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ĮVADAS

INTRODUCTION

Pagrindinė Radiacinės saugos centro (RSC) misija – sukurti
darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugą nuo jonizuojančiosios
spinduliuotės reglamentuojančius teisės aktus, sukurti ir tobulinti
valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės valdymo
sistemą, užtikrinančią gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą,
atitinkančią Europos Komisijos, Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) ir kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus. Dirbant šia linkme praėjo dar vieneri RSC kolektyvo darbo
metai.
Rūpinantis žmonių radiacine sauga, gilinant savo žinias
bei patirtį RSC paramą teikė užsienio bei tarptautinės organizacijos – Švedijos radiacinės saugos įgaliotoji institucija (SSI),
Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA), Europos
Komisija.
Rengiantis narystei Europos Sąjungoje daug dėmesio skirta
adaptuojant šalies radiacinę saugą reglamentuojančių teisės
aktus atitinkamiems Europos Komisijos dokumentams. 2003-ieji
– tai metai, skirti Europos Komisijos remiamo PHARE projekto
„Radiacinė sauga“ įgyvendinimui. Džiugu, kad nedidelis RSC
kolektyvas ne tik įvykdė Veiklos pagrindinių priemonių plane numatytas priemones, bet ir sėkmingai dirbo įgyvendindamas šį
projektą.
Galime pasidžiaugti sėkmingu bendradarbiavimu su
Olandijos specialistais vykdant 2002 m. pradėtą ir 2003 m. baigtą
MATRA projektą „Radiacinę saugą palaikančių sistemų kūrimas
medicinoje“. Projektas buvo sėkmingai įgyvendintas ir bendradarbiavimas su šiais specialistais tęsiasi.
Aukštos specialistų kvaliﬁkacijos reikalauja pasirengimas
saugiai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės (IAE) 1-ojo bloko
eksploatavimą. TATENA ir SSI teikia reikšmingą paramą vykdant
šiuos darbus, tačiau išnagrinėti nemažai klausimų ir priimti galutinius sprendimus tenka patiems RSC specialistams.
Pasaulį neramina plintantis terorizmas. Mes, radiacinės saugos specialistai, žinome, kokios skaudžios pasekmės gali ištikti
Lietuvą teroro tikslais panaudojus radioaktyviąsias medžiagas.
Todėl RSC veikla buvo nukreipta ir radioaktyviųjų medžiagų netinkamo panaudojimo prevencijai.
Šioje ataskaitoje trumpai apžvelgiame 2003 m. RSC veiklą.

The main mission of the Radiation Protection Centre (RPC)
is to create the legislation, establishing the requirements for
radiation protection of the workers and general public and to
create and develop the management system of state radiation
protection supervision and control, ensuring the public and
environmental radiation protection, which would be in compliance
with the requirements of European Commission, International
Atomic Energy Agency (IAEA) and other international
organizations. Working in this ﬁeld, another one work year of the
RPC has gone by.
Taking care of public radiation protection, deepening our
own knowledge and experience, we have received support from
Swedish colleagues – from the Swedish Radiation Protection
Authority (SSI), International Atomic Energy Agency (IAEA), and
European Commission.
During the preparation for the membership in the European
Union, immense attention was given to adaptation of national
radiation protection legislation to appropriate documents of
European Commission. Last year was the year, dedicated to
implementation of by the European Commission supported
PHARE Program Radiation Protection. It is very amazing, that
not a big RPC staff has accomplished not only the measures
foreseen in the Plan of Main Measures of Activities, but also
successfully has worked in implementation of aforementioned
programme.
We can take pleasure in successful co-operation with
specialists from the Netherlands in implementation of MATRA
Project Creation of Radiation Protection Supporting Systems in
Medicine, which was started in 2002 and ﬁnished in 2003. The
success of the programme shows the fact, that co-operation with
specialists from the Netherlands continues.
The preparation for the safe decommissioning of Ignalina
Nuclear Power Plant (INPP) Unit 1 requires high specialists‘
qualiﬁcation. Immense support was provided by the IAEA and
SSI. However, dealing with many problems and taking ﬁnal
decisions falls to us.
The world feels concern about the spread of terrorism. We,
as radiation protection specialists, know what consequences
may occur in Lithuania, if the radioactive materials would be used
for terrorism purposes. Therefore, the RPC‘s activities were also
directed to this ﬁeld.
The short overview of the RPC activities is provided in this
report.

Albinas MASTAUSKAS
Radiacinės saugos centro direktorius

Albinas MASTAUSKAS
Director Radiation Protection Centre
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RADIACINĖS SAUGOS
CENTRO STRUKTŪRA

STRUCTURE OF RADIATION
PROTECTION CENTRE

VALSTYBĖS
JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ
IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS
REGISTRAS

STATE REGISTER
OF SOURCES OF IONIZING
RADIATION AND
OCCUPATIONAL
EXPOSURE

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre kaupiami apdoroti ir susisteminti duomenys
apie Lietuvoje esančius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
(toliau – šaltiniai) bei su jais dirbančių darbuotojų gaunamas apšvitos dozes.
Įvairiose veiklos srityse naudojamų šaltinių skaičius yra pateiktas 1 lentelėje.

The processed and systematized data on sources of ionizing
radiation (hereinafter – sources) used in Lithuania and data on
occupational exposure is stored in the State Register of Sources
of Ionizing Radiation and Occupational Exposure.
The number of sources used in different ﬁelds of practice is
given in Table 1.
Table 1. Number of sources used in different ﬁelds of practice
(as of 31 December 2003).

1 lentelė. Įvairiose veiklos srityse naudojami šaltiniai
(2003 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Veiklos sritis
Field of application

JSŠ naudotojų
skaičius
Number of users

Mokymas ir mokslas / Education and research
Asmens sveikatos priežiūra / Health care
Pramonė / Industry
Kita veikla* / Other *
Iš viso / Total

22
677
72
218
989

JSŠ skaičius / Number of sources
Rentgeno spinduliuotės Uždarieji JSŠ / Sealed sources
generatoriai / X-ray
Dūmų jutikliai
Kiti
generators (tubes)
In smoke detectors
Other
70
118
252
1 945
0
86
153
25 800
2 886
81
6 073
6 410
2 249
31 991
9 634

440
2 031
28 839
12 564
43 874

* - including facilities, using sources, to which exemption levels are
applied

* - Įtraukti objektai, naudojantys šaltinius, kuriems taikomi
nereguliuojamosios veiklos kriterijai.
Radiacinės saugos centras / 2003
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Bendras šaltinių skaičius Lietuvoje mažėja, kadangi sandėliuojamų statinio elektros krūvio neutralizatorių, dūmų jutiklių,
kalibracinių ir kitos paskirties šaltinių palaidojama daugiau nei
įsigyjama naujų. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių
skaičius ir toliau didėja, nes asmens sveikatos priežiūros įstaigos
įsigyja stomatologijos praktikoje naudojamų dentalinių rentgeno
aparatų. Tai lemia ir objektų, kuriuose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, skaičiaus augimą. Šaltinių skaičiaus
kitimas 2000–2003 m. pateiktas 1 pav.

The total number of sources in Lithuania is decreasing. Such
change of number of sources is observed, because more temporary
stored static electric charge neutralizers, smoke detectors, calibration and other sources, if to compare with the acquired ones, are
disposed of. The number of X-ray generators is a little bit increasing
further, because health care institutions are acquiring dental X-ray
equipment, used in dental practice. It causes also the increase of
number of facilities, using sources of ionizing radiation. The variation
of the number of sources in 2000-2003 is given in Figure 1.

1 pav. Šaltinių skaičius 2000–2003 m.

Figure 1. Number of sources in 2000 – 2003

Didžiausio aktyvumo uždarieji šaltiniai (60Co pradinis aktyvumas – 250 TBq) naudojami spindulinės terapijos procedūroms
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tačiau plačiausiai jie
taikomi pramonėje (pvz., gama radiograﬁjoje, kur 192Ir pradinis
aktyvumas siekia 4,4 TBq). Šių šaltinių (išskyrus dūmų jutiklius,
kurie sudaro 78% visų uždarųjų šaltinių) pasiskirstymas pagal
paskirtį pateiktas 2 pav.

Although the sealed sources with highest activity (initial activity of 60Co source is 250 TBq) are used for radiotherapy in health
care institutions, they are most widely used in industry. The highest activity 192Ir sources with initial activity of 4,4 TBq are used in
gamma radiography. Except for sources in smoke detectors (they
contribute to 78 % of all sealed sources), the distribution of these
sources according to their purpose is given in Figure 2.

2 pav. Uždarųjų šaltinių pasiskirstymas pagal
paskirtį

Figure 2. The distribution of sealed sources
according to their purpose

Rentgeno spinduliuotės generatorius – kompiuterinius tomografus, mamografus, stomatologijos ir diagnostikos rentgeno
aparatus – daugiausia naudoja asmens sveikatos priežiūros
įstaigos. Pramonėje jie plačiausiai paplitę rentgeno radiograﬁjoje.
Rentgeno spinduliuotės generatorių pasiskirstymas pagal paskirtį
pateiktas 3 pav.

Radiacinės saugos centras / 2003

X-ray generators – computerized tomography, mammography devices, dental and diagnostic X-ray equipment are mostly
used in health care institutions. In industry, most commonly they
are used in X-ray radiography. The distribution of X-ray generators according to their purpose is given in Figure 3.
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Figure 3. The distribution of X-ray generators
according to their purpose

3 pav. Rentgeno spinduliuotės generatorių
pasiskirstymas pagal paskirtį

Kita Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre kaupiamų duomenų dalis – darbuotojų
apšvitos dozės. Profesinės apšvitos duomenys jame kaupiami
nuo 1992 m., o Ignalinos atominės elektrinės (IAE) darbuotojų
– nuo 1983 m.
Registras papildytas 7 255 efektinės apšvitos dozėmis
(profesinė apšvita): 3 038 IAE darbuotojų, 1 239 IAE komandiruotų veiklai darbuotojų bei 2 978 kitų su šaltiniais dirbančių
darbuotojų.
Darbuotojų, kuriems vykdoma individualioji stebėsena,
skaičiaus ir kolektyvinių dozių pasiskirstymas pagal veiklos sritis
2003 m. pateiktas 4 ir 5 pav.

