
EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMUI
Siekiant užtikrinti saugų IAE darbą pasirengimo nutraukti I-ojo bloko eksploatavimą metu
ir vykdant jo eksploatavimo nutraukimo darbus, būtina įgyvendinti atitinkamas technines-aplinkosaugines bei socialines-ekonomines priemones. Jau prasidėjo parengiamieji darbai, kuriuos būtina
atlikti prieš uždarant IAE I-ąjį bloką. Todėl 2002 m. RSC daug dėmesio skyrė šiai sričiai bei iškylančioms problemoms spręsti.
Parengta Lietuvos higienos norma HN 87:2002 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos
objektuose“, kuri nustato branduolinės energetikos objektuose dirbančių darbuotojų ir gyventojų
radiacinės saugos reikalavimus eksploatuojant bei nutraukiant branduolinės energetikos objektų
eksploatavimą. Ji parengta vykdant dvišalio bendradarbiavimo projektą su Švedijos radiacinės saugos įgaliotąja institucija ir minėtos institucijos specialistams suteikus konsultacinę pagalbą.
Pateikti pasiūlymai Vyriausybei apsisprendžiant dėl IAE I-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo (nedelstino išmontavimo) būdo.
2002 m. RSC specialistai dalyvavo seminare, skirtame Lietuvoje planuojamo įrengti Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio kapinyno koncepcijai pristatyti ir aptarti.
Hygiene norm HN 87:2002 Radiation Protection in Nuclear Facilities sets that the annual
effective dose constraint to the general public shall be 0.2 mSv during the operation and decommissioning of nuclear facilities. According to the data on the releases of radioactive noble gases, radioactive iodine, and aerosols, also to the measured concentrations of the radionuclides discharged
into lake Drūkšiai, submitted by Ignalina NPP, the RPC assessed that the releases will cause annual
dose of 0,23 μSv to the critical group of members of public (and this makes 0,2 % the dose constraint
(dose constraint for the releases is 0,1 mSv), and the discharges into lake Drūkšiai 0,029 μSv.

PREPARATION FOR
THE DECOMMISSIONING OF UNIT 1
OF IGNALINA NUCLEAR POWER PLANT
Certain technical, environmental, economical and social measures have to be implemented
with the aim to prepare for the safe operation of Ignalina NPP during the works of decommissioning
of unit 1 of Ignalina NPP, and during the decommissioning. The preliminary works, necessary to
perform prior to the decommissioning, have already been started. This is why the RPC gave attention to this area and the problems arising in it.
Hygiene norm HN 87:2002 Radiation Protection in Nuclear Facilities was prepared and approved by the decree of the Minister of Health. This hygiene norm sets the requirements for the radiation protection of workers, working in nuclear facilities, and for general public during the operation
and decommissioning of nuclear facilities. This hygiene norm was prepared in the framework of the
bilateral project with the Swedish Radiation Protection Authority, using the advise of the specialists
of the afore mentioned institution.
Proposals were submitted to the Government, when the decision on the decommissioning
option (immediate dismantling) of unit 1 of Ignalina NPP was being made.
In 2002 specialists of the RPC took part in the workshop designed for presentation and
discussion of the concept of near surface repository for low and intermediate level short-lived radioactive waste, planned to build in Lithuania.
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Derintos ir radiacinės saugos požiūriu teiktos pastabos skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo įrenginio ir laikinosios cementuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriuos planuojama
įrengti IAE, projektams. Įvertinti ir derinti ir kitų institucijų pateikti teisės norminių aktų, susijusių su
radioaktyviųjų atliekų, kurios susidarys nutraukiant I-ojo bloko eksploatavimą, tvarkymu, projektai.
RSC kartu su kitomis valstybės valdymo institucijomis nuo 2001 m. dalyvauja įgyvendinant
TATENA ﬁnansuojamą projektą LIT/4/002 „Parama uždarant Ignalinos AE I-ąjį bloką“, kurio pagrindinis tikslas – padėti pasirengti IAE I-ojo bloko uždarymui, suteikiant reikiamą įrangą ir priemones,
organizuojant specialistų mokymą, perduodant kitų šalių sukauptą patirtį, reikalingą vykdant eksploatavimo nutraukimo priežiūros darbus.

RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ
VEŽIMAS IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
2002 m. į Lietuvą buvo įvežta šaltinių, kurių bendras aktyvumas siekė 1,9 TBq. 8 lentelėje
pateikti duomenys apie 2002 m. asmens sveikatos priežiūros, mokymo ir mokslo reikmėms įvežtus
atvirus šaltinius bei jų aktyvumus.
Pramonės įmonės priešgaisrinės apsaugos sistemoms, technologinių procesų valdymui ir
kontrolei, naudojamos įrangos patikrai skirtus uždaruosius šaltinius įveža gerokai mažesniais kiekiais. 9 lentelėje pateikti duomenys apie 2002 m. įvežtus uždaruosius šaltinius.

Radionuklidas /
Radionuclide
Aktyvumas (MBq) /
Activity (MBq)
Šaltinių paskirtis
Type of source
Šaltinių skaičius
Number of sources

3

H

1323

14

C

P+33P

35

4033

129

32

178

S

99m

Tc

1600000

125

I+131I

291284

Kiti /Other
432

8 lentelė
2002 M. ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪRAI, MOKYMO IR MOKSLO
REIKMĖMS ĮVEŽTI ATVIRIEJI
ŠALTINIAI BEI JŲ AKTYVUMAS
Table 8
NUMBER OF UNSEALED SOURCES
IMPORTED FOR THE PURPOSES OF
EDUCATION AND RESEARCH, AND
PERSONAL HEALTH CARE IN 2002,
AND THEIR ACTIVITIES

Gama radiografai
Gamma radiography
(192Ir)

Dūmų jutikliuose esantys
šaltiniai / Sources in smoke
detectors (239Pu)*

Kalibraciniai šaltiniai
Calibration sources
(90Sr+90Y, 57Co, 60Co, 241Am)

Matuokliai / Measuring
gauges
(85Kr, 241Am)

22

4000

16

7

* IAE priešgaisrinės apsaugos sistemai
atnaujinti.
* For the renewal of ﬁre protection systems
at Ignalina NPP.
9 lentelė
2002 M. ĮVEŽTI UŽDARIEJI ŠALTINIAI
Table 9
SEALED SOURCES IMPORTED IN 2002

Comments on radiation protection were summarized and submitted to the projects of the
liquid radioactive waste soldiﬁcation facility, and of the construction of a interim storage facility for
the cemented radioactive waste at Ignalina NPP. Drafts of legal documents concerning the radioactive waste management that is going to be produced during the decommissioning of unit 1 of
Ignalina NPP, submitted by other institutions, were evaluated.
Since 2001 the RPC, together with other state institutions, takes part in the National Project
LIT/4/002 Support for Decommissioning of Ignalina NPP Unit 1, ﬁnanced by IAEA. Fundamental
aim of this project is to help in preparation for the decommissioning of unit 1 of Ignalina NPP, and
to provide necessary equipment and measures, to organize the training of specialists, to transfer
knowledge, to share the experience from other countries, which will be required during the works of
supervision of decommissioning.

TRANSPORT OF RADIOACTIVE
MATERIALS AND MANAGEMENT OF
RADIOACTIVE WASTE
In 2002 sources of ionizing radiation with the total activity of 1,9 TBq were imported into Lithuania.
Table 8 presents the number of unsealed sources imported for the purposes of education
and research, and health care in 2002, and their activities.
Industry imports for the purposes of development of ﬁre protection systems, control of technological processes, and the tests of equipment used, imports considerably smaller quantities of
sealed sources. Table 9 presents the data on sealed sources, imported in 2002.
Radiacinės saugos centras / 2002
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Neplanuojami naudoti šaltiniai atiduodami į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą.
10 paveiksle pateiktas 2001–2002 m. į IAE laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą atiduotų
saugoti šaltinių skaičius.
Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su kitomis institucijomis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje. Teiktos pastabos ir pasiūlymai Smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų gamintojų
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo centro modernizavimo techninei užduočiai, dokumento, nustatančio smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų surinkimo, transportavimo ir saugojimo tvarką
IAE, projektui.
Svarią paramą tvarkant nebranduolinės kilmės radioaktyviąsias atliekas suteikė Švedijos
radiacinės saugos įgaliotoji institucija (SSI): mokyti specialistai, parengtas informacinis leidinys
„Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Smulkiųjų atliekų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
reikalavimai“.
RSC ir kitų įgaliotųjų institucijų atstovai dalyvavo išplėstiniame seminare Baltijos šalims
Studsvike (Švedija) ir aptarė radiacinės saugos bei jos taikymo, tvarkant radioaktyviąsias atliekas klausimus. Seminare šioje srityje pasiūlyta keletas tolesnio bendradarbiavimo projektų.
Reikia pažymėti bendradarbiavimo su TATENA svarbą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
srityje. Dalyvauta mokymo kursuose Moldovoje „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“, o ekspertų
pasitarime aptartas Techninio dokumento „Panaudotų uždarųjų šaltinių laidojimas ertminiuose gręžiniuose“ projektas. Pateiktos pastabos ir pasiūlymai rengiamam Saugumo vadovo
„Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“ projektui.
10 pav.
2001–2002 M. Į IAE LAIKINĄJĄ
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ SAUGYKLĄ
ATIDUOTŲ SAUGOTI ŠALTINIŲ SKAIČIUS
Figure 10.
NUMBER OF SOURCES SENT TO
THE INTERIM RADIOACTIVE WASTE
STORAGE FACILITY OF IGNALINA NPP IN
2001–2002

Sources with no further use planned are sent to the interim radioactive waste storage facility
located at Ignalina NPP. Figure 10 presents the number of sources sent for the interim storage to
the interim radioactive waste storage facility of Ignalina NPP in 2001–2002.
Attention was given to the cooperation with other institutions in the ﬁeld of management
of radioactive waste. Comments and proposals were submitted to the Feasibility study of the centralized radioactive waste management facility from small producers; to the draft document setting
the Order of collection, transport and storage in Ignalina NPP of radioactive waste from small producers.
Considerable amount of help in the ﬁeld of radioactive waste management was received
from Swedish Radiation Protection Authority (SSI). Specialists took part in trainings, and informational publication for specialists Management of Radioactive Waste. Requirements to Small Producers
for the Management of Radioactive Waste was prepared.
Representatives from the RPC and other authorities took part in a advanced workshop for
the Baltic States in Studsvik, Sweden, where the aspects of application of radiation protection in
radioactive waste management were discussed. During this workshop several projects of further
bilateral co-operation were proposed.
The cooperation with IAEA in the ﬁeld of radioactive waste management is also important
to emphasize. The part in training course Management of Radioactive Waste in the Republic of
Moldova was taken.
The part in the expert meeting discussing the draft Technical Document (TECDOC) Disposal
of Spent Sealed Radioactive Sources in Borehole Facilities was taken. Comments and proposals
were submitted to the IAEA for the draft Safety Guide Management of Radioactive Waste from Small
Producers.
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AVARINĖ PARENGTIS
RSC pagal savo kompetenciją tęsė branduolinių ir radiacinių avarijų prevencijos darbą.
Kartu su kitomis įgaliotomis institucijomis dalyvavo vykdant Švedijos ir Baltijos šalių projektą
„Pasirengimas branduolinėms avarijoms Baltijos šalyse“.
Pagrindinis dėmesys skirtas specialistams mokyti bei pratyboms. RSC padėjo parengti ir
dalyvavo stalo pratybose „Nacionalinio lygio institucijų darbo organizavimas ir sprendimų priėmimo
tvarka įvykus Ignalinos atominės elektrinės bendrajai avarijai“. Pratybų tikslas – įvertinti Lietuvos
Respublikos gyventojų apsaugos radiacinės avarijos IAE planą ir teikti siūlymus jį tobulinti. Tęsiant
šį darbą, organizuotas pasitarimas „Valstybės lygio institucijų bendradarbiavimas ir pasikeitimas
informacija įvykus branduolinei avarijai“. Buvo pateikti konkretūs siūlymai dėl darbo koordinavimo ir
sprendimų priėmimo tvarkos pakeitimų.
Siekdama tobulinti reaguojančių į avariją institucijų pasikeitimą operatyviąja ir technine
informacija, Švedijos radiacinės saugos įgaliotoji institucija mokė RSC ir kitų institucijų specialistus
Pasibaigus seminarui – pratyboms
„Pamestas jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinis, įvairių institucijų veiksmai“
At the end of the seminar exercise Lost
Source of Ionising Radiation. Actions of
Variuos Institutions