Second part of data accumulated in State Register of
Sources of Ionizing Radiation and Occupational Exposure is
doses of occupational exposure. Data on occupational exposure
are accumulated since 1992, data on occupational exposure at
Ignalina NPP (hereinafter-INPP) – since 1983.
Data on occupational exposure were supplemented with
7255 effective doses of occupational exposure: 3038 of INPP
workers, 1239 of outside workers, and 2978 of other workers,
dealing with sources.
Number of workers, to whom individual monitoring is carried
out, and the distribution of collective doses according to the type
of practice in 2003 are given in Fig. 4 and 5 accordingly.

4 pav. Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal
veiklos sritis 2003 m.

Figure 4. The distribution of number of workers
according to the type of practice in 2003

Figure 5. The distribution of collective dose
according to the type of practice in 2003

5 pav. Kolektyvinės dozės pasiskirstymas pagal
veiklos sritis 2003 m.
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Registras papildytas 2 514 vidinės apšvitos dozių, didesnių
arba lygių 0,001 mSv: 2 351 IAE darbuotojo ir 163 IAE komandiruotų veiklai darbuotojų. IAE darbuotojų vidinės apšvitos dozės
buvo nuo 0,001 mSv iki 0,34 mSv, dozių vidurkis – 0,012 mSv;
komandiruotų veiklai darbuotojų vidinės apšvitos dozės buvo nuo
0,001 mSv iki 0,20 mSv, dozių vidurkis – 0,007 mSv. Darbuotojų
skaičiaus pasiskirstymas pagal vidinės apšvitos dozių intervalus
pateiktas 6 pav.

2514 doses of internal exposure supplemented the Register,
which were higher than or equal to 0.001 mSv: 2351 of INPP
workers and 163 of outside workers. The internal doses of INPP
workers were in range from 0.001 mSv to 0.34 mSv, with average
dose of 0.012 mSv. The internal doses of outside workers were in
range from 0.001 mSv to 0.20 mSv, with average dose of 0.007
mSv. The distribution of number of workers according to intervals
of internal dose in 2003 is given in Figure 6.

6 pav. Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal
vidinės apšvitos dozių intervalus 2003 m., mSv

Figure 6. The distribution of number of workers
according to intervals of internal dose in 2003 (in mSv)

Darbuotojams, komandiruotiems veiklai į kitas organizacijas,
buvo išduoti Komandiruoto veiklai darbuotojo apšvitos dozių pasai, kuriuose pateikti paskutinių penkerių metų efektinės apšvitos
dozių duomenys. Išduoti 325 tokie pasai: 14 komandiruotiems į
medicinos įstaigas, 311 – į IAE.

The Dose Passports of Outside Workers‘ Exposure, in which
the data about efective doses received during last ﬁve years are
presented, were issued to those workers, who have been sent
to other organizations as outside workers. The number of such
issued passports is 325: for outside workers to work in medical
facilities – 14, in INPP-311.

VEIKLOS SU
JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS
LICENCIJAVIMAS

LICENSING OF
PRACTICES

2003 m. toliau buvo vykdoma viena iš svarbių reguliuojančiosios institucijos funkcijų – veiklos su šaltiniais licencijavimas.
Pareiškėjų licencijai gauti skaičius kasmet mažėja, nes dauguma
objektų, kuriuose vykdoma veikla, turi licencijas. Kasmet didėja
dėl pasikeitusių licencijos turėjimo sąlygų papildytų (patikslintų)
licencijų skaičius. 1999–2003 m. išduotų licencijų skaičius pateiktas 2 lentelėje. 2001–2003 m. papildytų licencijų priedų skaičius
pateiktas 3 lentelėje. 2003 m. 60 licencijos turėtojų licencijų galiojimas buvo panaikintas.

Exercising one the most important functions of regulatory
authority, the licensing of practices was continued. The number of
applicants to obtain the license is decreasing annually, because
many of facilities, conducting practices with sources, have
already acquired the license. Due to changed license possession
conditions, the number of supplemented (corrected) licenses is
increasing annually. Number of licenses issued in 1999-2003
is given in Table 2. Table 3 gives the number of supplemented
annexes of licenses in 2001-2003. In 2003, the licenses were
repealed for 60 license holders.

2 lentelė. 1999–2003 m. išduotų licencijų skaičius
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
Kita veikla / Other
Iš viso / Total

Radiacinės saugos centras / 2003

Table 2. Number of licenses issued in 1999-2003
1999 m.
1
39
15
18
73

7

Išduota licencijų / Number of licenses issued in
2000 m. 2001 m.
2002 m.
2003 m. Iš viso / Total
9
6
11
7
34
220
201
115
100
675
35
17
11
4
82
85
85
48
40
276
349
309
185
153
1069
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3 lentelė. 2001–2003 m. papildytų licencijų priedų skaičius
Įstaigų tipas pagal veiklos su šaltiniais rūšis
Type of institution according to practice involving sources

Table 3. Number of supplemented annexes
of licenses in 2001-2003
Papildyta licencijų priedų / Number of supplemented annexes of licenses in

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

2001 m.
291
291

2002 m.
20
505
74
65
664

2003 m.
28
547
136
130
841

Iš viso / Total
48
1343
210
195
1796

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai integruojantis į Europos
Sąjungą pasikeitė nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių
žmonių ir aplinkos radiacinę saugą reikalavimai, parengtas ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas naujos redakcijos
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių projektas. Jis parengtas remiantis ketverių metų
veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo
patirtimi, siekiant supaprastinti ir palengvinti licencijų išdavimo
procedūrą.
Naujos redakcijos taisyklėse atsižvelgta į Švedijos ir
Suomijos radiacinės saugos įgaliotųjų institucijų ekspertų, dalyvaujančių vykdant PHARE projektą ,,Radiacinė sauga“, pateiktas
pastabas.

During Lithuania‘s accession to the European Union, taking
into account the changed requirements of national legislation,
regulating public and environmental radiation protection, new
version of Regulations of Licensing of Practices with Sources of
Ionizing Radiation was drafted and submitted to the Government.
This document was also drafted with reference to four years
experience in licensing of practices with sources of ionizing
radiation and with the aim to simplify and to facilitate the
procedure for issuing of licenses.
During drafting of new version, the remarks, provided by the
experts from Swedish and Finnish radiation protection regulatory
authorities, who participated in the PHARE Project Radiation
Protection were taken into consideration.

VALSTYBINĖ RADIACINĖS
SAUGOS PRIEŽIŪRA IR
KONTROLĖ

RADIATION PROTECTION
STATE SUPERVISION
AND CONTROL

Radiacinės saugos valstybinė priežiūra ir kontrolė (patikrinimai) yra viena iš pagrindinių RSC veiklos sričių.
2003 m. patikrintų objektų suvestinė pateikta 4 lentelėje.
Siekiant įsitikinti, ar veikla su šaltiniais objektuose atitinka radiacinės saugos reikalavimus, patikrinimai buvo atliekami naudojant
radiologinius tyrimus.

Radiation protection state supervision and control
(inspections) is one of the main ﬁeld of RPC activities.
The summary of inspected facilities in 2003 is given in
Table 4. Inspections were also performed with radiological tests
with the aim to ascertain the radiation protection adequacy of
practice in the facilities.

4 lentelė. 2003 m. atliktų patikrinimų suvestinė

Table 4. The summary of inspected facilities in 2003

Patikrinta objektų Patikrinta objektų, naudojant radiologinius tyrimus
Objektų skaičius
Number of inspected
Number of inspected facilities with the use of
Number of facilities
facilities
radiological tests
Asmens sveikatos priežiūra / Health care
720
360
279
Veterinarija / Veterinary
9
3
3
Mokslas ir mokymas / Education and research
20
13
4
Pramonė / Industry
73
62
47
Kita veikla / Other
190
96
32
Iš viso / Total
1 012
534
365
Veiklos rūšis / Type of practice

Vadovaudamiesi Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir
kontrolės reglamento nuostatomis, RSC pareigūnai atliko operatyvinius, tikslinius ir kompleksinius patikrinimus.

Radiacinės saugos centras / 2003

Based on the provisions of Regulations on Radiation
Protection State Supervision and Control, the inspectors of RPC
carried out routine, special and complex inspections.
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2003 m. atliktų patikrinimų pasiskirstymas pagal jų rūšis ir
veiklos su šaltiniais rūšis pateiktas 7 pav. ir 5 lentelėje.

The distribution of inspections conducted in 2003 according
to the types of inspections and the type of practice is given in
Figure 7 and Table 5.
Figure 7. The distribution of inspections
conducted in 2003 according to the types

7 pav. 2003 m. atliktų patikrinimų
pasiskirstymas pagal jų rūšis

5 lentelė. 2003 m. atliktų patikrinimų skaičius pagal
veiklos su šaltiniais rūšis

Table 5. Inspections conducted in 2003 according
to the type of practice

Objekto rūšis pagal vykdomą veiklą su šaltiniais / Facility according to the type of practice
Medicina: / Health care:
Rentgeno diagnostika / X-ray diagnostics
Stomatologija / Dental
Branduolinė medicina / Nuclear medicine
Spindulinė terapija ir kiti* / Radiotherapy and other*
Veterinarija: / Veterinary:
Mokslas ir mokymas: / Education and research:
Naudojantys rentgeno aparatūrą / Users of X-ray equipment
Kiti* / Other*
Pramonė: / Industry:
Naudojantys uždaruosius 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 atviruosius šaltinius / Users of unsealed sources
Kiti* / Other*
Branduolinė energetika: / Nuclear facilities:
Parduodantys, instaliuojantys, remontuojantys, prižiūrintys: / Trade, installment, repairs, maintenance:
Kitos paskirties: / Other:
Iš viso / Total:
*Kiti – naudojantys rentgeno aparatūrą, atviruosius ir / arba
uždaruosius šaltinius