EMERGENCY PREPAREDNESS
The RPC in its ambit continued the work on preparedness for nuclear and radiological emergencies. Together with the other notiﬁed authorities a part in implementation of the Swedish-Baltic
States project Emergency Preparedness In Baltic States was taken.
Fundamental attention to the training of specialists, and to the exercise was given. The
RPC participated in organization, and took part in table-top exercise Planning of Work of National
Level Institutions and the Order of Decision Making in Case of Emergency in Ignalina Nuclear
Power Plant. The aim of this exercise was to assess the plan of protection of people of Republic
of Lithuania in case of radiological emergency in Ignalina NPP, and to submit proposals for the
development of this plan. As the continuation of this work, a meeting Cooperation and Information
Exchange of State Level Institutions in Case of Nuclear Emergency was organized. Speciﬁc proposals on the changes in the order of coordination of work and decision-making were submitted by
participating institutions.
Swedish Radiation Protection Authority instructed the specialists of the RPC and other institutions on the use of specialized software program, designed for the exchange of information, with the
aim to develop the exchange of strategic and technical information between these institutions. Periodic
practical training of the use of this program for information exchange is planned to continue.
Training course Response to Radiological Emergencies was organized for the specialists of
response institutions of Baltic States. An exercise Search for the Lost Source was organized during
this training course.
Radiacinės saugos centras / 2002
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dirbti su šiam tikslui parengta kompiuterine programa. Numatyta periodiškai tęsti pasikeitimo
informacija, naudojant kompiuterinę programą, praktines treniruotes. Baltijos šalių operatyviųjų
tarnybų specialistams organizuoti kursai „Reagavimas į radiacines avarijos“, kurių metu surengtos pratybos pagal scenarijų „Pamesto šaltinio ieškojimas“.
Baltijos šalių specialistams Latvijoje, Jūrmaloje, organizuotas seminaras „Deaktyvavimo
taktika ir metodai įvykus radiacinei avarijai“.
RSC ir Švedijos radiacinės saugos įgaliotoji institucija 2002 m. pabaigė Visagino miesto ir aplinkinių kaimų gyventojų aprūpinimo jodo tabletėmis projektą, kurį ﬁnansavo Švedijos
Vyriausybė. 12 tūkst. pakelių po 10 stabilaus jodo tablečių ir 30 tūkst. brošiūrų „Ką reikia žinoti
apie pasirengimą branduolinei avarijai“ buvo perduota Visagino miesto savivaldybei.
Techninę paramą pasirengimui dirbti įvykus branduolinei ir radiacinei avarijai suteikė
TATENA. Pagal TATENA modelinį projektą atitinkamų šalies institucijų specialistai turėjo galimybę kelti kvaliﬁkaciją medicinos pagalbos teikimo organizavimo klausimais, įvykus branduolinei ar
radiacinei avarijai. RSC kartu su šių institucijų darbuotojais organizavo seminarą asmens sveikatos priežiūros specialistams tema „Radiacinių avarijų sąlygoti sveikatos pakenkimai“. Tokiu būdu
įgytos žinios buvo perduotos Lietuvos medikams.
Praėjusiais metais RSC organizavo savaitės trukmės dvejus mokymo kursus visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistams. Pagrindinis šių kursų tikslas buvo apmokyti
specialistus pagrindinių dozimetrinės kontrolės ir deaktyvavimo metodų, kuriuos reikėtų taikyti,
įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai.
2002 m. buvo parengtos Dozimetrinės kontrolės, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai,
taisyklės, kurios nustatė avarijos likviduotojų, automobilių, įrangos, daiktų ir kitų branduolinės ar
radiacinės avarijos objektų dozimetrinės kontrolės tvarką. Taisyklėmis buvo įteisinti dozimetrinės
kontrolės ir deaktyvavimo metodai, kuriais siekiama išvengti nepagrįstai didelės likviduotojų apšvitos avarijos. Taip pat pateikti vienodi dozimetrinės kontrolės protokolai. Tokiu būdu siekiama
palengvinti dozimetrinės kontrolės duomenų surinkimą, registravimą ir analizę, suteikti galimybę
institucijoms, atsakingoms už apsaugomąją veiklą, iš anksto pasirengti avarijos likviduotojų, automobilių ir kitų daiktų dozimetrinei kontrolei, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai.

A seminar Tactics and Methods of Decontamination in Case of Radiological Emergency for
specialists from Baltic States was organized in Jūrmala, Latvia.
In 2002 the RPC together with Swedish Radiation Protection Authority ﬁnished the project of provision of inhabitants of Visaginas city and nearby villages with iodine tablets. Swedish
government ﬁnanced this project. 12 thousand packages and 30 thousand brochures What One
Has to Know about the Preparedness for a Nuclear Accident were delivered to the municipality of
Visaginas city.
Technical support for the preparedness to work in case of nuclear and radiological emergency was received from IAEA. In the framework of IAEA’s model project specialists from the appropriate institutions had the possibility to refresh and brighten their knowledge in areas of medical
preparedness and emergency medical assistance to nuclear and radiological accidents. Later the
RPC together with these specialists organized a seminar Health Effects Caused by Radiological
Emergencies for the personal health care specialists. So the acquired knowledge was transferred to
the medical specialists of Lithuania.
The RPC organized a training course (duration – two weeks) for the public health care specialists last year. The fundamental aim of this training course was to instruct specialist on the main
methods of dosimetric control and decontamination, which should be applied in case of nuclear or
radiological emergency.
Regulations of Dosimetric Control in Case of a Nuclear or Radiological Emergency were
prepared in 2002. These Regulations have set the order of dosimetric control of emergency workers, vehicles, equipment, other items and objects in case of a nuclear accident or radiological
emergency. These Regulations also have validated the methods of dosimetric control, the objectives of which are to avoid unjustiﬁed exposure of emergency workers. Also uniform report forms for
the dosimetric control were presented. This aims to facilitate the collection, registration and analysis
of dosimetric control data, and to give the possibility for the institutions responsible for protective
action to prepare in advance for the dosimetric control of emergency workers, vehicles, equipment,
other items and objects in case of a nuclear accident or radiological emergency.
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PASIRENGIMAS KOVAI
SU NELEGALIU RADIOAKTYVIŲJŲ IR
BRANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ
PANAUDOJIMU
Visame pasaulyje didėja susirūpinimas, kad radioaktyviosios arba branduolinės medžiagos
gali būti pavogtos, gabenamos kontrabanda ar net panaudotos teroristiniams tikslams. Dėl to imamasi įvairių prevencijos priemonių. Radiacinės saugos centras irgi rengiasi nelegaliems radioaktyviųjų ir branduolinių medžiagų panaudojimo atvejams. Gauta įranga izotopinę nežinomų medžiagų
sudėtį galima identiﬁkuoti ten, kur jos buvo aptiktos. Dalyvauta pratybose ir seminaruose, kurių metu
buvo mokomasi praktinių šios kovos būdų. Kartu su Švedijos kolegomis organizuotas seminaras
Baltijos šalių institucijoms, dalyvaujančiomis sprendžiant šią problemą.
Viena iš svarbiausių priemonių kovojant su nelegaliu radioaktyviųjų ir branduolinių medžiagų panaudojimu - laboratorinė tokių medžiagų analizė. Svarbu, kad būtų naudojami patikimi ir,
esant galimybei, paprasti ir greiti analizės metodai. Radiacinės saugos centre tam naudojama alfa,
beta ir gama spektrometrija. Ypač efektyvi yra gama spektrometrija. 2002 m. iš Europos Komisijos
Jungtinių tyrimų centro Karlsruhės transuraninių elementų instituto buvo gautos programos, kuriomis galima analizuoti urano ir plutonio bandinius. Viena iš šių programų – MGAU – jau įrodė savo
efektyvumą analizuojant urano tablečių įsodrinimą.
Intensyvėja ryšiai su TATENA, Transuraninių elementų institutu, Jungtinių Amerikos Valstijų
laboratorijomis, mūsų šalies teisėsaugos ir mokslinių tyrimų institucijomis, nes tik dalykinis platus
bendradarbiavimas gali padėti išspręsti šią naują ir sudėtingą problemą.

PREPAREDNESS
FOR THE FIGHT AGAINST
ILLEGAL USE OF RADIOACTIVE
AND NUCLEAR MATERIALS
The concern of the whole world about the possible theft, smuggling, or even use for terrorist
purposes of radioactive and nuclear materials is increasing. Various actions are taken thereupon.
The RPC also prepares for the action in case of illegal use of radioactive and nuclear materials.
Equipment, enabling the identiﬁcation of isotopic composition of unknown materials in situ has been
received. Seminars and training courses, during which practical methods of ﬁght are studied, were
attended. Together with Swedish colleagues a seminar was organized for the Baltic States institutions, dealing with this problem.
One of fundamental means in ﬁght against illegal use of radioactive and nuclear materials is
laboratory analysis of such materials – nuclear forensics. The use of reliable, and, if possible, quick
and simple methods of analysis is important. The RPC uses alpha, beta, and gamma spectrometry
for these purposes. Gamma spectrometry is particularly effective. In 2002 the software programs
for the analyze of uranium and plutonium samples were received from Institute for Transuranium
Elements (Karlsruhe) of the Joint Research Centre of European Commission. One of these programs – MGAU – already proved its efﬁciency when enrichment of uranium pellets was analyzed.
Contacts with the IAEA, the above mentioned Institute for Transuranium Elements, laboratories in USA, research and law institutions of our country are getting more and more intense, for only
close cooperation can help to solve this new and complex problem.
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PROGRAMOS IR RADIACINĖS
SAUGOS EKSPERTIZĖ
Radiacinė sauga nuolat kinta ir vystosi, todėl didelę reikšmę turi jos tiriamieji darbai. Apie
2002 m. programų pagrindinius rezultatus bus kalbama toliau, tačiau iš karto būtina pabrėžti, kad
jomis siekiama nustatyti kokias dozes ir kokiais būdais gauna įvairios Lietuvos gyventojų grupės ir
surasti būdus, kaip optimizuoti jų apšvitą.
Tęsiami Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų kapinyno radioekologinės būklės tyrimai, tiriamas tričio aktyvumas vandenyje ir gama spinduolių savitieji aktyvumai grunte ir samanose. Atlikti
Lietuvos miškuose augančių uogų, grybų, dirvožemio ir augmenijos bei bičių produktų taršos Cs
radionuklidais matavimai bei tęsiamas statybinių medžiagų ir mineralinių trąšų taršos radionuklidais
monitoringas. Gauti duomenys apibendrinami.
2002 m. Jungtinių Tautų moksliniam komitetui jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui
tirti pateikti duomenys apie medicininę apšvitą mūsų šalyje, Europos Sąjungos EURADOS darbo
grupei – apie dozių kontrolę Lietuvoje. Tyrimų duomenys perduodami ir suinteresuotoms Lietuvos
institucijoms. Jie publikuoti moksliniuose leidiniuose ir pristatyti konferencijose Danijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Graikijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Liuksemburge, Vokietijoje ir, žinoma,
Lietuvoje.
Vienas pagrindinių radiacinės saugos principų – radiacinės saugos optimizavimo principas
– teigia, kad tiek apšvitos dozės, tiek švitinamų žmonių skaičius turi būti tokie maži, kokius galima
pasiekti protingomis priemonėmis, atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius faktorius. Šis principas
suteikia daug laisvės nustatant, kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis vienokiu ar kitokiu

PROGRAMS AND EXPERTISE
ON RADIATION PROTECTION
Radiation protection changes and develops permanently and the research in this area is
of great signiﬁcance. The main results of the programs in 2002 are given in this report and it is
essential to emphasize that the aim of these programs is the evaluation of the doses and exposure
pathways of various groups of Lithuanian population, and the identiﬁcation of the ways for optimization of their exposure.
The assessment of the radioecological situation in Maišiagala radioactive waste depository
is continued, concentrations of tritium in water and concentrations of gamma radionuclides in soil
and moss are analyzed. Also the measurements were performed on radioactive contamination with
Cs of berries and mushrooms from Lithuania’s forests, of soil, vegetation, and honey products.
Monitoring of radioactive contamination of constructing materials and mineral fertilizers is continued.
In 2002 the data on medical exposure in our country were submitted to the UNSCEAR, the
data on doses – to the EURADOS workgroup. Data are presented to the concerned institutions of
Lithuania. These data were published in scientiﬁc publications and presented in conferences in
Denmark, Great Britain, Greece, USA, Luxembourg, Germany, and Lithuania.
One of the main principles of radiation protection – the principle of optimization of radiation protection – states, that both exposure and the number of persons exposed shall be as low
as reasonably achievable, taking into account social and economical conditions. This principle
gives the considerable amount of ﬂexibility when estimating what radiation protection means are
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atveju. Kita vertus, kokių reikia praktinių priemonių, gali nustatyti tik su radiacine sauga gerai susipažinę ir praktinę patirtį turintys specialistai. Štai kodėl radiacinės saugos ekspertizės vaidmuo nuolat
didėja ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Viena iš tokių ekspertizės sričių yra pastatų ir patalpų,
kuriose bus naudojami šaltiniai, ekspertizė. 2002 m. buvo išleistos metodinės rekomendacijos kaip
skaičiuoti rentgeno diagnostikos procedūrinių kabinetų apsaugų storius. Su skaičiavimo metodikomis supažindinami projektuotojai, už radiacinę saugą atsakingi asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojai.
Per metus išanalizuoti 222 įvairių statinių projektai. Palyginti su 2001 m., 2002 m. padidėjo
pateiktų statinių projektų ekspertizių skaičius. Daugiausia buvo atlikta medicinos paskirties statinių
projektų ekspertizių.
2002 m. parengta tvarka, pagal kurią nustatoma šaltinių ir kitų įtaisų bei medžiagų atitiktis
radiacinės saugos reikalavimams.
Atliekami gamtinių radionuklidų kiekių matavimai statybinėse medžiagose, remiantis matavimų rezultatais ir Lietuvos higienos normos HN 85-1998 reikalavimais nustatomas jų tinkamumas
radiacinės saugos požiūriu.