58
8
27
3
9
5
22
84
664

*Other – users of X-ray based equipment, unsealed
and/or sealed sources

2003 m. pasirinktinai įvertintos atsakingų už radiacinę saugą
ir dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais darbuotojų radiacinės saugos žinios, patikrintas įstaigų pasirengimas
galimoms radiacinėms avarijoms, įvertintas smulkiųjų gamintojų
pasirengimas tvarkyti radioaktyviąsias atliekas ir kt. Kartu su ekspertais iš SSI įvertinta radiacinė sauga Vilniaus miesto asmens
sveikatos priežiūros įstaigų branduolinės medicinos skyriuose.
Išanalizavus tikslinių patikrinimų rezultatus galima daryti išvadą,
kad bendras darbuotojų radiacinės saugos žinių lygis yra geras,
tačiau atskiri darbuotojai turi pagilinti žinias speciﬁnėse srityse.
Įstaigos nustatytais terminais atiduoda ilgalaikiam saugojimui
nebenaudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.
Objektai yra pasirengę galimoms radiacinėms ar branduolinėms
avarijoms. Tačiau kai kuriuose iš jų radiacinių avarijų prevencijos

Radiacinės saugos centras / 2003

Patikrinimų skaičius
Number of inspections conducted
427
182
212
1
32
3
18
4
14
105

Following special inspections were carried out in 2003:
the knowledge in radiation protection of responsible for
radiation protection and workers was selectively evaluated, the
preparedness of facilities for possible radiological accidents
was checked, the preparation of small producers to manage
the radioactive waste was evaluated, and others. Jointly with
experts from the SSI, the inspection of radiation protection status
in nuclear medicine departments, in Vilnius, was carried out. If to
analyze the results of special inspections, it can be concluded,
that overall level of knowledge in radiation protection is good,
however, individual workers shall deepen their knowledge
in speciﬁc ﬁelds. Many of facilities committed to dispose the
disused radiation sources by established terms. Most of facilities
were prepared for possible radiological and nuclear accidents,
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ir likvidavimo planai parengti prieš 4–5 metus, licencijuojant
veiklą su šaltiniais, ir vėliau nebuvo peržiūrėti bei pataisyti. Buvo
nustatyti terminai trūkumams pašalinti ir kontroliuotas nurodymų
vykdymas.
Patikrinimų metu, nustačius radiacinę saugą reglamentuojančių norminių aktų ar nustatytų licencijavimo sąlygų reikalavimų
nevykdymo faktus, buvo taikytos administracinio poveikio priemonės (sustabdyta veikla su šaltiniais, pareikšta įspėjimų, skirta
baudų). 2003 m. taikytos administracinio poveikio priemonės
pateiktos 6 lentelėje.

however, plans for emergency preparedness and response
have in some facilities been prepared 4-5 years ago, during the
licensing of practice, and they were not updated. The violations
were eliminated by established terms.
Appropriate administrative measures (practice suspended,
notices issued, ﬁnes imposed) were enforced, if during the
inspection it was identiﬁed that the requirements of legal documents
on radiation protection were not realized. Administrative measures
enforced during 2003 are given in Table 6.

6 lentelė. 2003 m. taikytos administracinio poveikio priemonės
Veiklos rūšis / Type of practice

Table 6. Administrative measures enforced during 2003

Įspėjimai
Baudos
Number of notices issued Number of ﬁnes imposed

Asmens sveikatos priežiūra / Health care
Pramonė / Industry
Mokslas ir mokymas / Education and research
Kiti / Other
Iš viso / Total

1
1

1
1

Sustabdyta veikla su šaltiniu
Number of practices with sources
suspended
8
8

Kaip ir ankstesniais metais, RSC specialistai dirbo aiškinamąjį darbą pristatydami ir aptardami pagrindinius radiacinės
saugos bei saugaus šaltinių naudojimo reikalavimus. Asmens
sveikatos priežiūros, pramonės, mokslo ir mokymo įstaigoms
organizuoti specializuoti radiacinės saugos seminarai, mokymo
kursai, pasitarimai. RSC specialistai tobulino savo gebėjimus ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.
Kuriant RSC kokybės laidavimo sistemą parengtas
Patikrinimų atliekant radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir
kontrolę vadovo projektas.
Parengta ir TATENA pateikta 2005–2006 m. techninio bendradarbiavimo projekto paraiška. Viena iš projekto priemonių numato stiprinti radiacinės saugos valstybinės priežiūros ir kontrolės efektyvumą.

As in the previous years, 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 radiation sources. For this purpose special
workshops, training courses, and meetings on radiation protection
were organized for health care, industrial, education and research
and other facilities. RPC specialists improved their qualiﬁcation not
only in Lithuania, but also in foreign countries.
Creating the quality assurance system of RPC, the Manual
on Inspections was drafted.
The application for the Technical Co-operation Project for 20052006 was prepared and submitted to the IAEA. It is foreseen in one
of the measures of this project to strengthen the effectiveness of
radiation protection state supervision and control.

IGNALINOS ATOMINĖ
ELEKTRINĖ

IGNALINA NUCLEAR
POWER PLANT

2003 m. buvo atlikti 5 IAE ir panaudoto branduolinio kuro
saugyklos (PBKS) bei 9 įmonių, komandiruojančių darbuotojus
veiklai į IAE, inspekciniai patikrinimai. Jų metu:
• patikrinta, kaip laikomasi darbuotojų radiacinės saugos reikalavimų įprastinės eksploatacijos ir planinio parengiamojo
remonto metu;
• patikrintas IAE radiacinės saugos būklės monitoringo graﬁko
vykdymas, įvertinta IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų individualiųjų ir kolektyvinių apšvitos dozių, sukauptų įprastinės
eksploatacijos ir planinio parengiamojo remonto metu, raida,
pateikta pasiūlymų jos optimizavimo priemonėms;
• patikrinta, kaip laikomasi jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugojimo, apskaitos, išdavimo, nurašymo ir laidojimo
taisyklių;
• įvertinta IAE darbuotojų radiacinė sauga tvarkant radioaktyviąsias atliekas;

In 2003 ﬁve inspections were carried out at INPP, spent nuclear fuel dry storage facility and 9 inspections in the companies
sending outside workers to INPP (hereinafter – outside workers).
During these inspections:
• the status of radiation protection of workers during the normal
work and outages was evaluated;
• the implementation status of radiation protection monitoring was evaluated, variations of personal and collective
doses of workers of INPP and of outside workers, received
during the normal work and outages, were evaluated 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 radiation protection of INPP workers during the management of radioactive waste was evaluated;

Radiacinės saugos centras / 2003
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• patikrinta IAE darbo vietų ir darbuotojų individualiajam monitoringui vykdyti naudojamos įrangos atitiktis nustatytiems
kokybės laidavimo reikalavimams;
• patikrintas darbuotojų radiacinės saugos mokymo organizavimas;
• įvertintas 2003 m. ALARA programoje numatytų apšvitos optimizavimo priemonių įgyvendinimas planinių parengiamųjų
remontų metu.

• the compliance of equipment used for individual and workplace monitoring with established quality assurance requirements was checked;
• the organization of workers training in radiation protection
was evaluated;
• the implementation of measures, foreseen in ALARA program of 2003, during the outages was evaluated.
2957 workers of INPP and 1501 outside workers (including
visitors) worked under the inﬂuence of ionizing radiation in 2003.
Occupational exposure of workers was planned and approved by
the RPC in the beginning of year.
Annual collective dose to the workers of INPP was 6.66 man
Sv, average annual individual dose – 2.25 mSv; and respectively,
together with the outside workers - 8.53 man Sv, and 1.92 mSv.
71.27 % of INPP and outside workers accessed the dose
range (0 – 0.5) mSv. Annual individual doses of 3 workers of
INPP exceeded the dose above 20 mSv (20.03 mSv, 20.26 mSv
and 20.52 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.
Distribution of doses of workers of INPP and of outside workers in 2003, according to the interval of the dose level, is given
in Figure 8.

2003 m. jonizuojančiosios spinduliuotės veikiami dirbo
2 957 IAE ir 1 501 komandiruotas veiklai darbuotojas.
Darbuotojų profesinės apšvitos dozės buvo planuojamos ir
derinamos su RSC.
2003 m. IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų metinės
kolektyvinės dozės buvo 6,66 žm. Sv ir 8,53 žm. Sv, vidutinės metinės individualiosios dozės – 2,25 mSv ir 1,92 mSv,
atitinkamai.
71,27% IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų metinės individualiosios dozės yra nuo 0 iki 0,5 mSv. Trijų IAE darbuotojų metinės individualiosios dozės buvo didesnės už 20 mSv. Su RSC
suderinta, jog per penkerius metus kiekvieno iš jų individualioji
dozė neviršys 100 mSv.
2003 m. IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų pasiskirstymas pagal apšvitos dozes pateiktas 8 pav.

Figure 8. Distribution of doses of workers of
Ignalina NPP and of outside workers in 2003,
according to the interval of the dose level.

8 pav. IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų
pasiskirstymas pagal apšvitos dozes 2003 m.

Siekiant įvertinti vidinės apšvitos dydį, 2 659 IAE ir komandiruotiems veiklai darbuotojams vykdyta vidinės individualiosios apšvitos stebėsena. Didžiausias radionuklidų aktyvumas
(3,4% leistinojo) užﬁksuotas Centralizuoto remonto cecho
darbuotojui.
Įvertinus IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų 2003 m.
kolektyvinės dozės raidą galima teigti, kad didžiausią kolektyvinę
dozę darbuotojai gavo planinių parengiamųjų remontų (1-ajame
bloke liepos 12 d. – spalio 21 d., 2-ajame bloke balandžio 5 d.
– birželio 1 d.) ir neplaninio remonto (2-ajame bloke lapkričio 1–6
d.) metu.
IAE darbuotojų kolektyvinė dozė normalios eksploatacijos
metu sudarė 16%, remontų metu – 84% bendrosios metinės
dozės. IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų kolektyvinės dozės
raida vienam blokui 1995–2003 m. pateikta 9 pav.
Radiacinės saugos centras / 2003

On purpose to evaluate the magnitude of internal exposure,
monitoring of internal exposure was performed to 2659 workers
of INPP and of outside workers. The highest activity of radionuclides, 3.4 % of the maximum permissible activity, was observed for
a worker of the Workshop of Centralized Repairs.
To sum up the trend of occupational exposure of workers of INPP
and outside workers, it can be stated, that the the outages were the
main contributors to the collective dose of occupational exposure: in
Unit 1 from 12 July to 21 October 2003, in Unit 2 – from 5 April to 1
June 2003. Due to the fact that the junction was detected in the header of the reactor emergency cooling system, one unplanned outage
of Unit 2 took place from 1 to 6 of November 2003.
Normal operation of INPP contributed 16 % to annual collective dose, outages – 84 % to annual collective dose.
Variations of collective dose of workers of INPP and outside
workers per unit during 1995-2003 as given in Figure 9.
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9 pav. IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų kolektyvinės
dozės raida vienam blokui 1995–2003 m.

Figure 9. Evolution of collective dose of workers of Ignalina
NPP and outside workers per unit during 1995-2003

Per 1995–2001 m. laikotarpį IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų kolektyvinė dozė mažėjo. Dėl panašios remonto darbų
apimties 2002 ir 2003 m. IAE ir komandiruotų veiklai darbuotojų
kolektyvinės dozės buvo panašios.
2003 m. į IAE PBKS buvo atgabenta 16 konteinerių su panaudotu branduoliniu kuru. Metų pabaigoje ten buvo saugoma 20
CASTOR ir 43 CONSTOR tipo konteinerių. Eksploatuojant PBKS
visos sistemos ir įrangos elementai dirbo be sutrikimų, radiacinės
saugos pažeidimų nenustatyta.
Pagal IAE pateiktus duomenis apie inertinių radioaktyviųjų
dujų, radioaktyviojo jodo ir aerozolių išlakų bei į Drūkšių ežerą
išmestų radionuklidų išmatuotus aktyvumus RSC įvertino, kad
išlakos kritinei gyventojų grupei sąlygos 0,15 µSv metinę dozę,
arba 0,15% metines apribotosios dozės (išlakoms nustatyta
metinė apribotoji dozė – 0,1 mSv), o nuotėkos į Drūkšių ežerą –
0,9 µSv metinę dozę (nuotėkoms nustatyta metinė apribotoji
dozė – 0,1 mSv).
RSC atliko IAE 2-ojo bloko licencijavimo dokumentų valstybinę ekspertizę bei suderino licencijos išdavimą.
Recenzuota mokymo priemonė „Radiacinė sauga“, skirta IAE
darbuotojų radiacinės saugos mokymams.
Įgyvendinant TATENA regioninį projektą RER/9/063
„Radiacinės saugos tobulinimas atominėse elektrinėse“,
RSC specialistai dalyvavo Budapešte surengtame seminare
„Įgaliotųjų institucijų galimybės tobulinant atominių elektrinių
darbuotojų radiacinę saugą“, kurio metu buvo aptarti speciﬁniai
radiacinės saugos aspektai išduodant licenciją atominei elektrinei, inspektavimo rekomendacijos, įgaliotųjų institucijų vaidmuo
atominės elektrinės prastovų bei remontų metu ir profesinės
apšvitos įvertinimas. Dalyvauta ir Tarptautinės profesinės apšvitos sistemos (ISOE) suorganizuotame Tarptautiniame profesinės apšvitos optimizavimo (ALARA) simpoziume (JAV).
RSC yra Informacinės profesinės apšvitos sistemos (ISOE)
kontaktinė institucija, todėl reguliariai teikė jai ataskaitas, keitėsi
informacija apie profesinės apšvitos būklę atominėse elektrinėse,
radiacinės saugos problemas sprendė su kitomis sistemoje dalyvaujančiomis šalimis.
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During the period of 1995-2003 the trend of decrease of collective dose of INPP workers and outside workers is observed.
However, the collective dose in 2003 was similar to the one in
2002, due to similar works carried out during the outages.
In 2003, 16 casks for storage of spent nuclear fuel were delivered to the spent nuclear fuel storage facility. At the end of 2003,
there were stored 20 CASTOR casks and 43 CONSTOR casks.
No radiation protection violations were found during operation of
spent nuclear fuel storage facility. All systems operated without
any troubles, no remarks to their work were given.
According to the data on the releases of radioactive noble
gas, radioactive iodine, and aerosols, also on the measured concentrations of the radionuclides discharged into lake Drūkšiai,
submitted by INPP, RPC assessed that the releases would cause
annual dose of 0,15 μSv to the critical group of members of general
public, and this makes 0.15 % of the annual dose constraint (dose
constraint for the efﬂuents caused by the efﬂuents is 0,1 mSv), and
due to discharges into lake Drūkšiai 0.9 μSv.
RPC, exercising the radiation protection state supervision
and control, carried out the state expertise of submitted licensing
documents for Unit 2 of INPP and coordinated the issuance of the
operational license for Unit 2.
Educational book Radiation Protection was revised, which
will be used for training in radiation protection.
Implementing the IAEA Regional Project RER/9/063
Enhancement of Radiation Protection in Nuclear Power Plants,
RPC specialists took part in the workshop Enhancement of
Regulatory Authority Capabilities to Improve the Radiation
Protection of NPP Workers. Speciﬁc radiation protection aspects for issuing of license for nuclear power plant, inspection
recommendations, the role of regulatory authority during the
outages and temporary shut down of nuclear power plant, and
assessment of occupational exposure were discussed during
the workshop. A part was also taken in the International ALARA
Symposium (USA), during which the work management aspects,
inﬂuencing dose reduction during the outages in nuclear power
plants, were presented.
RPC acts as the contact authority for the Information System
of Occupational Exposure (ISOE). Reports were regularly submitted to the system, information about status of occupational
exposure in nuclear power plants, and the ways to solve the
radiation protection problems were exchanged with other in the
system participating countries.
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PASIRENGIMAS IGNALINOS
ATOMINĖS ELEKTRINĖS
1-OJO BLOKO EKSPLOATAVIMO
NUTRAUKIMUI

PREPARATION FOR THE
DECOMMISSIONING OF
IGNALINA NUCLEAR
POWER PLANT

Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas – sudėtingas procesas kiekvienai valstybei, reikalaujantis
kruopštaus pasirengimo ir atsakingo vykdymo. Ne išimtis ir IAE,
kurios 1-asis blokas 2004 m. pabaigoje turės būti sustabdytas,
vėliau – saugiai išmontuotas, o susidariusios radioaktyviosios
atliekos – sutvarkytos ir palaidotos.
RSC įvertino „Galutinį IAE eksploatavimo nutraukimo planą“
bei „IAE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo
programą“. IAE eksploatavimo nutraukimas lems apie 35 žm. Sv
kolektyvinę dozę, todėl ypač kruopščiai buvo vertinama pateikta
radiacinės saugos programa, numatyta įgyvendinti eksploatavimo nutraukimo metu.
2003 m. buvo pradėtos rengti studijos bei kapinynų (tranšėjinio
ir paviršinio), skirtų laidoti IAE eksploatavimo ir jo nutraukimo metu
susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas, techniniai projektai. RSC
specialistai aktyviai dalyvavo kuriant šią sritį reglamentuojančią
teisinę bazę. Radiacinės saugos požiūriu įvertinti pateikti projektai:
„Bendrieji radioaktyviųjų atliekų priėmimo laidoti paviršiniame kapinyne kriterijai“ (Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA)) ir „Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų laidojimo
reikalavimai“ (Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
(VATESI)), pateikta pastabų ir pasiūlymų. Įvertinti ir kitų institucijų su
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susiję norminių aktų projektai.
Pateikta pasiūlymų IAE 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių plano 2004 m. projektui.
Bendradarbiaujant su SSI surengtas seminaras „AE eksploatavimo nutraukimo planavimas: įgaliotųjų institucijų strategijos“,
kuriame dalyvavo Ūkio ir Aplinkos ministerijų, VATESI bei RATA
atstovai. Seminaro metu Lietuvos ir SSI specialistai pasidalino
patirtimi, kaip planuoti veiksmus nutraukiant atominės elektrinės
eksploatavimą. Antrąjį seminarą numatyta surengti 2004 m.
Apie pasirengimą eksploatavimo nutraukimui nuolat buvo informuojama visuomenė. Informaciniam leidiniui „Pasirengimas IAE
eksploatavimo nutraukimui“ parengtas skyrius apie darbuotojų,
gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos užtikrinimo priemones.
Nuo 2001 m. RSC kartu su kitomis valstybės valdymo institucijomis įgyvendina TATENA ﬁnansuojamą projektą LIT/4/002
„Parama uždarant IAE 1-ąjį bloką“, kurio pagrindinis tikslas – padėti pasirengti šio bloko uždarymui suteikiant reikiamą įrangą ir
priemones, organizuojant specialistų mokymą, perduodant kitų
šalių sukauptą patirtį. Pagal šį projektą radiacinės saugos nutraukiant atominių elektrinių eksploatavimą žinias RSC specialistai gilino mėnesio stažuotėje JAV. Pagal projektą gauta ir techninės bei programinės įrangos. Kartu su TATENA specialistais
iš Belgijos buvo surengti mokymai dozių planavimo ir apšvitos
modeliavimo programai įsisavinti.

The decommissioning of nuclear facilities is a complex process to every country that requires a careful preparation and responsible implementation. With no exception is the INPP, which
Unit 1 is to be shut down at the end of 2004, later on – safely
dismantled, and accumulated radioactive waste – safely managed and disposed of.
RPC evaluated the INPP Final Decommissioning Plan and
the Environmental Impact Programme for Decommissioning of
INPP. According to performed calculations, the decommissioning
of INPP will result in a collective dose of 35 manSv, therefore, a
special attention was given to evaluation of submitted radiation
protection programme, what shall be implemented during decommissioning.
In 2003 studies and technical projects for construction of radioactive waste repositories (landﬁll, near surface), in which it is foreseen
to dispose during the decommissioning accumulated radioactive
waste, wos started. Active part was taken in development of legal basis in this ﬁeld. Proposals and remarks were submitted, review from
the radiation protection point of view was given to the draft General
Radioactive Waste Acceptance Criteria for Disposal in Near Surface
Repository, prepared by the Radioactive Waste Management
Agency (RATA), the draft legal document Requirements for Disposal
of Very Low Level Radioactive Waste, submitted by State Nuclear
Power Safety Inspectorate (VATESI), was reviewed. Other to radioactive waste management related draft legislation, submitted by
other institutions, was also reviewed.
Proposals were submitted to the draft 2004 Plan of
Implementation Measures of the Decommissioning Programme
for the Unit 1 at State Enterprise INPP.
In co-operation with the SSI, RPC arranged the workshop
Decommissioning Planning: Strategies for Authorities, in which
representatives took part from the Ministry of Economy, the Ministry
of Environment, VATESI and RATA. Experiences were exchanged
between representatives from regulatory authorities from Lithuania
and Sweden on planning of actions for decommissioning. It is planned to organize the second part of the workshop in 2004.
RPC, together with other state institutions, since 2001 takes
part in the National Project LIT/4/002 Support for Decommissioning
of INPP Unit 1, ﬁnanced by the IAEA. Fundamental aim of this project is to help in preparation for the decommissioning of Unit 1 of
INPP, 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. Implementing this project, specialists of RPC took part in 1 month fellowship in USA, during which the knowledge in radiation protection for decommissioning was deepened. According to this project, technical equipment
and software was also received, together with IAEA experts from
Belgium, the training on how to use dose planning and exposure
modeling programme was arranged.