Veiklos rūšis
Type of practice
Asmens sveikatos priežiūra
Health care
Pramonė / Industry

Pateikta projektų / Projects submitted

Suderinta / Approved

Nederinta / Not approved

2001

2002

2001

2002

2001

2002

102

221

98

204

4

17

-

1

-

1

-

-

Kitos / Other

-

-

-

-

-

-

Iš viso / Total

102

222

98

205

4

17

10 lentelė
STATINIŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ
2001–2002 M.
Table 10
THE EXPERTISE OF BUILDING PROJECTS,
YEARS 2001–2002

appropriate in a given case. But otherwise, only professionals with a very good knowledge and practical experience in radiation protection can estimate what practical means are to be undertaken. For
this reason the role of expertise on radiation protection is continously growing not only in Lithuania,
but in other countries, too.
The expertise of buildings and premises, where the sources of ionizing radiation are going to
be used, is one of such areas of expertise. Methodical recommendations on the calculation of protective layers of x-ray diagnostic rooms were published in 2002. Designers and radiation protection
ofﬁcers from the hospitals are being acquainted with these methodical recommendations.
222 projects of various premises were analyzed during the year, more than in 2001. The
largest part of the performed expertise was on the projects of the buildings designed for health care
purposes.
The order of evaluation of compliance to radiation protection requirements of sources of
ionizing radiation and other devices was prepared and adopted in 2002.
Measurements of concentrations of natural radionuclides in construction materials are performed, and, on the basis of the results of these measurements and the requirements of Lithuanian
Hygiene norm HN 85-1998, the suitability (from the point of radiation protection) of these construction materials is evaluated.
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GAMTINĖ APŠVITA
RADONAS PATALPOSE
2001 m. pradėti detalūs radono tūrinių aktyvumų patalpose matavimai padidintos radono
rizikos regionuose, nustatytuose 1995–1998 m. Vienas iš šių regionų yra šiaurės Lietuvos karstinis
regionas , kurio intensyvaus karsto dalyje karstinių įgriuvų plotas užima apie 30% teritorijos, jų tankis – 64 įgriuvos vienam km2. Šio rajono plotas yra 200 km2 ir apima dalį Biržų ir Pasvalio rajonų.
Radonui, esančiam grunto ore, dėl karstinių tuštumų lengviau iš gilesnių grunto sluoksnių
patekti į namo vidų, todėl didesni jo kiekiai gali susikaupti patalpų viduje.
Šiame rajone detalūs matavimai buvo atliekami 2001–2002 m., ištirti 552 individualūs
namai, iš jų 302 yra intensyvaus karsto dalyje. Radono tūrinių aktyvumų visame regione vidurkis su 95% patikimumo intervalu yra (90±6) Bq/m3 ir statistiškai patikimai skiriasi nuo šalies vidurkio – (55±4) Bq/m3. Intensyvaus karsto regione radono tūrinių aktyvumų vidurkis yra dar didesnis
– (109 ± 9) Bq/m3.
Siekiant tiksliau įvertinti gyventojų gaunamą metinę dozę nuo radono patalpose, atlikti matavimai. 149 namuose jie buvo atliekami tiek šildymo sezono metu, tiek vasarą. Nustatyta, kad radono
tūriniai aktyvumai šiltuoju ir šaltuoju metų laikais statistiškai patikimai tarpusavyje nesiskiria.
Remiantis matavimų rezultatais, įvertinta vidutinė dozė, kurią per metus dėl radono patalpose gauna intensyvaus karsto regiono gyventojai. Ji lygi (2,7±0,2) mSv.
Išanalizavus gautus rezultatus nustatyta, kad radono tūrinių aktyvumų karstinio regiono
individualiuose gyvenamuose namuose vidurkiai viršija šalies vidurkį 1,6 karto. Todėl matavimai
buvo atlikti ir vaikų mokymo bei auklėjimo įstaigose. Tai lėmė ir tas faktas, kad vaikai yra jautresni
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui. Buvo ištirti 36 (118 patalpų) vaikų darželiai, mokyklos,
technikumai, gimnazijos ir vaikų globos namai Biržų ir Pasvalio rajonuose. Radono tūrinių aktyvumų
vidurkis juose yra 62 Bq/m3 (15–158) Bq/m3.

NATURAL EXPOSURE
INDOOR RADON
In 2001 the detailed measurements of indoor radon concentrations in the regions of higher
radon risk (these regions were identiﬁed during the national survey performed in 1995–1998) were
started. One of these regions is a karst region in Northern Lithuania, where in active karst region the
total area of karst pits might be as high as 30% of territory, and the density is 64 pits per one km2.
The area of this region is 200 km2 and it covers part of Biržai and Pasvalys districts.
In karst region radon in the soil air can easier leak from deeper soil layers into the house
because of the karst cavities and higher indoor radon concentrations can take place.
Detailed measurements in this region were performed in 2001–2002. 552 detached houses
were analyzed, 302 of them – in the active karst region. The average indoor radon concentration
in the whole region is (90±6) Bq/m3 (95% conﬁdence), and statistically signiﬁcantly differs from the
national average – (55±4) Bq/m3. The average indoor radon concentration in the active karst region
is even higher – (109 ± 9) Bq/m3.
For more precise assessment of dose to the population caused by indoor radon, 149 measurements were performed both during the heating season and during summer. It was established that
radon concentrations during the cold and warm seasons have no statistically signiﬁcant difference.
Average annual dose to the population of active karst region due to indoor radon was assessed on the basis of these measurements. It equals to (2,7±0,2) mSv.
The average radon concentrations in the detached houses of the karst region exceed national average by 1,6 times. This is why measurements were performed also in schools and kindergartens. The fact that children are more sensitive to ionizing radiation was also taken into account. 36
kindergartens, schools, colleges, gymnasiums, and children’s homes (118 rooms) were analyzed.
Average radon concentration was established at 62 Bq/m3 (15–158) Bq/m3.
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Radono tūrinio aktyvumo pasiskirstymai karstiniame regione ir jame esančioje intensyvaus
karsto dalyje pateikti 11 pav. Iš šios diagramos matyti ne tik tai, kad intensyvaus karsto regione radono tūriniai aktyvumai yra aukštesni už viso karstinio regiono radono tūrinį aktyvumą. Viso karstinio
regiono pasiskirstymas panašus į pasiskirstymą, gautą 1995–1998 m. matavimų visoje Lietuvoje
metu. Tiek visoje Lietuvoje, tiek visame karstiniame regione daugiausia yra namų, kur radono kiekiai
minimalūs. Tuo tarpu intensyvaus karsto regione daugiausia yra namų, kuriuose radono tūriniai
aktyvumai viršija 55 Bq/m3 – visos šalies vidurkį.
Kitas 1995–1998 m. tyrimų metu identiﬁkuotas didesnių radono tūrinių aktyvumų patalpose regionas yra vietovės prie Kretingos ir Palangos. 1995 m. ištirtuose 12 atsitiktinai parinktų namų vidutinis
radono tūrinis aktyvumas buvo (101±45) Bq/m3. 2002 m. liepos – spalio mėnesiais šiame regione buvo
ištirta 130 namų. Radono tūrinio aktyvumo pasiskirstymas šiame regione parodytas 12 pav.
Radono tūrinių aktyvumų vidurkis su 95% patikimumo intervalu minėtame regione buvo
(35±5) Bq/m3. Šį skirtumą galėjo nulemti tai, kad šį kartą matavimai buvo atlikti šiltuoju metų laiku,
be to, matuota buvo ir Šventojoje. Akivaizdu, kad 2002 m. matavimai tikrąją padėtį Kretingos rajone
atspindi tiksliau negu 1995 m. matavimų rezultatai, nes 2002 m. tirtų namų skaičius yra didesnis.
Taigi, tose vietose, kur radono tūriniai aktyvumai yra neįprastai dideli ar maži, svarbu atlikti detalesnius tyrimus.

12 pav.
RADONO TŪRINIŲ AKTYVUMŲ
(Bq/m3) PASISKIRSTYMAS KRETINGOSPALANGOS-ŠVENTOSIOS REGIONE
Figure 12.
DISTRIBUTION OF RADON
CONCENTRATIONS (Bq/m3) IN KRETINGAPALANGA-ŠVENTOJI REGION

11 pav.
RADONO TŪRINIŲ AKTYVUMŲ (Bq/m3)
PASISKIRSTYMAI KARSTINIAME REGIONE
IR JAME ESANČIOJE INTENSYVAUS
KARSTO DALYJE
Figure 11.
DISTRIBUTIONS OF RADON
CONCENTRATIONS (Bq/m3) IN KARST
REGION AND ACTIVE KARST AREA

The distributions of radon concentrations in karst and intense karst regions are shown in
ﬁgure 11.
Not only the fact that radon concentrations in active karst region are higher than in whole
karst region can be seen in this ﬁgure. The distribution of whole karst region is similar to the distribution that was received during the national survey performed in 1995-1998. The largest part of
analyzed houses both in whole Lithuania and in whole karst region has radon concentrations below
50 Bq/m3. Meanwhile in active karst region the number of houses exceeding country’s average - 50
Bq/m3 – is the largest.
Other region of higher radon concentrations identiﬁed also during the survey in 1995-1998
lies around Kretinga and Palanga. In 1995 in 12 the randomly selected houses of this region the
average radon concentration was (101±45) Bq/m3. During July – October 2002, 130 houses were
analyzed in this region. The distribution of radon concentrations in this region is given in ﬁgure 12.
The average value of radon concentration in this region was found (within 95% conﬁdence)
at (35±5) Bq/m3. This difference could be caused by the time of measurements (warm season), and
the fact that the measurements were performed also in Šventoji. Evidently, the measurements of
2002 reﬂect the real situation in Kretinga district better than the results of measurements in 1995,
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Vykdant šią programą tyrimai atlikti ir unikalioje geologiniu požiūriu teritorijoje – Neringoje.
2002 m. spalio-lapkričio mėn. buvo ištirta 40 namų. Radono tūrinių aktyvumų vidurkis su 95% patikimumo intervalu yra (44±12) Bq/m3.
2002 m. buvo tęsiami tyrimai daugiaaukščiuose namuose, nagrinėjama radono kiekio priklausomybė nuo statybinių medžiagų ir namų konstrukcijos. Nustatyta, kad daugiabučiuose namuose radono tūriniai aktyvumai 2–2,5 karto mažesni už šiuos aktyvumus individualiuose namuose.
Akivaizdu, kad radono patalpose problema įvairiuose šalies regionuose yra skirtingos svarbos. Nors individualiuose namuose radono tūrinių aktyvumų vidurkis šalyje yra 55 Bq/m3, tačiau yra
vietų, kur šie aktyvumai gali būti daug didesni. Todėl ir reikia atlikti detalesnius tyrimus. Šie tyrimai
padeda pasiekti dar vieną tikslą – informuoti gyventojus apie šią svarbią problemą.
RADONO RIZIKOS ĮVERTINIMAS GRUNTE
Vienas būdas išvengti didelių radono kiekių namuose – imtis prevencinių priemonių statant
naujus namus. Būtina sąlyga – nustatyti, kokia yra didelių radono kiekių tikimybė tose vietose, kur
statomi namai, t. y., radono rizikos prognozavimas.
Radono riziką galima nustatyti keliais būdais. Tačiau visų šių būdų esmė – matavimai radono ir radžio kiekių grunte nustatyti ir grunto laidumo analizė. Toks problemos sprendimo būdas padeda sutaupyti daug lėšų – viena, nereikia visuose namuose imtis specialių prevencinių priemonių,
antra – nereikia perstatyti pastatų, kai juos pastačius paaiškėja, jog juose yra dideli radono kiekiai.
Labai svarbu ir tai, kad žmonės dar prieš pradėdami statybas, sužino, kokia yra padėtis toje vietoje,
kur jie planuoja statyti namus. Tai aktualu užtikrinant psichologinę atmosferą. Todėl labai svarbus
šios problemos aspektas – visuomenės informavimas.
2002 m. buvo įvertinta radono rizika kai kuriose Panevėžio miesto plėtros teritorijos dalyse.
Dalį šių darbų ﬁnansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Radono rizikos vertinimui buvo naudota
Švedijoje sukurta trijų radono rizikos laipsnių sistema, kurioje atsižvelgiama į grunto laidumą ir
radono kiekį grunto ore.