Radiacinės saugos centras / 2003
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TRANSPORT OF RADIOACTIVE
MATERIALS AND
MANAGEMENT OF
RADIOACTIVE WASTE

RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ
VEŽIMAS IR ATLIEKŲ
TVARKYMAS
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai mūsų šalyje plačiai
naudojami medicinoje, pramonėje, moksle ir kitose veiklos srityse. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra pagrindinis atvirųjų
šaltinių naudotojas: įvairių ligų diagnostikai ir gydymui yra naudojami 99mTc, 125I, 131I radionuklidai. Įvairių technologinių procesų valdymui ir kontrolei pramonėje naudojami uždarieji šaltiniai: radiograﬁjoje metalo gaminių vidinės struktūros defektai išaiškinami
naudojant 75Se ir 192Ir radionuklidus.
2003 m. į Lietuvą įvežtų šaltinių suminis aktyvumas buvo 32,2
TBq. Duomenys apie 2003 m. į Lietuvą įvežtas radioaktyviąsias
medžiagas ir šaltinius su radionuklidais pateikti 10 lentelėje.

In 2003 sources of ionizing radiation with the total activity of
32.2 TBq were imported into Lithuania.
Table 01 presents the data on radioactive materials adn sources imported for the purposes of personal health care, research
and education and their activities.
In our country the radiation sources are widely used in medicine,
industry, science and in other ﬁelds of practice. Personal health care
institutions are the main users of unsealed radioactive sources.
99m
Tc, 125I, 131I radionuclides are used for treatment and diagnostics
of various diseases. In industry, sealed radioactive sources are used
for management and control of different technological processes.
75
Se and 192Ir radionuclides are used in industrial radiography for the
clariﬁcation of internal structure defects in metal articles.

10 lentelė. 2003 m. į Lietuvą įvežtos radioaktyviosios
medžiagos ir šaltiniai su įvairiais radionuklidais
Radionuklidas / Radionuclide
Aktyvumas (TBq) / Activity (TBq)

Table 10. Number of radioactive materials and sources imported for
the purposes of personal health care, research and education and
their activities
Tc
4,7

99m

I+131I
1,3

125

Labai svarbi sritis yra nebeplanuojamų naudoti šaltinių
tvarkymas. Vykdant Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo įstatymo reikalavimus, trys 60Co šaltiniai, kurių bendras
aktyvumas 69 GBq, panaudojus buvo grąžinti gamintojui – išvežti
iš Lietuvos. Įdiegdamos naujas technologijas daugelis pramonės
įmonių atsisakė jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių. Jie perduoti laikinai saugoti į IAE radioaktyviųjų atliekų saugyklą.
Duomenys apie 2003 m. IAE laikinajai radioaktyviųjų atliekų saugyklai perduotus šaltinius su radionuklidais pateikti 11
lentelėje.

Cs
3300
137

Se
9

Kiti / Others
0,2

Table 11. Sealed sources with no use planned, sent to the interim
radioactive waste storage facility of Ignalina NPP
Pu
11,8

239

Tvarkant smulkiųjų gamintojų radioaktyviąsias atliekas labai
naudingas yra tarptautinis bendradarbiavimas. Svarią paramą
suteikė SSI. Pagal dvišalį tarptautinio bendradarbiavimo projektą
radiacinės saugos bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse,
specialistai iš SSI įvertino radioaktyviųjų atliekų tvarkymo būklę
branduolinės medicinos skyriuose. RSC specialistai kartu su
Lietuvos radiacinės saugos draugija ir SSI surengė seminarą
smulkiesiems gamintojams ir įgaliotosioms institucijoms tema
„Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir dozių įvertinimas“. Seminare
aptarti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jų tvarkymo
sąlygotų dozių vertinimo aspektai.
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75

Considerable attention was paid to the management of
spent sources. According to the requirements of the Law on
Management of Radioactive Waste, three 60Co sources, with the
total activity of 69 GBq, were transported from Lithuania – after
use they were returned to the manufacturer. Implementing new
technologies, many of industrial enterprises have withdrawn the
use of radiation sources. These sources are sent to the interim
radioactive waste storage facility located at Ignalina NPP.
Table 11 presents the data on sealed sources with no use
planned, sent for the interim radioactive waste storage facility
located at Ignalina NPP

11 lentelė. 2003 m. IAE laikinajai radioaktyviųjų atliekų saugyklai
perduoti šaltiniai su įvairiais radionuklidais
Radionuklidas / Radionuclide
Aktyvumas (GBq) / Activity (GBq)

Ir
17

192

H
117
3

Kr
4,5

85

90

Sr+90Y
0,1

In the field of management of radioactive waste from small
waste producers, considerable amount of help was received
from SSI. Implementing the bilateral co-operation project in
the field of radiation protection and radioactive waste management, specialists from SSI evaluated the status of radioactive waste management in nuclear medicine departments.
Jointly with SSI and Lithuanian Radiation Protection Society,
RPC organized the workshop for small waste producers and
regulatory authorities titled Radioactive Waste Management
and Dose Assessment. Requirements for radioactive waste
management were discussed during the workshop, as well as
aspects of the dose assessment process were touched.
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Kartu su Švedijos specialistais vertinant radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo būklę VU OI branduolinės medicinos skyriuje

Together with specialists from Sweden during assessment
of radioactive waste management status in Nuclear Medicine
Department of Vilnius University Oncology Institute

Radioaktyviųjų medžiagų vežimo ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo srityje ne mažiau svarbus yra bendradarbiavimas
su TATENA. Pagal TATENA projektą RER/9/065 ,,Radiacinės
saugos ir radioaktyviųjų atliekų saugumo techninių priemonių
sistemos sukūrimas“ RSC lankėsi ekspertė iš Vokietijos. Šio
vizito metu aptarti radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimai,
suorganizuoti seminarai radioaktyviųjų medžiagų vežėjams ir
įgaliotųjų institucijų atstovams. Seminarų dalyviai supažindinti
su naujais tarptautiniais reikalavimais ir Vokietijos patirtimi radioaktyviųjų medžiagų vežimo srityje.
RSC specialistai dalyvavo TATENA tarptautinėje konferencijoje „Saugus radioaktyviųjų medžiagų transportavimas“,
įvertino TATENA techninio dokumento IAEA-TECDOC-1344
,,Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kategorizavimas“ galutinį projektą, pateikė pastabų ir pasiūlymų dėl TATENA rengiamo
vadovo ,,Radioaktyviųjų atliekų saugojimas“ projekto.

Of no less importance is co-operation with the IAEA in the
ﬁeld of transport of radioactive materials and radioactive waste
management. In the framework of IAEA Regional Project RER/
9/065 19 01 Development of System of Technical Measures for
Radiation Protection and Radioactive Waste Safety, one IAEA
expert from Germany visited RPC. Requirements for transport
of radioactive materials were discussed, workshops for carriers
of radioactive materials and representatives from regulatory authorities were arranged. Attendees became acquainted with new
international requirements for transport of radioactive materials,
as well as with experience in Germany in this ﬁeld.
RPC specialists took part in the IAEA International
Conference on Safe Transport of Radioactive Materials.
Comments and proposals were submitted to the the ﬁnal IAEA
draft Technical Document (TECDOC-1344) Categorization of
Radiation Sources, and to the IAEA Safety Guide Storage of
Radioactive Waste.

AVARINĖ PARENGTIS

EMERGENCY PREPAREDNESS

Gerinant darbuotojų pasirengimą reaguoti į branduolines ir
radiologines avarijas RSC specialistai parengė naują avarinės
parengties planą, darbuotojų veiklos avarijos atveju instrukcijas
ir ryšių palaikymo sistemą. Atliekant šį darbą remtasi Švedijos
radiacinę saugą reguliuojančios institucijos ekspertų patirtimi.
Vykdant PHARE projekto priemonę ,,RSC pasirengimo reaguoti, analizuoti, prognozuoti ir rekomenduoti gyventojų apsaugos
priemones įvykus radiacinei avarijai stiprinimas“, buvo išspręsti

Improving the preparation of RPC staff to respond to the
nuclear and radiological accidents, new RPC emergency
preparedness plan and instructions to workers in case of accident,
communication keeping system were prepared. In carrying out
this work, the reference was made to experience of experts from
Swedish Radiation Protection Authority.
Implementing the part of the PHARE project Strengthening
of the Capabilities of the RPC in Off-Site Emergency
Preparedness Regarding Analyses, Prognoses, Measurements
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kai kurie avarinio pasirengimo techninio aprūpinimo klausimai.
Nemažai dėmesio skirta gyventojų informavimo ir darbo su žiniasklaida įvykus radiacinei avarijai organizavimui. Radiacinės avarijos
pasekmes likviduojantiems darbuotojams parengta mokymo medžiaga, kurioje išdėstyti tarnybų, pirmųjų vykstančių į avarijos židinį,
veiksmai bei darbuotojų asmeninės apsaugos procedūros.
Kartu su kitomis šalies įgaliotosiomis institucijomis RSC
specialistai dalyvavo vykdant Švedijos ir Baltijos šalių projektą
,,Pasirengimas branduolinėms avarijoms Baltijos šalyse“. Buvo
tęsiamas kompiuterinės programos dėl informacijos pasikeitimo
tarp atsakingų institucijų įvykus radiacinėms avarijoms įsisavinimas, teikta pagalba rengiant Utenos apskrities institucijų stalo
pratybas ,,Utenos apskrities atsakingųjų institucijų darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje“ ir dalyvauta jose, organizuoti kursai trijų Baltijos
šalių avarijas likviduojantiems darbuotojams ,,Dozimetrinės kontrolės ir dezaktyvavimo taktika ir metodai įvykus radiacinei avarijai“. Šių valstybių aukšto rango pareigūnai dalyvavo Švedijoje,
Kalmare, suorganizuotose atominės elektrinės avarijos pratybose. Pratybos bei mokėjimas jas tinkamai pravesti gerina bendrą
pasirengimą efektyviai reaguoti į avarijas, todėl specialistams
buvo suorganizuotas seminaras ,,Pratybų parengimas, pravedimas ir įvertinimas“.
Dalyvauta Lietuvos ir Prancūzijos pratybose ,,Bendroji avarija Ignalinos atominėje elektrinėje“. Rengiantis šioms pratyboms
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistams buvo surengtas instruktažas ,,Ėminių ėmimo įvykus radiacinei avarijai metodai ir priemonės“.
Įdėta nemažai pastangų gerinant medicinos darbuotojų pasirengimą reaguoti įvykus avarijai. Utenos apskrities asmens
ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistams surengtas seminaras ,,Įstaigų veikla įvykus radiacinei avarijai“ bei
kursai ,,Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiksmai įvykus
branduolinei avarijai. Radiometrinių bei dozimetrinių matavimų
atlikimo tvarka“.
RSC specialistai kėlė savo kvaliﬁkaciją TATENA kursuose
,,Praktinis radiacinių avarijų valdymas“, ,,Teroro aktai, susiję
su RM ir kitų JSŠ panaudojimu, jų valdymas ir likvidavimas“,
Amerikos centro (JAV) kursuose ,,Krizių valdymas“ ir kt.

Radiacinės saugos centras / 2003

and Actions to Protect the Public, some questions related
to technical provision in case of radiation emergency were
solved. Not a little attention to the public information, and
to organization of work with media in case of radiological
emergency was given. The training material for rescue workers
was prepared. The training material is dedicated to emergency
services. Training covers the ﬁrst actions of services in case
of radiation accident, as well as the procedures for individual
protection of emergency workers.
Jointly with other state authorities a part in implementation
of the Swedish-Baltic-States project Preparedness for Nuclear
Accidents in Baltic States was taken. The assimilation of
software on information exchange between responsible
authorities in case of radiation accidents was continued,
the help was provided in preparation, and a part in table-top
exercise Work Organization and Decision Making of Utena
District State Authorities in Case of Accident at Ignalina Nuclear
Power Plant for state authorities of Utena district was taken,
training courses Tactics and Methods of Dosimetric Control
and Decontamination in Case of Radiation Accident for rescue
workers from 3 Baltic States was organized. Also high level
decision making ofﬁcials from 3 Baltic States had a possibility to
participate in nuclear power plant accident exercise, organized
in Kalmar, Sweden. General preparedness to effective respond
to accidents improves the exercises and ability to conduct them
suitably. For this reasons the workshop Exercise Preparation,
Conduct and Evaluation was organized.
A part in Lithuanian-French exercise General Accident at
Ignalina Nuclear Power Plant was taken. Preparing for this
exercise, the instruction Methods and Tools of Sampling in Case
of Radiation Accident for chair specialists of Fire Protection and
Rescue Department was organized.
Attention for improvement of preparedness of personal
and public health care specialists to respond to accidents was
given. The workshop Actions of Institutions in Case of Radiation
Accident for public health care specialists of Utena district, and
training course Actions of Public Health Care Institutions in
Case of Nuclear Accident. Order of Radiometric and Dosimetric
Measurements were organized.
RPC specialists had the possibility to improve their
qualiﬁcation in IAEA training courses Practical Management of
Radiation Accidents; Terror Acts Related to Use of Radioactive
Materials, Radiation Sources, Their Management and
Elimination, in courses Crisis Management, organized by the
American Center (USA) and others.
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PROGRAMOS IR RADIACINĖS
SAUGOS EKSPERTIZĖ

PROGRAMS AND RADIATION
PROTECTION EXPERTISE

Vienas iš svarbiausių – optimizavimo – principas radiacinėje
saugoje teigia, kad dėl praktinės veiklos žmonių gaunamos dozės ir švitinamų žmonių skaičius turi būti kuo mažesni – kokius
tik įmanoma pasiekti atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius
veiksnius. Praktinis šio principo įgyvendinimas susijęs su radiacinės saugos priemonių parinkimo problema. Nustatant, kokių
priemonių reikės vienu ar kitu atveju, būtina išanalizuoti situaciją
ir numatyti, kaip ji keisis taikant šias priemones.
Su radiacine sauga susijusios situacijos įvertinimas ir yra vienas iš svarbiausių radiacinės saugos ekspertizės tikslų. Šis procesas susideda iš planavimo, matavimų ir rezultatų apdorojimo
– apšvitos ir jos kitimo, pritaikius radiacinės saugos priemones,
įvertinimo.
Viena iš dažniausiai pasitaikančių ekspertizės rūšių yra
patalpų, kuriose planuojama vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, projektų peržiūra. Analizuojami ne tik
rentgeno procedūrų kabinetų, bet ir branduolinės medicinos,
brachiterapijos, dozimetrinės įrangos kalibravimo patalpų
projektai. Tokios analizės tikslas yra nustatyti, ar numatomos
techninės radiacinės saugos priemonės bus pakankamos, t. y.
ar planuojamos apšvitos dozės šalia patalpų ir jose neviršys
ribotųjų dozių. Įvertinimo metu nustatoma, ar šios priemonės
bus optimalios.
Atlikta 132 statinių projektų radiacinės saugos ekspertizė:
118 projektų derinta iš karto, 18 – po kartotinos ekspertizės.
Analizuojant projektus, randama klaidų, iš kurių aiškėja, jog

One of the main principles of radiation protection – the
principle of optimization – states, that both exposure to humans
caused by practice and the number of persons exposed shall be
as low as reasonably achievable, taking into account social and
economical conditions. Practical implementation of this principle
is connected with the problem of identiﬁcation of radiation
protection means. The analysis of situation and the prediction,
how the situation is going to change with the application of
different means, is essential for the estimation what means are
necessary in one particular case or another.
This evaluation of the state of radiation protection is namely
one of the main aims of expertise on radiation protection.
Such evaluation consists of a planning stage, performance of
measurements and processing of data, estimation of exposure
and the prognosis on its variation with the application of various
means of radiation protection.
The expertise on the projects of the premises, where the practice
involving use of sources of ionizing radiation is planned, is one of
the most numerous types of expertise occurring. The projects not
only of the premises for the x-ray machines, but also the premises
for nuclear medicine, brachitherapy, calibration of the equipment for
personal dosimetry are being analyzed. The aim of such expertise is
to establish whether the planned means of radiation protection are
sufﬁcient, i.e. whether the exposure planned near such premises and
in the premises themselves shall not exceed the dose constraints.
During such evaluation it is also established whether the means of
radiation protection will be the optimum ones.
Drawings and calculations of design of 132 premises were
reviewed in 2003, 118 were approved for the ﬁrst time, 18 of them
– repeatedly. Errors are detected during reviews, and it is clear
that designers still miss knowledge on calculations of shielding. On

Programų ir ekspertizės skyriaus darbuotojus Canberra Packard
atstovas moko dirbti su nauja įranga