because the number of houses analyzed in 2002 is larger. This also shows the importance of more
detailed research in regions of unusually low or high radon concentrations.
During this program the measurements were performed in a geologically unique territory
– Neringa. In October – November 2002, 40 houses were analyzed in this region. The average value
of radon concentration in this region was found (95% conﬁdence) at (44±12) Bq/m3.
Measurements in apartment houses were continued in 2002.The dependence of radon concentration on the construction materials and the construction of the house was analyzed. Radon
concentrations in apartment houses were established to be 2 – 2,5 lower than the ones in detached
houses.
Evidently, the problem of indoor radon is of different importance in various regions of the
country. Although the average radon concentration in detached houses in the country is 55 Bq/m3,
there are places, where these concentrations can be considerably higher. More detailed investigations are to be performed. It will help to achieve another objective – to inform people about this
important problem.
ASSESSMENT OF RADON RISK
One of the ways to prevent high concentration of indoor radon is to undertake the preventive
measures when constructing new houses. Essential requirement then is to estimate the probability
of high concentrations of indoor radon, i.e. to do the assessment of radon risk.
There are several methods of assessment of radon risk, but the core of all these methods
are measurements of radium and radon concentrations in soil; and the analysis of the permeability
of soil. Such a way when solving this problem helps to save funds: ﬁrst, no special preventive measures have to be undertaken in all houses, and second, no reconstruction of buildings is needed
when it becomes clear after the construction that radon concentrations are high in these buildings.
Important is also the fact that people learn about the situation before the construction. This is important for the psychological comfort. This is why the information to general public is an important
aspect of this problem.
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Buvo matuojami radono kiekiai parinktų teritorijų grunto ore, imami grunto bandiniai radžio
kiekių grunte matavimams ir grunto savybėms nustatyti, atliekami radžio savitojo aktyvumo gama
spektrometriniai matavimai, analizuojamos grunto savybės.
Kiekviename tiriamajame taške atlikti 2–4 radono tūrinių kiekių matavimai grunto ore ir
paimti grunto bandiniai. Jie buvo imti iš 45–70 cm gylio tuose pačiuose taškuose, kuriuose matuoti
radono kiekiai grunto ore.
Matavimais nustatyta, kad radžio kiekis grunte, nors ir labai plačiai kinta, bet neviršija
80 Bq/kg. Vadinasi, dėl radžio kiekio tirtas regionas niekuo nesiskiria nuo visos šalies tyrimo rezultatų.
Kita padėtis yra radono tūrinių aktyvumų grunto ore. Jų reikšmės irgi aprėpia platų diapazoną, bet užﬁksuoti ir didesni kaip 40 kBq/m3 radono tūriniai aktyvumai. Todėl tokiais atvejais didelę
reikšmę turi grunto laidumas.
Grunto tipas buvo nustatytas vizualiai. Atsižvelgiant į vyraujančias gruntų savybes, jie suskirstyti į
keturis pagrindinius tipus, apibūdinamus kaip priesmėlis su priemoliu, priemolis, smėlis ir smėlis su žvirgždu.
Vidutiniai radžio savitieji aktyvumai šiuose gruntuose ir vidutiniai radono kiekiai šių gruntų ore parodyti 13 pav.
Čia parodyta, kad radono kiekis grunto ore nuo radžio kiekio grunte nepriklauso (nustatyta,
kad koreliacijos tarp šių dydžių koeﬁcientas lygus 0,03). Vadinasi, radonas į gylį, kuriame buvo atliekami matavimai, o tuo pačiu ir į grunto paviršių patenka iš gilesnių grunto sluoksnių.

13 pav.
VIDUTINIAI RADŽIO SAVITIEJI AKTYVUMAI
ĮVAIRIŲ TIPŲ GRUNTUOSE IR VIDUTINIAI
RADONO KIEKIAI ĮVAIRIŲ TIPŲ GRUNTO
ORE. PARODYTI IR 95% PATIKIMUMO
INTERVALAI
Figure 13.
AVERAGE RADIUM CONCENTRATIONS IN
VARIOUS TYPES OF SOILS AND AVERAGE
RADON CONCENTRATIONS IN THE SOIL
AIR. 95% CONFIDENCE LEVELS ARE
SHOWN
11 lentelė
RADONO KIEKIAI ĮVAIRIŲ TIPŲ GRUNTŲ
ORE
Table 11
RADON CONCENTRATIONS IN THE AIR
OF DIFFERENT TYPES OF SOIL

Grunto tipas / Type of soil

Radono kiekių intervalas
Range of radon
concentrations, kBq/m3

Priesmėlis su priemoliu / sandy loam
with clay loam
Priemolis / clay loam
Smėlis / sand
Smėlis ir žvirgždas / sand with gravel

0-78

Rengiamasi matuoti radono aktyvumą
grunto ore / Preparations for the
measurements of radon concentrations in
soil air

Taškų dalis(proc.), kuriuose radono kiekiai grunto ore viršija: / Number of
points, %, where radon concentrations in the air of soil exceed:
10 kBq/m3
30 kBq/m3
40 kBq/m3
72
33
17

31-38
1-65
7-38

100
81
77

100
38
15

0
25
0

In 2002 the radon risk assessment in some parts of the Panevėžys city development area
was performed. These works were partly ﬁnanced by Panevėžys Municipality. For the assessment
of radon risk a system of three levels of radon risk, taking into account the permeability of soil and
radon concentrations in the soil air, developed in Sweden, was used.
Radon concentrations in the soil air were measured, soil samples were taken for the measurements of concentration of radium in soil and for the establishment of soil properties, gamma
spectrometry measurements of the concentrations of radium were performed, properties of soil
were analyzed.
2–4 radon concentration measurements in the soil air were performed and soil samples
were taken in each analyzed point. Soil samples were taken from the depth of 45–70 cm in the same
points where radon concentration measurements in the soil air were performed.
It was found that though the concentrations of radium in the soil vary in a quite wide range,
it does not exceed 80 Bq/kg. It means that the analyzed area does not differ from the rest of the
country in respect of radium concentrations in soil.
Different situation was observed in radon concentrations in the soil air. The results also range in a wide scale, and the concentrations exceeding 40 kBq/m3 were recorded. The permeability of
the soil is important in such cases.
Type of soil was determined. According to the predominant properties of soils, they were
classiﬁed into four main types, characterized as sandy loam with clay loam, clay loam, sand, and
sand with gravel. The average radium concentrations in these soils and average radon concentrations in the soil air are shown in ﬁgure 13.
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Rezultatai pateikti 11 lentelėje. Matyti, kad yra vietų, kur radono kiekis grunto ore viršija
40 kBq/m3. Tokios vietos turi būti klasiﬁkuojamos kaip didelės radono rizikos vietos, jeigu yra didelis
grunto laidumas. Akivaizdu, kad tirtoje teritorijoje yra taškų, kur radono rizika – bent jau vidutinio
laipsnio, tačiau gali būti vietų, kur ši rizika yra didelio laipsnio.
Sėkmingai radono patalpose problemą galima spręsti tik apie ją informuojant gyventojus
– aiškinant apie radono poveikį žmogaus sveikatai, kaip jis atsiranda ir patenka į namus, radono
kiekio sumažinimo jau esančiuose namuose ir prevencines priemones projektuojamuose bei statomuose namuose.
KOSMINĖS SPINDULIUOTĖS ĮTAKA ĮGULŲ NARIŲ APŠVITAI
Kosminė spinduliuotė gali būti labai svarbus lėktuvų, skraidančių didesniuose negu 8000 m
aukščiuose, įgulų narių apšvitos šaltinis. Siekiant nustatyti, kokias dozes gauna didžiausios Lietuvos
aviakompanijos AB „Lietuvos avialinijos“ lėktuvų įgulų nariai, skrendančiuose lėktuvuose kartu su
Kauno medicinos universiteto darbuotojais buvo atliekami fotoninės ir neutroninės spinduliuotės
sąlygotų dozių matavimai. Jų rezultatai buvo lyginami su skaičiavimų rezultatais, atliktų naudojantis
JAV Civilinės aviacijos medicinos instituto ir Federalinės aviacijos sukurta kompiuterine programa.
Reguliariuose maršrutuose gautos dozės pateiktos 12 lentelėje.
Maršrutas / Route
Londonas / London
Frankfurtas / Frankfurt
Kopenhaga / Copenhagen
Amsterdamas / Amsterdam
Helsinkis / Helsinki
Frankfurtas / Frankfurt
Berlynas / Berlin
Talinas / Tallinn
Kijevas / Kiev
Stokholmas / Stockholm
Kopenhaga / Copenhagen
Maskva / Moscow
Paryžius / Paris
Talinas / Tallinn
Berlynas / Berlin
Varšuva / Warsaw

Lėktuvas / Aircraft
B-737
“
“
“
SAAB-2000
“
“
“
“
“
“
Jak-42
“
SAAB-340
“
“

Efektinė dozė / Effective dose,
μSv
7,6
5,5
3,5
6,1
2,6
4,7
3,0
2,0
2,1
2,7
2,7
2,4
6,5
0,7
1,2
0,5

12 lentelė
EFEKTINĖS DOZĖS, KURIAS ŽMONĖS
GAUNA AB „LIETUVOS AVIALINIJOS“
REGULIARIUOSE MARŠRUTUOSE
(SKRENDANT Į ABI PUSES)
Table 12
EFFECTIVE DOSES TO THE PERSONS
FLYING REGULAR ROUTES OF LIETUVOS
AVIALINIJOS (ROUND TRIP FLIGHTS)

As one can see from the Figure
13 (p. 21), the radon concentrations in the
soil air do not depend on the concentrations
of radium in the soil (correlation coefﬁcient
equals to 0.03). This shows that radon to
the depth where the measurements were
performed (and to the surface of the soil)
comes from deeper soil layers.
The results are given in table 11
(p. 21). Here one can see that there are
places where radon concentrations in the soil air exceed 40 kBq/m3. Such places have to be classiﬁed as places with high radon risk, if the permeability of soil is high. Evidently, there are points in
the analyzed area, where radon risk is at least of medium level, but there can also be places with
high level radon risk.
A successful solution of the indoor radon problem is possible only through the information to
the population – explaining the effect of radon on health, origin of radon and the ways of its intake
into the houses, the measures for the mitigation of radon concentrations in the houses already built,
and preventive measures on the stage design and construction of houses.
EXPOSURE OF AIRCRAFT CREW MEMBERS
Cosmic radiation might be a very important source of exposure of aircraft crew members,
given the aircrafts ﬂy at altitudes higher than 8000 m. Measurements of doses caused by photon
and neutron radiation were performed in ﬂying aircrafts with the aim to evaluate the doses to the
crew members of the largest Lithuanian air company Lietuvos Avialinijos (Lithuanian Airlines). The
measurements were performed by the RPC together with the Kaunas Medical University. The results of these measurements were then compared with the results of calculations, performed using
software CARI, developed by USA Civil Aerospace Medical Institute..
Doses, received in regular routes, are given in the table 12.
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Didžiausios dozės gaunamos skrendant į Londoną, Amsterdamą, Paryžių. Štai per metus į
Londoną ir atgal nuskridus 130 kartų, galima gauti efektinę dozę, didesnę už 1 mSv. Viršijus 1 mSv
slenkstį, būtina imtis tam tikrų radiacinės saugos priemonių – apie galimą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį informuoti visus, kurie tokias dozes gali gauti, skrydžių graﬁkus sudaryti taip, kad
gaunamos dozės būtų kuo mažesnės, saugoti nėščias įgulų nares taip, kad būsimojo kūdikio dozė
per likusį nėštumo laikotarpį neviršytų 1 mSv.
Dar didesnes dozes gali gauti užsakomaisiais reisais skraidančių lėktuvų įgulų nariai.
Užsakomojo reiso į Las Palmą metu užregistruota dozė yra 13,4 μSv.
Apie apšvitos dozes informuoti AB „Lietuvos avialinijos“ lėktuvų įgulų nariai.