Representative from Canberra Packard trains the staff of
Department of Programs and Expertise to work with new equipment
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projektų rengėjai nepakankamai žino, kaip atlikti patalpų,
kuriose bus vykdoma veikla su šaltiniais, apsaugomųjų elementų storių skaičiavimus. Būtina pabrėžti, kad tokių klaidų
mažėja, ir tai rodo, jog auga projektų rengėjų kvalifikacija
šioje srityje.
Kartais analizuojama situacija tokių vietų, kur šaltiniai jau yra
ar buvo naudojami. Nustačius, kad vienoje bankrutuojančioje
gamykloje buvo supjaustyti krūvio neutralizatoriai, išanalizuota,
kokias dozes galėjo gauti juos pjaustę darbininkai ir kokias gali
gauti patalpose, kuriose rasta supjaustytų neutralizatorių pjuvenų
su plutonio ir americio izotopais, esantys žmonės. Atlikus radioaktyviosios taršos matavimus, įvertinus bendrą radionuklidų kiekį
patalpoje, konservatyviai apskaičiavus galimas dozes, buvo siekiama nustatyti, ar būtina imtis radiacinės saugos priemonių, o
jeigu būtina – kokių.
Atliekama ir teisės aktų bei kitų institucijų parengtų radiacinės
saugos vertinimų analizė. Visuomet stengiamasi, kad šie dokumentai padėtų optimizuoti radiacinę saugą.
Vertinami ir į Lietuvą įvežami jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniai, įrenginiai ir medžiagos. Siekiama nustatyti, ar ėmus naudoti naujus įrenginius ir medžiagas žmonės negaus nepagrįstos
apšvitos. 2003 m. įvertinta 18 tokių objektų.
Radiacinės saugos klausimai kyla skirtingomis aplinkybėmis,
todėl juos sprendžiant negalima naudotis ta pačia metodika, o
ekspertizę atliekantys žmonės turi būti aukštos kvaliﬁkacijos specialistai. Labai efektyvus yra keitimasis informacija su ekspertais,
jau susidūrusiais su panašiomis problemomis. Šiuo tikslu palaikomi
ryšiai su kitų šalių kolegomis. Geras pavyzdys – bendradarbiavimas su Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro Karlsruhės
transuraninių elementų institutu, turinčiu vertingos patirties plutonio
ir kitų radionuklidų analizės srityje. Gyvuoja ir plečiasi centrinės ir
rytų Europos ALARA tinklas, kurio nariai nuolat keičiasi informacija
įvairiais radiacinės saugos optimizavimo klausimais.
Reikia paminėti, jog į RSC dažnai kreipiasi savo ir kitų apšvita
susirūpinę žmonės, ieškantys atsakymų į juos dominančius klausimus. Patikimą atsakymą galima duoti tik atlikus matavimus. Tik
tuomet suinteresuotas asmuo informuojamas apie tikrą padėtį.
Ekspertizė – labai efektyvi radiacinės saugos priemonė.
Kartais ją atlikti sudėtinga, tačiau tai tik padeda padidinti radiacinės saugos priemonių efektyvumą. Pavyzdžiui, parengus ir
pradėjus naudoti rekomendacijas, kaip skaičiuoti rentgeno procedūrų kabinetų sienų, grindų, lubų ir kitų apsaugomųjų elementų
storius, paaiškėjo, kad anksčiau daug paprastesniais būdais nustatyti kur kas didesni storiai nei reikia optimaliai radiacinei saugai užtikrinti.
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the other hand, the general trend shows that the competence of
designers in this area is improving.
When the need arises, the situation in the premises with already
present source of ionizing radiation is analyzed, too. After the fact
has been set that static eliminators have been cut in one bankrupt
factory, the analysis of the possible exposure of workers cutting the
charge neutralizers and of persons who were in the premises where
the sawdust of cut static eliminators with isotopes of americium and
plutonium has been found, was performed. The measurements
of radioactive contamination were performed, the amount of
radionuclides present in the premises was evaluated, and possible
exposure was calculated by the conservative approach. The aim of
all these actions was to establish the necessity to undertake the use
of means of radiation protection, and in case of necessity – of what
means exactly.
The analysis of expertise on legal documents, and of radiation
protection performed by other institutions, is also performed. In all
cases the main effort is aimed at the optimization of radiation
protection using these documents.
Sources of ionizing radiation, equipment and materials, which
could cause exposure to people, and which are being imported
to Lithuania, are also evaluated. The aim of such evaluation is
to establish, whether the additional exposure is not caused to
people with the start of use of new equipment or materials. 18
such objects were assessed in 2003.
Various situations from the point of view of radiation protection
are different, and this is why no uniﬁed method of evaluation can
be used. This causes additional problems, because specialists
performing the expertise have to be in possession of extensive
knowledge in radiation protection. Sometimes the exchange of
information is very effective, especially with the experts who have
already dealt with similar situations. This is why the connections
with professionals in other countries are established and
cherished. Good example of such cooperation is the cooperation
with the Institute for Transuranium Elements (Karlsruhe) of the
Joint Research Centre of European Commission, which has
enormous experience in the analysis of plutonium and other
radionuclides accumulated. The central and eastern European
ALARA network is working and expanding. Here the members
exchange information on various questions on optimization of
radiation protection.
One can not omit the fact that a lot of people, concerned
about their personal exposure or the exposure of others,
and posing various questions to be answered by specialists,
often turn to the RPC. Sometimes for the competent answer
it is necessary to perform certain measurements. These
measurements are performed, the state is then evaluated, and
the persons concerned are informed.
Expertise on radiation protection is a very effective mean of
radiation protection. Sometimes it is complex, but this complexity
helps to increase the effectiveness of protection means. For
example, when the recommendations on the calculations of
thicknesses for the walls, ceiling, ﬂoors and other protective
elements of x-ray premises have been prepared and came into
use, it became apparent that the protective shieldings constructed
earlier (using simpler methods) were thicker than those needed
to ensure the optimum radiation protection.
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GYVENTOJŲ APŠVITA

PUBLIC EXPOSURE

GAMTINĖS APŠVITOS
TYRIMAI

INVESTIGATION OF NATURAL
EXPOSURE

2003 m. toliau buvo vykdoma bendra Švedijos ir Lietuvos
radono tyrimų patalpose programa. Vykdant šią programą, radono tūrinių aktyvumų tikslinamieji matavimai buvo atliekami visoje
šalyje atliktų tyrimų metu išskirtuose didesnės radono rizikos
regionuose, t.y. regionuose, kuriuose vidutiniai radono tūriniai
aktyvumai gerokai viršijo šalies vidurkį. Šis viršijimas buvo statistiškai patikimas.
2003 m. buvo ištirti 455 gyvenamieji namai ir butai, 5 mokyklos, 31 darbo vieta. Visuomenė buvo informuojama apie atliekamus tyrimus. Rajonų laikraščiuose buvo spausdinami straipsniai
apie radoną, jo poveikį žmogaus sveikatai, radono matavimo
gyvenamuosiuose namuose metodus.
Apibendrinti tyrimų rezultatai pateikti 12 lentelėje.

In 2003 the joint Swedish – Lithuanian program for detailed
measurements of indoor radon was continued. Continuing the
implementation of this program, more detailed measurements in
the areas of higher radon risk (the difference from the country’s
average was statistically conﬁdent), identiﬁed by the nation-wide
earlier measurements, were carried out.
455 detached houses and apartments, 5 schools, and 31
workplace were investigated in 2003. Public was informed about
these investigations, and about the time when they are performed.
Information about radon and its effect on human health, and how
the measurements are performed in the detached houses was
published in regional newspapers.
Summarized data of this investigation is given in Table 12.

12 lentelė. Radono tūrinių aktyvumų vidurkiai su 95% patikimumo
intervalu šiaurės, pietvakarių ir pietų regionų rajonuose
Rajonas / Municipality
Vidutinis radono tūrinis aktyvumas, Bq/m3, nustatytas
šių tyrimų metu
Average indoor radon concentration, Bq/m3, as
established during this investigation
Vidutinis radono tūrinis aktyvumas, Bq/m3, nustatytas
1995-1998 m. tyrimų metu
Average indoor radon concentration, Bq/m3, as
established during the investigation in 1995-1998

Table 12. Average indoor radon concentrations (given within 95%
of the interval of conﬁdence) in the northern, south-western and
southern municipalities of Lithuania

Joniškio

Pakruojo

Kelmės

Lazdijų

Marijampolės

62±16

78±17

60±10

68±13

65±12

73±29

78±31

72±33

89±36

68±27

Šiais tyrimais tikslinama informacija apie radono tūrinius
aktyvumus gyvenamosiose patalpose regionuose, kuriuose
1995–1998 m. nustatyti didesni radono tūriniai aktyvumai.
Vienais atvejais gauti rezultatai yra labai artimi, kitais skiriasi.
Net ir tais atvejais, kai pastarųjų metų matavimų rezultatai yra
mažesni už 1955–1998 m. rezultatus, jie viršija individualiesiems
namams nustatytą šalies vidurkį (55 Bq/m3). Radono tūrinių aktyvumų visuose 2003 m. tirtuose individualiuosiuose namuose
pasiskirstymas pateiktas 9 paveiksle. Nurodytas santykinis namų
skaičius, t. y. namų, kuriuose radono tūrinis aktyvumas yra tam
tikrame intervale (horizontali ašis), skaičiaus santykis su bendru
namų skaičiumi. Namai, kuriuose radono tūrinis aktyvumas viršijo
150 Bq/m3, į duomenų imtį neįtraukti. Tokių namų buvo 7%. Juose
radono tūrinis aktyvumas neviršijo leistino lygio (400 Bq/m3).

Radiacinės saugos centras / 2003

These measurements correct the information about average
indoor radon concentrations of these regions, where average
indoor radon concentrations were found to be higher during the
investigation in 1995-1998. In some cases the results of both
investigations are very close, and in some cases they differ.
Even when the results of the measurements are lower than
the results of the measurements in 1995-1998, they do exceed
national average (55 Bq/m3). Fig. 9 demonstrates the distribution
of indoor radon concentrations in all the detached houses
investigated in 2003. A relative number of detached houses, i.e.
the ratio of the number of detached houses with the indoor radon
concentration as indicated (in the interval given in the horizontal
axis) to the number of all detached houses investigated, is given.
The houses with indoor radon concentrations exceeding 150
Bq/m3 are not included into this graph. There were 7% of these
houses. Indoor radon concentrations don’t exceed maximum
permitted levels (400 Bq/m3).
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9 pav. Radono tūrinių aktyvumų pasiskirstymas
individualiuosiuose namuose

Figure 9. The distribution of indoor radon
concentrations in the detached houses.

This is a log-normal distribution. Comparatively high part
of detached houses with measured 20 Bq/m3 indoor radon
concentration indicates that there are places with comparatively
low indoor radon concentrations in the investigated regions, too.
Another important source of natural exposure to humans
is construction materials. Measurements of concentrations of
natural radionuclides in construction materials were continued
to be performed on regular basis in 2003. Construction materials
were brought into several classes according to the possible
natural exposure with the aim to systemize the investigations.
Measurements of concentrations of natural radionuclides in
the old construction materials were initiated together with the
Lithuanian Institute of History. These concentrations measured
would give a basis for the estimation of exposure due to
construction materials to the people, who spend major part
of their time in houses built from these construction materials.
Another aim for the future is to analyze the statistical distribution
of the concentrations of natural radionuclides in the samples
sampled in similar conditions. The results of such analysis
could be used in the future when estimating the concentrations
of natural radionuclides in raw materials and characterizing the
methods of production of construction materials.
The results of this investigation were used for the preparation
of Lithuanian hygiene norm HN 85:2003 Natural Exposure.
Standards of Radiation Protection. This hygiene norm regulates
the exposure caused by radon and its daughters indoors and
in drinking water, the exposure caused by cosmic radiation, by
natural radionuclides in construction materials, and exposure
caused by natural radioactive materials.
Information of public about the natural radiation was continued.
High school students took part in some measurements, and this
added up to the process of effective information of public about
natural exposure and methods of its mitigation.