RADIONUKLIDAI MAISTE IR
GERIAMAJAME VANDENYJE
Radionuklidai maiste ir geriamajame vandenyje – vienas iš žmogaus apšvitos šaltinių, todėl Euratom sutarties 36 straipsnio nuostatos rekomenduoja atlikti radionuklidų savitųjų aktyvumų
„maisto krepšelyje“ tyrimus. Tokie tyrimai atliekami RSC.
Ėminiai imami VšĮ Sapiegos ligoninė (kartą per mėnesį) ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos (4 dienas iš eilės kas ketvirtį).
Į atskirus indus imami skysčiai ir tirščiai. Atlikus bendrųjų alfa ir beta aktyvumų matavimus
skysčiuose, abi dalys sumaišomos ir toliau tiriamos kartu.
Ėminių skysčiai tyrimų metu išgarinami bei išdžiovinami, po to sudeginami. Tirščių dalys
buvo sumalamos, išdžiovinamos ir sudeginamos.
Vidutinės aktyvumų reikšmės visuose imtuose paros raciono ėminiuose yra tokios: 90Sr
– (0,05±0,01) Bq/kg, 137Cs – (0,06±0,02) Bq/kg, bendrasis beta aktyvumas – (45±4) Bq/kg. Čia ir
toliau nurodomi pasikliauties intervalai 95% lygmeniui.
Per parą su tirtu maistu į žmogaus organizmą vidutiniškai patenka: 90Sr (0,09±0,01) Bq,

It can be seen that the highest doses are received during the ﬂights to London, Paris, and
Amsterdam. If one ﬂies to London and back 130 times per year, the effective dose higher than 1
mSv can be received. If annual doses exceed 1 mSv the certain radiation protection means are to be
undertaken: information about the possible effect of ionizing radiation shall be given to the persons
who can receive such doses, ﬂight schedules shall be established in a way that the doses received
are as low as possible, protection of pregnant crew members shall be such that the dose to fetus
during the rest of pregnancy shall not exceed 1 mSv.
The aircraft crews of charter ﬂights can receive even higher doses. Dose recorded during
the charter ﬂight to Las Palmas was 13,4 μSv.
The crewmembers of Lietuvos Avialinijos were informed about their exposure.

RADIONUCLIDES IN FOOD
AND DRINKING WATER
Radionuclides in food and drinking water are one of the sources of exposure to people;
this is why article 36 of the EURATOM Treaty recommends performing the measurements of radionuclide concentrations in daily diet. Such measurements are performed at the RPC.
The samples are taken at the Sapiegos Hospital (once per month) and Vilnius University
Santariškės Hospital (four days in a row every three months).
Liquids and thick parts are collected into two separate vessels. After the gross alpha and
gross beta concentration measurements, both parts are mixed together, and further measurements
are performed.
The liquids of the samples are evaporated, and the concentrate is ashed. Thick parts are
grinded and ashed.
Average values in all samples of daily diet are the following: 90Sr – (0,05±0,01) Bq/kg, 137Cs
– (0,06±0,02) Bq/kg, gross beta concentration – (45±4) Bq/kg. The 95% reliability range is given.
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Cs – (0,12±0,01) Bq, bendrojo beta aktyvumo – (51±7) Bq. Šios reikšmės panaudotos suaugusiojo Lietuvos gyventojo vidinės apšvitos efektinės dozės maiste esantiems radionuklidams įvertinti. Kadangi bendras beta aktyvumas daugiausia apspręstas 40K, naudojamas šio radionuklido dozės
koeﬁcientas jį prarijus. Gauta, kad per metus tipinio šalies gyventojo maiste esantis 90Sr sąlygoja
9,2•10-5 mSv, 137Cs – 5,4•10-4 mSv, 40K – 0,115 mSv. Akivaizdu, kad beveik visą dozę nuo maisto
produktų žmogus gauna nuo 40K.
Metinė efektinė dozė nuo paros racione esančių radionuklidų aktyvumų yra mažesnė už
dozę, įvertintą pagal radionuklidų aktyvumus neapdorotuose maisto produktuose, kuri, mūsų tyrimų
duomenimis, lygi 0,19 mSv. Ši dozė sumažėja dėl to, kad ruošiant maistą sumažėja radionuklidų
aktyvumai.
Toliau tęsiamas ir maisto bei geriamojo vandens radioaktyviosios taršos monitoringas.
Bandiniai imami Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose bei IAE įtakos zonoje. Tiriami
pagrindiniai vietinės kilmės maisto produktai ir geriamasis vandentiekio bei šulinių vanduo. Atliekami
137
Cs, 90Sr/Y, bendrųjų beta ir alfa aktyvumų tyrimai. 2002 m. nepastebėta jokių naujų radioaktyviosios taršos tendencijų.
137

15 pav.
Į ŽMOGAUS ORGANIZMĄ PATEKĘ
SU TIRTU MAISTU BENDRIEJI BETA
AKTYVUMAI 2001 M. SPALIO – 2002 M.
RUGSĖJO MĖN., Bq PER DIENĄ
Figure 15.
DAILY INTAKE OF GROSS BETA ACTIVITY,
Bq/DAY, NOVEMBER 2001 – SEPTEMBER
2002

14 pav.
Į ŽMOGAUS ORGANIZMĄ PATEKĘ SU
TIRTU MAISTU 90Sr IR 137Cs AKTYVUMAI
2001 M. SPALIO – 2002 M. RUGSĖJO
MĖN., Bq PER DIENĄ
Figure 14.
CONCENTRATIONS 90Sr AND 137Cs IN
DAILY DIET, NOVEMBER 2001 – UNTIL
SEPTEMBER 2002, Bq/DAY

It follows from the results of measurements that the daily intake of 90Sr is (0,09±0,01) Bq,
Cs – (0,12±0,01) Bq, gross beta activity – (51±7) Bq. These values were used for the assessment
of the dose caused by food to an adult inhabitant of Lithuania. As the largest part of gross beta activity is caused by 40K, the ingestion dose coefﬁcient of this radionuclide is used. It is obtained that 90Sr
in the food of an average inhabitant of Lithuania causes the dose of 9,2•10-5 mSv, 40K – 0,115 mSv,
137
Cs – 5,4•10-4 mSv annually. Evidently almost the whole dose from foodstuffs is caused by 40K.
Annual effective dose caused by the concentrations of radionuclides in daily diet is lower
than the dose received when the concentrations in raw foodstuffs are used in assessment. The
latter, according to the results of our measurements, equals to 0,19 mSv. The difference between
these doses can be explained by the fact that the concentrations decrease during cooking.
The monitoring of contamination of foodstuffs and drinking water is continued. Samples are
collected in Vilnius, Kaunas, Klaipėda, and Šiauliai regions, and Ignalina NPP area. Research of
basic local foodstuffs and drinking water from water-supply and wells is performed. The measurements of 137Cs, 90Sr/Y concentrations, of gross beta and gross alpha activities are performed. No
new trends of contamination were observed in 2002.
137
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Nors tiek maiste esančių radionuklidų aktyvumai, tiek šių radionuklidų sąlygojamos dozės
yra mažos, tokie tyrimai duoda informaciją apie vieną iš žmogaus apšvitos šaltinių. Ilgalaikiai radionuklidų kiekių stebėjimai „maisto krepšelyje“ ir atskiruose vietinės kilmės maisto produktuose bei
geriamajame vandenyje leis nustatyti apšvitos, kurią lemia maistas ir vanduo, tendencijas, ir, esant
būtinybei, iš anksto imtis dozių mažinimo priemonių.

VISAGINO VALYMO ĮRENGINIŲ
DUMBLO KAUPYKLOS ĮTAKOS
ŽMONIŲ APŠVITAI ĮVERTINIMAS
Optimizuojant radiacinę saugą, svarbu nustatyti, kokias dozes gali sąlygoti vienas ar kitas
šaltinis ar praktinė veikla. Kartais nustatant šias dozes būtina identiﬁkuoti kritines grupes, atlikti
įvairius matavimus, naudoti įvairius parametrus.
Atliktas Visagino miesto valymo įrenginių nuotėkų dumblo kaupyklos radiologinis įvertinimas, siekiant nustatyti kaupykloje sukauptame dumble esančių radionuklidų aktyvumus ir įvertinti
kritinių grupių narių efektines dozes. Pateiktos rekomendacijas, ką daryti su šiuo dumblu, kad dozes, kurias gaus (galės gauti) jį panaudoję žmonės, būtų optimizuotos.
Paimti 38 dumblo ėminiai gama radionuklidų ir 10 vandens ėminių tričio tūriniams aktyvumams nustatyti. Optimizuojant ėminių skaičių, naudotasi Amerikos chemikų draugijos parengta
programa Environ-Calc.
Padidintos taršos tričiu dumblo kaupyklos teritorijoje nenustatyta. Gama spektrometriniai tyrimai parodė, kad iš technogeninės kilmės radionuklidų dumble yra 60Co ir 137Cs. Vidutinis
aktyvumas drėgno svorio ėminiuose buvo: 60Co – 42 Bq/kg, 137Cs – 10 Bq/kg. Didžiausias 60Co
aktyvumas siekė 135 Bq/kg. 137Cs vidutinis savitasis aktyvumas buvo artimas šio radionuklido
aktyvumui Lietuvos grunte. 16 pav. pateiktas ėminių pasiskirstymas pagal 60Co savitąjį aktyvumą.

Although both the concentrations of radionuclides in food and the doses caused by these
radionuclides are low, these measurements provide information about one of the sources of human
exposure. Long term observations of concentrations of radionuclides in daily diet, separate local
foodstuffs, and drinking water will enable to assess the exposure, caused by food and water, and, if
necessary, to take preventive measures for the reduction of this exposure.

ASSESSMENT OF EXPOSURE
DUE TO THE SEWAGE SLUDGE
OF VISAGINAS PURIFICATORY FACILITY
The assessment of doses that might be caused by the particular practice or source is very
important for the optimization of radiation protection. Sometimes critical groups have to be identiﬁed, various measurements have to be performed, and various parameters have to be used when
assessing the doses.
Radiological assessment of sewage sludge from Visaginas city was performed – the concentrations of the radionuclides in the sewage sludge were determined, and effective doses to the
members of critical groups were assessed. The recommendations were given how to keep the
doses as low as reasonably achievable.
38 sewage samples were collected for gamma spectrometry measurements and 10 samples – for measurements of tritium concentrations. The optimization of the number of samples to be
sampled was performed using the program Environ-Calc of American Chemical Society.
No increased contamination with tritium was found in sewage sludge. The only man made
radionuclides found by gamma spectrometry in the sludge were 60Co and 137Cs. The average concentrations were 42 Bq/kg of 60Co and 10 Bq/kg of 137Cs (fresh weight). The maximum concentration
of 60Co was 135 Bq/kg. The average concentration of 137Cs was in the same range as in any soil
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Gamtinės kilmės radionuklidų kiekiai buvo tik foniniai ir į jų sąlygojamą apšvitą skaičiuojant
dozes neatsižvelgta.
Remiantis tyrimų rezultatais, buvo įvertintos kontrolinių grupių narių metinės individualiosios
efektinės ir kolektyvinės dozės, kurias tam tikromis, žemiau nurodytomis sąlygomis, lemtų kaupyklos dumble esantys radionuklidai. Visos kaupyklos dumble esančių radionuklidų galimos apšvitos
įvertintos dviem dumblo panaudojimo atvejais. Pirmuoju atveju dumblas naudojamas dirbamai
žemei ir pievoms tręšti, antruoju – dumblo kaupykla užpilama dirvožemio sluoksniu ir apželdinama.
Pirmuoju atveju apšvitos dozės vertintos dviem kritinėms grupėms – gyventojams, kurie būtų veikiami į tręšiamus laukus patekusių radionuklidų, ir darbuotojams, kurie visus metus dirbtų kaupykloje.
Antruoju atveju įvertintos apšvitos dozės, kurias gyventojai gautų iš radionuklidų, patekusių į geriamąjį vandenį. Įvertintos kūdikių iki vienerių metų ir suaugusių žmonių dozės.
Nustatyta, kad bendra individualioji metinė dozė, kurią gautų kritinės grupės narys, jeigu
žemės ūkio naudmenims tręšti būtų naudojamas kaupykloje esantis dumblas būtų lygi: vienerių
metų kūdikiui – 12 μSv, suaugusiam gyventojui – 9,4 μSv. Nors kūdikio dozė viršija dozę, nustatytą
nebekontroliuojamajai veiklai, atliekant realų dozių įvertinimą būtų gauta mažesnė už 10 μSv dozė.
Bendra metinė apšvita žmogui, kuris metus (2000 val.) dirbtų kaupykloje, nuo abiejų radionuklidų, esančių dumble, būtų lygi 0,76 mSv. Kadangi ši dozė viršija 10 μSv, būtina įvertinti, kokias
radiacinės saugos priemones reikia taikyti kaupykloje dirbantiems žmonėms, nors jie nepriskiriami
kategorijai darbuotojų, dirbančių su šaltiniais. Tai yra bendrojo įvertinimo rezultatas, todėl prieš pradedant darbus kaupykloje, turėtų būti atliktas realus dozių įvertinimas.

16 pav.
DUMBLO ĖMINIŲ PASISKIRSTYMAS
PAGAL 60Co SAVITĄJĮ AKTYVUMĄ, Bq/kg
DRĖGNO SVORIO
Figure 16.
DISTRIBUTION OF SEWAGE SAMPLES
ACCORDING TO THE CONCENTRATION
OF 60Co, Bq/kg, FRESH WEIGHT

samples from Lithuania. The distribution of samples according to the concentration of 60Co is given
in the ﬁgure 16.
Concentrations of natural radionuclides were of the background values, and the exposure
they could cause was not regarded when calculating the doses.
On the basis of results of measurements the assessment of individual annual effective and
collective doses, which could be caused by the radionuclides in the sewage sludge under special
conditions (thereinafter indicated), to the members of critical groups was made. All potential exposures from the radionuclides in sewage sludge were assessed in two scenarios. The ﬁrst scenario
is based on the use of the sludge for fertilization, and the second one – on the cover of the sludge
with a layer of soil. For the ﬁrst scenario the assessment of doses was performed for two critical
groups: for the population, which would be affected by the radionuclides in the fertilized ﬁelds, and
for the workers, which would work the whole year with the sludge. For the second scenario doses
to the population due to the radionuclides in drinking water were assessed. Doses to the 1-year-old
children and to adults were assessed.
The assessed dose to the member of the critical group in case of use of sewage sludge for
fertilization of farming land would equal to 12 μSv for a 1 year old child, and 9,4 μSv for an adult.
Although the dose to the 1-year-old child exceeds the dose set for the clearance levels, during the
realistic (not so conservative) the assessed dose will be lower than 10 μSv.
The annual effective dose caused by both radionuclides in the sludge of the worker, who
works at the sludge 2000 hours per year would be 0,76 mSv. Because this dose exceeds 10 μSv,
the radiation protection means applicable to the workers, working at the sewage sludge, are to be
considered, although these workers are not attributed to the category of radiation workers. But as
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Kolektyvinė dozė nuo laukų tręšimo dumblu yra 4,4•10-3 žm Sv. Ši dozė yra mažesnė už
1 žm Sv. Tarptautiniuose ir Lietuvos teisės aktuose nustatyta: galima nekreipti dėmesio į jonizuojančiosios spinduliuotės keliamą pavojų, jeigu kolektyvinė dozė neviršija 1 žm Sv.
Individualioji dozė, kurią per metus nuo 60Co ir 137Cs, patekusių į geriamąjį vandenį iš gruntu
užpiltos kaupyklos dumblo, gautų kritinės grupės narys, būtų 12 μSv (vienerių metų kūdikiui) ir
11 μSv (suaugusiajam). Šios dozės viršija 10 μSv, tačiau būtina atsižvelgti, kad tai konservatyvus
vertinimas ir, kad metinė efektinė dozė, gauta geriant tokį vandenį, bus mažesnė už 0,1 mSv.
Nustatyta, kad iš pateiktų scenarijų mažiausias apšvitos dozes sąlygotų dumblo užpylimas
gruntu. Užpilant reikėtų taikyti tam tikras priemones darbuotojų radiacinei saugai užtikrinti.

DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ
APŠVITOS MONITORINGAS
Viena iš svarbiausių darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, radiacinės saugos užtikrinimo priemonių yra jų apšvitos monitoringas. Dažnai tai daroma individualiai, siekiant nustatyti, kokias dozes
gauna kiekvienas A kategorijos darbuotojas.
2002 m. atlikti 2944 darbuotojų individualiųjų išorinės apšvitos dozių matavimai.
Apibendrindami turimus duomenis, galime teigti, kad 2002 m. darbuotojų gautos apšvitos
dozės iš esmės nesiskyrė nuo gautų 2001 m. Tai rodo 17 pav., kuriame pateiktos kai kurių darbuotojų kategorijų vidutinės apšvitos dozės.
Daugiausia darbuotojų dirba asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 18 pav. pateikta informacija apie šių darbuotojų apšvitą. Iš jos taip pat matyti, kad vidutinių dozių pokyčiai neturi išreikštos
tendencijos.

this is a result of a generic assessment, a more realistic assessment should be performed prior to
the start-up of the works at the sewage sludge.
Collective dose in case of use of sewage sludge for fertilization of ﬁelds is estimated to
be 4,4•10-3 man Sv which is lower than 1 man sievert set as a clearance level by international
and Lithuanian documents. The dose to the member of the critical group in case of 60Co and 137Cs
entering drinking water from the sewage sludge under the layer of soil would equal to 12 μSv for
a 1 year old child, and 11 μSv for an adult. These doses exceed 10 μSv, but the fact that this is a
conservative assessment has to be considered, and that annual effective dose from drinking such
water would be less than 0,1 mSv.
It is found that the most optimized scenario will be the covering of the sewage sludge with a
layer of soil. Certain means for radiation protection of workers have to be applied when doing it.

MONITORING OF OCCUPATIONAL AND
PUBLIC EXPOSURE
Monitoring of exposure is one of the major radiation protection measures of persons, working with the sources of ionizing radiation. Often it is a personal monitoring. The aim is to control the
doses of each category A worker.
2944 persons in medicine, industry, research and education were monitored in 2002.
Summarizing the data available, an implication can be made that the doses the radiation
workers received in 2002 do not differ signiﬁcantly from the ones in 2001. This can be seen in ﬁgure
17, where the average doses of workers of selected professions are given.
Predominant part of workers was employed in health care institutions. Figure 18 gives the
information on the exposure of these workers. Here it also can be seen, that the changes of average
doses have no expressed trend.
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Tiriant IAE įtaką gyventojų apšvitai, atlikti aplinkos dozių matavimai IAE įtakos zonoje ir
Kupiškio rajone (po 16 pastovių taškų kiekviename regione, vieno matavimo trukmė – 6 mėnesiai). Atlikti 124 matavimai. Rezultatai pateikti 19 pav. Nėra statistiškai patikimo skirtumo tarp šių
vidurkių.
Viena iš svarbiausių ir sudėtingiausių problemų individualiosios dozimetrinės kontrolės
srityje – dozių matavimų kokybės laidavimas. Tikimės, kad šią problemą padės išspręsti vykdomas
PHARE Dvynių projektas.

17 pav.
DARBUOTOJŲ VIDUTINIŲ METINIŲ
IŠORINĖS APŠVITOS DOZIŲ
PASISKIRSTYMAS PAGAL SRITIS: 2001 IR
2002 M. PALYGINIMAS
Figure 17.
THE AVERAGE DOSES OF RADIATION
WORKERS IN DIFFERENT AREAS OF
WORK: COMPARISON OF YEARS 2001
AND 2002

18 pav.
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINĖS
METINĖS IŠORINĖS APŠVITOS DOZĖS
2002 M.
Figure 18.
AVERAGE ANNUAL DOSES OF
RADIATION WORKERS OF HEALTH
CARE INSTITUTIONS (SELECTED
PROFESSIONS) IN 2002

19 pav.
APLINKOS DOZIŲ VIDURKIŲ VERTĖS
2001–2002 M.
Figure 19.
MEAN VALUES OF ENVIRONMENTAL
DOSES IN 2001 AND 2002

Measurements of environmental doses (16 permanent points in each region, duration of one
measurement – 6 months) in the area of Ignalina NPP and in Kupiškis district were performed for the
analysis of the possible impact of Ignalina NPP on the exposure of population. 124 measurements
were done. The results are given in ﬁgure 19. There is no statistically signiﬁcant difference between
the values recorded in Ignalina NPP area and Kupiškis district.
One of the most complex problems in personal dosimetry is the quality assurance measurements. The PHARE Twinning project started in 2002 will help to solve it.
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MEDICININĖS APŠVITOS PROBLEMOS
Medicininės procedūros, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, yra vienas iš
svarbiausių apšvitos šaltinių, todėl didelis dėmesys skiriamas pacientų gaunamoms dozėms registruoti ir mažinti.
Vykdomi pacientų, kuriems atliekami įvairūs rentgeno diagnostiniai tyrimai, dozių matavimai. Vienas šių matavimų tikslų – nustatyti medicininės apšvitos rekomenduojamuosius lygius. Šiuo
metu naudojami tarptautinių organizacijų rekomenduojami lygiai, tačiau mūsų šalyje kai kurie šių
lygių gali būti per griežti ir neskatinti mažinti pacientų dozių.
2002 m. buvo baigti dozių, kurias pacientai gauna ﬂuorograﬁnių tyrimų metu, matavimai,
atlikti 31 gydymo įstaigoje. Matuotos dozės, kurias pacientai gauna ﬂuorograﬁjos krūtinės ląstos
galinės – priekinės projekcijos (PA) tyrimų metu. Pacientų paviršiaus įėjos dozės buvo matuojamos termoliuminiscenciniais dozimetrais, juos priklijavus prie paciento kūno. Vėliau dozimetrai
buvo nuskaitomi RADOS sistema. Efektinės dozės paskaičiuotos naudojantis Didžiosios Britanijos
Nacionalinės radiacinės saugos valdybos (NRPB) rekomendacijose nurodytais koeﬁcientais.
Nustatyta, kad pacientai tokių tyrimų metu vidutiniškai gauna (0,44±0,05) mSv efektinę dozę (95%
patikimumo intervalas), kuri apie 10 kartų didesnė už vidutinę efektinę dozę, gaunamą atliekant tokius pat tyrimus įprastiniais rentgeno aparatais. 2002 m. kolektyvinė apšvitos dozė dėl ﬂuorograﬁjos
tyrimų buvo 528 žm Sv. Įvertintas galimų mirčių dėl šių tyrimų skaičius yra lygus 26.
Gydymo įstaigos, dar naudojančios ﬂuorograﬁjos aparatus, turėtų pagalvoti, kaip atsisakyti
ﬂuorograﬁjos tyrimų, naudojamų proﬁlaktiniams sveikatos tikrinimams, arba sumažinti jų skaičių,
atkreipiant dėmesį į tai, kad dauguma pacientų yra palyginti jauno amžiaus.
Siekiant optimizuoti pacientų radiacinę saugą, 2002 m. kartu su Švedijos radiacinės saugos
įgaliotąja institucija buvo organizuoti 2 seminarai. Jų metu gydymo įstaigų skyrių, kuriuose diagnostikai ir gydymui naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, darbuotojai supažindinti su kokybės sistemų
diegimo principais ir praktiniais būdais.
Atliekama rentgeno aparatų kokybės kontrolė. Šie matavimai padeda identiﬁkuoti aparatus,
kurių techninės charakteristikos tokios, kad jų negalima naudoti.

PROBLEMS OF MEDICAL EXPOSURE
Medical procedures using ionizing radiation are one of main sources of exposure; this is why attention
is given to the recording and reduction of doses to the patients.
Measurements of patients’ doses during various x-ray examinations are performed. One of the aims
of these measurements is to establish the reference levels of medical exposure. Recently the reference levels
recommended by international organizations are being used, but some of these levels may be too strict for
Lithuania and so may not encourage the reduction of doses to the patient.
The measurements of patients’ doses in photoﬂuorography (mass minute) examinations have been
ﬁnished in 2002. These measurements were performed in 31 health care institutions. Patients’ doses in posterior-anterior (PA) chest examinations were measured. Patient entrance dose was measured with termoluminescent dosimeter ﬁxed to the patient’s body. Afterwards the doses were read out by the RADOS system. Effective
doses were calculated using the coefﬁcients given by the National Radiation Protection Board of UK. It was
found that during such examinations the patients receive an average effective dose of (0,44±0,05) mSv ((95%
conﬁdence). This dose is tenfold higher than the average effective dose received during the same examination
performed with conventional x-ray machine. Collective dose from photoﬂuorography examinations in 2002 was
528 man sievert. Estimated number of probable deaths due to these examinations is 26.
Health care institutions still using photoﬂuorography units should consider about replacement of health
screening with these units or reduction of frequency of photoﬂuorography examinations, particularly taking into
account that most of the examined patients are young people.
Together with Swedish Radiation Protection Authority two seminars were organized with the purpose
to optimize radiation protection of patients. During these seminars the staff departments where ionizing radiation is used both for diagnostics and treatment was acquainted with the principles of implementation and
practical aspects of quality systems.
Quality control of x-ray machines is performed. These measurements help to identify units not suitable
for use.
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TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
ŠVEDIJOS PARAMA
Daugiametis bendradarbiavimas sieja RSC ir Švedijos radiacinės saugos įgaliotosios institucijos (SSI) specialistus. Švedija viena iš pirmųjų padėjo Lietuvai kurti radiacinės saugos infrastruktūrą: suteikta materialinė pagalba, mokomi bei konsultuojami specialistai. Net nepastebėjome,
kada perėjome į aukštesnį lygį, t. y. kartu su kolegomis pradėjome vykdyti bendras programas,
rengti pranešimus bei straipsnius. Tai rodo šio bendradarbiavimo rezultatų efektyvumą.
Turbūt pastebėjote, kad supažindindami su atliktais darbais, vykdant RSC funkcijas,
dažnai akcentavome, jog tai atlikta vykdant dvišalius projektus su SSI.
Pagal bendrus projektus vyko radono kiekių gyvenamuosiuose namuose ir grunte nustatymo tiriamieji darbai, pacientų apšvitos vertinimo ir priemonių jai mažinti nustatymas, organizuotas gydymo įstaigų radiacinės saugos ir kitų sričių specialistų mokymas.
Nepamatuojamą pagalbą Švedijos kolegos teikė ir tebeteikia rengiantis bei reaguojant į
galimas branduolinę ir radiacinę avarijas, konsultuojant radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir kitais
klausimais.
Kaip jau buvo minėta anksčiau, šalies radiacinės saugos specialistams aktualu tinkamai
pasirengti IAE I-ojo bloko eksploatavimo nutraukimui. Švedijos kolegos ir šioje srityje teikia pagalbą, t. y. padėjo parengti teisės aktą, tame tarpe nusakantį pagrindinius radiacinės saugos
reikalavimus branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimui, konsultuoja šalies
įgaliotąsias institucijas, į ką pagal jų kompetenciją būtina atsižvelgti vertinant radiacinės saugos
užtikrinimą eksploatavimo nutraukimo metu.
Su SSI pagalba parengti ir išleisti informaciniai leidiniai specialistams „Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymas. Smulkiųjų atliekų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai“,
„Radiacinė sauga pramonėje“ ir „Radonas patalpose. Jo mažinimo būdai“ bei gyventojams „Ką
reikia žinoti apie pasirengimą galimai branduolinei avarijai“.

INTERNATIONAL PROJECTS
SUPPORT FROM SWEDEN
Sustained cooperation connects the specialists of the RPC and of Swedish Radiation
Protection Authority (SSI). Sweden was one of the ﬁrst countries helping Lithuania to create radiation protection infrastructure. Material support was provided, specialists trained and consulted. We
almost did not notice the moment of shifting to a higher level – that is, we started to implement bilateral programs, prepare presentations and articles. This shows the efﬁciency of such cooperation.
The ones reading this publication thoroughly may have noticed that presenting the works
done implementing the functions of the RPC, we often emphasized that these works were performed during the bilateral cooperation with SSI.
Research works of assessment of indoor radon concentrations, assessment of radon risk,
and assessment of patient doses and establishment of measures for their reduction, trainings of
radiation protection ofﬁcers from hospitals and other areas – these are the works performed in
bilateral cooperation.
An immense help is still received from Swedish colleagues in areas of preparedness and
response to a possible nuclear and radiological emergency; also advice was given in radioactive
waste management, and other questions.
As it was already mentioned earlier, preparedness for the decommissioning of Unit 1 of
Ignalina NPP is very topical for the radiation protection specialists of our country. We receive help
from Swedish colleagues in this area, too: help was received preparing the legal document setting
basic safety standards for the operation and the decommissioning of nuclear facilities, guidance was
given as to what should the notiﬁed authorities of the country regard (according to their competence)
evaluating the radiation protection during the decommissioning.
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Finansuota RSC 2001 m. RSC veiklos ataskaitos leidyba bei suteikta didžiulė pagalba organizuojant ir pravedant tarptautinę konferenciją „Radiacinė sauga šiandien“ (2002).
Finansuojant SIP, sukurtas ﬁlmas apie RSC, supažindinantis su jo veikla, vykdant įgaliotosios institucijos radiacinės saugos klausimais funkcijas.
Sunku išvardinti visas Švedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo sritis. Dėkodami kolegoms,
tikimės, kad jis dar ilgai truks.
RADIACINĖS SAUGOS OPTIMIZAVIMAS
RENTGENO DIAGNOSTIKOJE
Rentgeno diagnostiniai tyrimai – dažniausiai atliekamų tyrimų rūšis tiek Lietuvoje, tiek kitose
šalyse, todėl jų optimizavimas yra labai svarbi priemonė didinant diagnostikos patikimumą ir mažinant pacientų bei darbuotojų dozes. Radiacinės saugos optimizavimas rentgeno diagnostikoje apima tokius elementus kaip įrangos parinkimas, pakankamos diagnostinės informacijos arba gydymo
rezultato gavimas bei praktinius aspektus, kokybės laidavimą su kokybės kontrole, pacientų dozių
įvertinimą. Akivaizdu, jog sudėtinga optimizuoti radiacinę saugą rentgeno diagnostikoje. Keletą
metų gydymo įstaigos apsiribodavo rentgeno aparatų kokybės kontrolės matavimais, kuriuos kartą
per metus atlieka kitų organizacijų specialistai.
Nuo 2002 m. pradžios Lietuvoje kartu su Olandijos metrologijos ir medicinos įstaigomis
vykdomas projektas, kuriuo siekiama sukurti patį svarbiausią radiacinės saugos optimizavimo sistemos elementą – kokybės sistemas. Koordinuojant RSC, jos kuriamos keturių lygių gydymo įstaigų
– pradedant universitetinėmis klinikomis ir baigiant apskrities ligonine – rentgeno diagnostikos
skyriuose.
Visos gydymo įstaigos jau paruošė kokybės vadovų projektus. Parengti specialistai, galintys
mokyti kitus kaip kurti ir tvarkyti kokybės sistemas. Naudojant už Olandijos Vyriausybės skirtas lėšas
nupirktą kokybės kontrolės įrangą, išmokytas visų projekte dalyvaujančių gydymo įstaigų personalas, kaip atlikti kokybės kontrolės bandymus.

Informational publications for specialists Management of Radioactive Waste. Requirements
to Small Producers for the Management of Radioactive Waste, Radiation Safety in Industry, and
Radon Indoors. The Ways of its Mitigation, and for population – What One Has to Know about the
Preparedness for a Nuclear Accident, were prepared and published with help from SSI.
Also the publication of the RPC’s annual report for 2001 was ﬁnanced by SSI, and an
immense help provided in organization and course of international conference Today’s Radiation
Protection, 2002.
Video presentation (ﬁnanced by Swedish International Project Nuclear Safety (SIP)) about the
RPC and its practice implementing the tasks of a notiﬁed authority in radiation protection was made.
These are just some of the areas of cooperation between Lithuania and Sweden. We would
like to thank our colleagues and wish for the extensive continuation of this cooperation.
OPTIMIZATION OF RADIATION PROTECTION
IN X-RAY DIAGNOSTICS
X-ray examinations are the most frequent type of examinations not only in Lithuania, but in
other countries, too. This is why the optimization of these examinations is a very important measure
for the enhancement of reliability of examinations and reduction of patients’ and workers’ doses.
Optimization of radiation protection in x-ray diagnostic includes such elements as selecting the
equipment, getting the adequate diagnostic information, and practical aspects, such as quality assurance and quality control, and assessment of doses to the patients. The optimization of radiation
protection in x-ray diagnostic is obviously complicated. Health care institutions for several years
were performing only quality control tests (usually by other organizations) of x-ray machines.
From the beginning of 2002 the new project is being implemented in Lithuania together with
metrological and health care institutions of the Netherlands. The aim of this project is to creation of
basis of optimization of radiation protection in medicine – quality systems. These systems are being
created in x-ray departments of health care institutions of all levels – from university clinics to county
hospital – and the RPC is a coordinator of the project.
The participating hospitals have already prepared drafts of quality manuals. Trainers, able to
teach others how to create and manage quality systems, have been trained. Using the funds given
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Ypač sudėtingas yra kokybės vadovų rengimas. Juose turi atsispindėti tokie esminiai kokybę lemiantys elementai kaip personalo kvaliﬁkacija, įrangos kokybės kontrolė, pagrindiniai procesai
(tyrimo pagrindimas, paciento informavimas apie tyrimą, ﬁlmų ryškinimas, rentgeno nuotraukų
archyvavimas), būdai kaip vertinti šių procesų kokybę.
Todėl susiduriama ir su problemomis. Pavyzdžiui, projekte dalyvaujantys darbuotojai yra užimti, todėl kokybės sistemos kuriamos lėčiau negu buvo numatyta. Iškyla daug neaiškumų rengiant
kokybės vadovus. Tačiau per metus pasiekta akivaizdi pažanga. Labai svarbu ne tik tai, kad ateityje
šios kokybės sistemos bus pavyzdys visų kitų gydymo įstaigų rentgeno diagnostikos skyriams, bet
ir tai, jog bus sukurta kvaliﬁkuotų specialistų grupė, padėsianti RSC spęsti sudėtingus radiacinės
saugos gydymo įstaigose klausimus.
Projektas tęsiamas.

Dvynių sutarties pasirašymas: projekto
vadovas J. Elkert (Švedija), RSC direktorius
A. Mastauskas
The signing of Twinning Covenant: project
leader J. Elkert (Sweden), director of the RPC
A. Mastauskas

PHARE PROJEKTAS „RADIACINĖS SAUGOS
INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS IR
PAGALBINIŲ TARNYBŲ VYSTYMAS“
Nuo 1997 m. RSC labai rūpinasi, kad šalies radiacinės saugos
infrastruktūra atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus ir standartus,
kurie perkeliami į mūsų šalies teisės aktus, imamasi priemonių jiems
įgyvendinti. Tačiau prielaidos realiems kokybiniams pokyčiams atsirado
2002 m., kaip buvo pradėta vykdyti PHARE projektas „Radiacinės saugos infrastruktūros sukūrimas ir pagalbinių tarnybų vystymas“.
Projektą sudaro Dvynių ir įrangos tiekimo komponentai.
Kartu su partneriais iš Švedijos radiacinės saugos įgaliotosios
institucijos (SSI) ir Suomijos Radiacinės ir branduolinės saugos instituto
(STUK) bus parengta RSC kokybės sistema, pasirengta akredituoti
laboratorijas, sukurta RSC pasirengimo branduolinėms ir radiacinėms

by the Government of the Netherlands, the quality control equipment has been acquired, personnel
of all the participating hospitals has been trained how to perform quality control tests.
The preparation of quality manuals is particularly complex. These manuals have to describe
such basic elements, essential for quality, as the qualiﬁcation of staff, quality control of equipment,
main processes (justiﬁcation of examinations, informing the patient, development of ﬁlms, archiving
of x-ray images), methods for evaluation of quality of these processes.
No wonder some problems are encountered. For example, the participants have heavy
workloads, so quality systems are being created at a lower speed than previously intended. A lot
of uncertainties arise during the preparation of quality manuals. However, an obvious progress has
been made during the year. It is important not only that these systems are going to be an example
for x-ray departments of all other health care institutions, but that a group of qualiﬁed professionals
is going to be created, and the members of the group will help the RPC to solve complex questions
about radiation protection in health care institutions.
The project is continued.
PHARE PROJECT CREATION OF RADIATION
PROTECTION INFRASTRUCTURE AND
DEVELOPMENT OF SUPPORTING SERVICES
Since 1997 the RPC puts a lot of efforts in order to establish compliance of Lithuanian
radiation protection infrastructure with the requirements and standards of European Union. The
requirements of European Union on radiation protection are transferred into the national legislation;
measures are taken to implement them. But the prerequisites for real qualitative changes appeared
in 2002, when the implementation of PHARE project Radiation Protection began. Project consists of
Twinning and Equipment Supply components.
Together with partners from Swedish Radiation Protection Authority (SSI) and Finnish
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) the quality system of the RPC shall be created, the
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avarijoms sistema, sukurtos prielaidos mokytis kokybiškos ir šiuolaikinės radiacinės saugos, visuomenės informavimo ir kt.
2002 m. buvo išanalizuoti RSC parengti teisės aktai, perkeliantys Europos Sąjungos teisės
aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimus. Švedijos ekspertai nustatė, kad į šalies teisės aktus perkelti visi atitinkami Europos Sąjungos direktyvų, rekomendacijų reikalavimai.
Parengta RSC kokybės sistemos struktūra, identiﬁkuotos laboratorijų akreditavimo sritys bei
matavimų metodai, parengtos planuojamos įsigyti įrangos techninės speciﬁkacijos.
Svarbu ir tai, kad šis projektas dar labiau suintensyvino ir taip jau glaudų bendradarbiavimą
su šalimis, kurios turi išvystytas radiacinės saugos infrastruktūras. Kartu su naujomis metodikomis
įsisavinamas naujas darbo stilius, atsiranda daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Akivaizdu, kad šis
projektas padės sukurti šiuolaikinį, Europos standartus atitinkantį Radiacinės saugos centrą.
TARPTAUTINĖ ATOMINĖS ENERGIJOS AGENTŪRA (TATENA)

RSC direktorius A. Mastauskas (iš kairės),
P. Dimitriou (Graikijos atominės energijos
komisija), TATENA regioninės programos
vadovas J. Sabol, Graikijos atominės
energijos komisijos prezidentas
L. Camarinopoulos, Latvijos Radiacinės
saugos centro direktorius A. Salmins,
TATENA Europos, Lotynų Amerikos ir Vakarų
Azijos skyriaus direktorius B-K. Kim

Kaip ir ankstesniais metais, toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su TATENA. Baigtas vykdyti
regioninis projektas „Radiacinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų saugumo techninių priemonių sistemos
sukūrimas“. Šios tarptautinės organizacijos nuomone,
Lietuvoje sukurta pakankamai stipri radiacinės saugos
infrastruktūra ir yra visos galimybės ją plėtoti bei vykdyti
pagrindines įgaliotosios institucijos funkcijas. Pagal šį
projektą šalies specialistai turi galimybę kelti kvaliﬁkaciją mokymo kursuose, dalyvauti seminaruose, ekspertų
pasitarimuose.
Įrodymas, kad Lietuva gali būti pavyzdžiu kitoms
šalims, kuriančioms nacionalinę radiacinės saugos
infrastruktūrą: 2002 m. Lietuvoje lankėsi TATENA siųsti

Direktor of the RPC A. Mastauskas (from the
left), P. Dimitriou (Atomic Energy Commission,
Greece), head of IAEA’s regional program
J. Sabol, L. Camarinopoulos – President of
Atomic Energy Commission, Greece; Director
of Latvian Radiation Protection Centre
A. Salmins, Director of IAEA’s Europe, Latin
America and Western Asia department
B-K. Kim

accreditation of laboratories achieved, the system of emergency preparedness of the RPC created,
prerequisites for modern radiation protection training and public relations created, etc.
In 2002 the legal documents prepared by the RPC and transposing the requirements of
EU radiation protection documents were analyzed. Swedish experts found that all the appropriate requirements of EU directives and recommendations were transferred into the national legal
documents.
The structure of the quality system of the RPC was drafted, a scope of accreditation and
methods of measurements was identiﬁed, and technical speciﬁcations were prepared for the equipment to be supplied.
Importantly, this project intensiﬁed even more the intense cooperation with the countries
with developed radiation protection infrastructures. New work style is being assimilated together
with new methods, stronger self conﬁdence emerges. Evidently, this project will help to create a
modern radiation protection authority complying with the European standards.
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA)
The co-operation with IAEA was continued as previuosly. Regional Project Development of
Technical Capabilities for Sustainable Radiation and Waste Safety Infrastructure was implemented.
In estimation of this organisation, a sufﬁcient radiation protection infrastructure was created in
Lithuania, and there are possibilities to develop it, and to implement the main tasks of a notiﬁed
authority. But, in the framework of this project country’s specialists have a possibility to refresh their
knowledge in various training curses, to take part in seminars, expert meetings.
As a proof of the fact that Lithuania can already be an example to other countries, which are
creating their national radiation protection infrastructure, scientiﬁc visists ﬁnanced by IAEA in 2002
can be mentioned. Leading specialists in radiation protection from the mentioned countries were
visiting Lithuania with the aim to learn about development of radiation protection infrastructure.
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kitų šalių radiacinės saugos specialistai ir mokėsi, kaip organizuoti darbą šioje srityje. Dauguma
RSC specialistų TATENA įteisinti kaip ekspertai ir siunčiami šalims – narėms pagelbėti tobulinant
radiacinės saugos infrastruktūrą.
Padedant TATENA, organizuotas Vidurio ir Rytų Europos ALARA tinklo susitikimas.
Parengtas tinklo internetinis tinklalapis ir išleistas pirmasis elektroninis leidinys apie tinklo veiklą.
Kartu su VATESI parengtas ir šiais metais pradedamas vykdyti nacionalinis techninio bendradarbiavimo projektas „Reguliuojančiųjų funkcijų stiprinimas ir branduolinės bei radiacinės saugos
mokymo tobulinimas“, skirtas nacionaliniam mokymo centrui radiacinės saugos klausimais steigti.
Įgyvendinamos priemonės, numatytos nacionaliniame projekte LIT/4/002, kurio pagrindinis
tikslas – padėti pasirengti IAE I-ojo bloko uždarymui, suteikiant reikiamą įrangą ir priemones, organizuojant specialistų mokymą, perduodant kitų šalių sukauptą patirtį, reikalingą vykdant eksploatavimo nutraukimo priežiūros darbus.
Pagal techniniame projekte „Radiacinės saugos atominėse elektrinėse tobulinimas“ numatytas priemones, dalyvauta seminaruose bei pasitarimuose, aptariant bei ieškant būdų radiacinės
saugos problemoms spręsti atominėse elektrinėse.

BENDRADARBIAVIMAS
Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai sieja RSC su žemiau nurodytomis Lietuvos institucijomis
bei įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio institucijomis.
LIETUVOS INSTITUCIJOS BEI ĮSTAIGOS
Aplinkos ministerija • Botanikos institutas • Civilinės saugos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos • Ekstremalių sveikatai situacijų centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
• Fizikos institutas • Geologijos ir geograﬁjos institutas • Higienos institutas • Kauno technologijos

The meeting of Middle and Eastern Europe ALARA network was organized with the support
from IAEA. Internet page of the network was prepared, and the ﬁrst electronic publication about the
activity of this network was published.
Together with VATESI a project Enhancement of Regulatory Body Effectiveness on national
technical cooperation for the establishment of national radiation protection training centre, was prepared. The implementation of this project begins in 2003.
Measures of national project LIT/4/002 are being implemented. Fundamental aim of this
project is to help in provision for the decommissioning of unit 1 of Ignalina NPP, and to provide necessary equipment and measures, to organize the training of specialists, to transfer the knowledge,
which will be required during the works of supervision of the decommissioning.
According to the measures of the project Enhancing Occupational Radiation Protection in
Nuclear Power Plants, a part in seminars and meetings was taken, problems of radiation protection
and the ways to solve them were discussed.

COOPERATION
Close ties of cooperation are connecting the RPC and the below listed international, foreign
and country’s institutions.
LITHUANIAN
Ministry of Environment • Institute of Botany • Civil Protection Department under the Ministry
of State Defence • Center of Situations Extreme for Health, under the Ministry of Health • Institute of
Physics • Institute of Geology and Geography • Institute of Hygiene • Kaunas Technology University
• Ministry of State Defense • Klaipėda University • Lithuanian Radiologists Association • Customs
Department under the Ministry of Finance • Department of Fire- and Rescue Services under the
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universitetas • Krašto apsaugos ministerija • Klaipėdos universitetas • Lietuvos radiologų asociacija
• Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos • Sveikatos apsaugos ministerija • Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija • Susisiekimo ministerija • Švietimo ir mokslo ministerija • Valstybinė atominės
energetikos saugos inspekcija • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba • Valstybinė metrologijos
tarnyba • Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos • Valstybinės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos • VĮ Ignalinos AE • VĮ
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra • Vidaus reikalų ministerija • Vilniaus Gedimino technikos
universitetas • Vilniaus universiteto Medicinos, Gamtos, Fizikos fakultetai • Vilniaus universiteto
Onkologijos institutas • VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos • VšĮ Klaipėdos miesto ligoninė •
VšĮ Sapiegos ligoninė • VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinika • Ūkio ministerija.
UŽSIENIO INSTITUCIJOS BEI ĮSTAIGOS
Europos ALARA tinklas • Amerikos atsakingųjų už radiacinę saugą medicinoje tinklas •
Amerikos radiacinės saugos draugija • Amsterdamo universiteto medicinos centras • Belgijos
branduolinių ir radiacinių tyrimų centras • Centrinės ir Rytų Europos ALARA tinklas • Danijos nacionalinė RISOE laboratorija • Estijos radiacinės saugos centras • EURADOS darbo grupė • Europos
Komisijos Direktoratas • Jungtinių tautų mokslinis komitetas atominės spinduliuotės efektams
tirti • Kalsruhės transuraninių elementų institutas • Latvijos radiacinės saugos centras • NRPB
Nacionalinė radiacinės saugos valdyba (Didžioji Britanija) • Nyderlandų metrologijos institutas (NMi)
• Pasaulinė Sveikatos Organizacija • Ročesterio universitetas • Suomijos branduolinės ir radiacinės
saugos institutas (STUK) • Šiaurės šalių radiacinės saugos draugija • Švedijos radiacinės saugos
įgaliotoji institucija (SSI) • Tarptautinė atominės energijos agentūra • Tarptautinė profesinės apšvitos
informacinė sistema • Tarptautinė radioekologijos sąjunga • Vokietijos federacinė radiacinės saugos
tarnyba (BfS).

Ministry of Internal Affairs • Ministry of Health • Ministry of Social Security and Labour • Ministry
of Transport and Communications • Ministry of Science and Education • State Nuclear Safety
Inspectorate (VATESI) • State Food and Veterinary Service • State Metrology Service • State Public
Health Service under the Ministry of Health • State Boarder Guards Service under the Ministry of
Internal Affairs • Ignalina NPP • Radioactive Waste Management Agency • Ministry of Interior Affairs
• Vilnius Gediminas Technical University • Faculties of Medicine, Nature, and Physics of Vilnius
University • Institute of Onkology • Kaunas Medical University Clinics • Klaipėda City Hospital •
Sapiega Hospital • Vilnius University Hospital Santariškės Clinics • Ministry of Economy.
FOREIGN
European ALARA network • American Medical Radiation Safety Ofﬁcers Network •
American Health Physics Society • Free University Medical Center, Amsterdam • Nuclear and
Radiation Research Centre, Belgium • Central and Eastern Europe ALARA Network • RISOE
National Laboratory, Denmark • Estonian Radiation Protection Center • EURADOS Working Group •
Directorate General for Environment of European Commission • United Nations Scientic Committee
on the Effects of Atomic Radiation • Kalsruhe Institute for Transuranium Elements • Latvian
Radiation Protection Center • National Radiation Protection Board, UK • The Netherlands Metrology
Institute • World Health Organisation • Rochester University • Finnish Radiation and Nuclear Safety
Authority (STUK) • Nordic Society for Radiation Protection • Swedish Radiation Protection Authority
(SSI) • International Atomic Energy Agency (IAEA) • Information System on Occupational Exposure
• International Union of Radioecology • Federal Radiation Protection Service, Germany.
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TEISĖS AKTAI
Vykdant nacionalinės Acquis priėmimo programos įgyvendinimo priemones ir kuriant teisės
aktus, reglamentuojančius gyventojų ir darbuotojų radiacinę saugą, parengta:
• HN 31:2002 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“;
• HN 77:2002 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas branduolinėje medicinoje“;
• HN 87:2002 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“;
• Asmenų, kuriems atliekamos medicininės teisinės procedūros, radiacinės saugos užtikrinimo taisyklės;
• Dozimetrinės kontrolės taisyklės, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai;
• Aplinkos radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir rezultatų pateikimo tvarka
(kartu su Aplinkos ministerijos specialistais);
• Dirbančiųjų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pasirengimo radiacinės saugos
klausimais įvertinimo anketos;
• Eksportuojamų maisto prekių radioaktyviojo užterštumo kontrolės tvarka;
• Radiacinės saugos atitikties nustatymo tvarka.

LEGAL DOCUMENTS
Executing the measures of implementation of the national program of the admission of
Acquis, and establishing legal acts regulating radiation protection of population and of workers,
following legal documents were prepared:
• HN 31:2002 Requirements of Radiation Protection in Medical X-ray Diagnostic;
• HN 77:2002 Radiation Protection and Quality Assurance in Nuclear Medicine;
• HN 87:2002 Radiation Protection in Nuclear Facilities;
• Regulations of Radiation Protection of Persons Undergoing Medico-Legal Procedures;
• Regulations of Dosimetric Control in Case of a Nuclear or Radiological Emergency;
• Order of Organisation, Implementation and Report of the Results of Environmental
Monitoring (together with the specialists of Ministry of Environment);
• Questionnaires for the Workers Working with Sources of Ionising Radiation on the
Evaluation of Knowledge in Issues of Radiation Protection;
• Order of Control of Radioactive Contamination of Exported Food;
• Order of Evaluation of Compliance to Radiation Protection Requirements of Sources of
Ionizing Radiation, of Equipment and of Other Devices and Materials, which could Cause Additional
Exposure to People.
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