Tai yra logaritminis normalusis pasiskirstymas. Didesnis
namų, kuriuose yra apie 20 Bq/m3, skaičius rodo, kad ir tirtuose
regionuose yra vietų, kur radono tūriniai aktyvumai patalpose yra
palyginti nedideli.
Kitas svarbus žmogaus apšvitos šaltinis yra statybinės
medžiagos. 2003 m. jose toliau buvo atliekami gamtinių radionuklidų savitųjų aktyvumų matavimai. Siekiant susisteminti
tyrimus, statybinės medžiagos pagal tai, kiek jose yra gamtinių
radionuklidų, koks statybinių medžiagų kiekis naudojamas
namų statybai ir kiek jų būna pastatų viduje, buvo suskirstytos
į kelias klases.
Kartu su Lietuvos istorijos institutu pradėti gamtinių radionuklidų tyrimai seniai statytų pastatų statybinėse medžiagose.
Žinant šiuos aktyvumus būtų galima nustatyti šiuose pastatuose
gyvenančių žmonių dozes, kurias lemia tose statybinėse medžiagose esantys radionuklidai. Kitas uždavinys buvo išanalizuoti
radionuklidų savitųjų aktyvumų duomenų statistinį išbarstymą
analogiškomis sąlygomis paimtuose bandiniuose. Šiuos savitųjų
aktyvumų tyrimų rezultatus būtų galima panaudoti statybinių medžiagų žaliavų šaltiniams ir gamybos būdams charakterizuoti.
Tyrimų rezultatai buvo panaudoti rengiant Lietuvos higienos
normą HN 85:2003 ,,Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos”. Šioje normoje reglamentuojama apšvita nuo radono ir jo
skilimo produktų patalpose ir geriamajame vandenyje, kosminės
spinduliuotės, gamtinių radionuklidų statybinėse medžiagose,
gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų.
Apie gamtinę spinduliuotę buvo informuojama visuomenė.
Tai, kad kai kuriuose matavimuose dalyvavo ir vidurinių mokyklų
mokiniai, padėjo efektyviau informuoti žmones apie gamtinę apšvitą ir jos mažinimo būdus.
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MAISTO NULEMTOS
APŠVITOS MONITORINGAS

MONITORING OF EXPOSURE
CAUSED BY FOOD

Nustatant radionuklidų savituosius ir tūrinius aktyvumus
vietinės kilmės neapdorotuose maisto produktuose ir paruoštame maiste (paros racione) buvo tęsiamas aplinkos radiologinis
monitoringas. Ėminiai rinkti iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių
regionų, Utenos apskrities ir Ignalinos bei Zarasų savivaldybių
teritorijų. Tirti pieno, mėsos, žuvų, kopūstų, bulvių, grūdų ir paros
raciono mėginiai, kuriuose nustatyti 137Cs ir 90Sr tūriniai bei savitieji aktyvumai buvo tokie pat, kaip ir ankstesniais metais.
Remiantis ankstesnių metų analogiškų tyrimų rezultatais, įvertinta kolektyvinė dozė nuo maisto produktuose esančių 137Cs ir 90Sr
radionuklidų. Įvertinimui naudoti tokie parametrai: gyventojų skaičius,
suvartotų maisto produktų grupių kiekis vienam gyventojui per metus, 137Cs ir 90Sr radionuklidų tūriniai arba savitieji aktyvumai maisto
produktų grupėse ir dozės koeﬁcientas radionuklidą prarijus.
Vidutinės metinės 137Cs ir 90Sr aktyvumų tirtuose maisto produktuose vertės yra pateiktos 10 ir 11 pav.

The environmental radiological monitoring was continued,
in order to determine concentrations of radionuclides in raw,
not processed local foodstuffs and prepared food – daily ration.
The samples were taken from Vilnius, Kaunas, Klaipeda,
Siauliai regions, Utena district and territories of Ignalina and
Zarasai municipalities. Samples of milk, meat, ﬁsh, cabbage,
potatoes, cereals and daily ration were analyzed, in which the
concentrations of 137Cs and 90Sr were the same as in previous
years.
With reference to analogous investigation results with
previous years, the collective dose resulting from in foodstuffs
contained 137Cs and 90Sr was estimated. Following parameters
were used for estimation: the number of inhabitants, the annual
amount of consumed particular foodstuffs groups for one
resident, volumetric or speciﬁc activities of 137Cs and 90Sr in
particular foodstuffs groups and dose coefﬁcient for intakes.
Average values of 137Cs and 90Sr activities in investigated
foodstuffs are given in Figures 10 and 11 respectively.

10 pav. 137Cs tūrinių (piene) ir savitųjų aktyvumų vidutinės vertės
Lietuvoje išauginto ir pagaminto maisto produktuose, 1965–2003
m. Bq/kg, l šviežio svorio

Fig. 10. Average concentrations of 137Cs in foodstuffs in Lithuania
in 1965-2003, Bq/kg, l of fresh weight

Fig. 11. Average concentrations of 90Sr in foodstuffs in Lithuania
in 1965-2003, Bq/kg, l of fresh weight

11 pav. 90Sr tūrinių (piene) ir savitųjų aktyvumų vidutinės vertės
Lietuvoje išauginto ir pagaminto maisto produktuose, 1965–
2003 m., Bq/kg, l šviežio svorio
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Lietuvos gyventojų kolektyvinė efektinė dozė dėl maiste
esančių 90Sr ir 137Cs pateikta 13 lentelėje.

Collective effective dose of Lithuanian inhabitants due to 90Sr
and 137Cs in foodstuffs is presented in Table 13.

13 lentelė. Lietuvos gyventojų kolektyvinė efektinė dozė nuo
maiste esančio 90Sr ir 137Cs

Table 13. Collective effective dose of Lithuanian inhabitants due to
90
Sr and 137Cs in foodstuffs, man·Sv

Metai /
Year
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Lietuvos gyventojų skaičius, tūkst.
Number of Lithuanian residents, in thousands
3 711,9
3 575,1
3 549,3
3 524,2
3 499,5
3 481,3
3 469,1

Kolektyvinė dozė dėl 90Sr, žm. Sv
Collective effective dose due to 90Sr
33,1
20,4
24,6
30,6
19,2
24,8
21,2

Kolektyvinė dozė dėl 137Cs, žm. Sv
Collective effective dose due to 137Cs
52,4
41,8
50,8
55,2
43,6
19,9
21,2

1996–2002 m. vidutinė metinė kolektyvinė efektinė dozė nuo
maiste esančio 90Sr lygi (24,8±3,9) žm. Sv, dėl maiste esančio
137
Cs – (40,7±10,8) žm. Sv. Kolektyvinei efektinei dozei įtakos
turėjo gyventojų skaičius ir maiste esančių šių radionuklidų tūrinių
(piene) ir savitųjų aktyvumų vertės.
Nuo 1996 m. kolektyvinės efektinės dozės mažėjimą lemia
gyventojų skaičiaus ir tūrinių bei savitųjų radionuklidų aktyvumų
mažėjimas. Kolektyvinės efektinės dozės dėl 137Cs maisto produktuose mažėjimą nuo 2000 m. lemia vieno gyventojo suvartoto
pieno kiekio mažėjimas.
90
Sr atveju žymesnių tendencijų nepastebėta. 1996–2000 m.
kolektyvinė efektinė dozė dėl 90Sr maiste buvo mažesnė už dozę
nuo 137Cs, tačiau per pastaruosius 2 metus (2001–2002) šios
dozės susilygino.
Mėsos pagaminimas ir suvartojimas vidaus reikmėms
1965–2002 m. kito nedaug, todėl suvartotų maisto produktų grupių kiekis vienam gyventojui minimu laikotarpiu taip pat neturėjo
labai pakisti.
Per pastaruosius šešerius metus didėjo tik importuotos mėsos dalis, kuri 2002 m. sudarė apie 10% bendro pagaminamos
mėsos kiekio. Bulvių importo dalis yra labai maža ir tesudaro
apie 1%, pieno importuojama iki 5%. Todėl importuojamų produktų kiekis (jame esantys 90Sr ir 137Cs) neturėtų labai paveikti
kolektyvinės efektinės dozės vertės.

Average annual collective effective dose due to in foodstuffs
contained 90Sr in 1996-2002 is equal to (24.8±3.9) man·Sv, due
to 137Cs - (40.7±10.8) man·Sv. In 1996-2002, the number of
population and the concentrations of radionuclides in foodstuffs
inﬂuenced the collective dose.
Since 1996, the decrease of the number of population and the
values of concentrations in foodstuffs determine the decrease of
collective dose. Since 2000, the decrease of collective dose due
to 137Cs in foodstuffs is caused by the decreasing consumption of
milk for one resident.
For 90Sr, the signiﬁcant trend is not observed, in 1996-2000,
the collective effective dose due to 90Sr in foodstuffs is less than
dose due to 137Cs, however, during the last two years (20012002) both doses became equal.
During 1965-2002, the production and consumption of
meat for domestic purposes varied not signiﬁcantly, therefore,
consumption of particular foodstuff groups for one resident varied
not signiﬁcantly as well.
During the last six years only the share of imported meat is
increasing, which in 2002 contributed to 10% of all produced meat
amount. The share of potato import is very small and contributes
to 1%, of milk import - to 5%. Consequently, the amount of
these imported foodstuffs (containing 90Sr and 137Cs) should not
signiﬁcantly inﬂuence the value of the collective effective dose.

GRYBŲ RADIOLOGINĖ
TARŠA

RADIOACTIVE CONTAMINATION
OF MUSHROOMS

Radionuklidus, esančius aplinkoje, kaupia įvairūs augalai.
Grybai, palyginti su kitais augalais, radionuklidus kaupia gana
intensyviai. Todėl dažnai jie yra naudojami kaip grunto radioaktyviosios tašos indikatoriai. Tam atliekami grybų radioaktyviosios
taršos – radionuklidų savitųjų aktyvumų juose matavimai.
Tiriama šviežių nevalytų grybų bandinių radioaktyvioji tarša.
Bandiniai renkami įvairiuose Lietuvos miškuose, o jų skaičius
kiekvienais metais priklauso nuo grybų derliaus.

Any vegetation accumulates radionuclides. This
accumulation is rather intensive in mushrooms. Because of this
mushrooms are used as indicators of radioactive contamination
of soil. Measurements of the concentrations of radionuclides in
mushrooms are performed.
Radioactive contamination is measured in the samples of
freshly collected natural mushrooms. Sampling is done in various
forests of Lithuania. A number of samples varies with the yield of
mushrooms every year.
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Atlikus t-testus statistiškai patikimo skirtumo tarp 137Cs savitųjų aktyvumų bandiniuose nuo 1998 m. nerasta. Tik 2002 m.
rezultatai skiriasi nuo visų kitų metų. Priežastis paprasta – tais
metais buvo didelė sausra, mažas grybų derlius, beveik visi 29
bandiniai buvo iš labiau Černobylio AE avarijos užterštų Varėnos
miškų. Varėnos miškai, Švenčionių rajono Labanoro giria ir vakarų Lietuvos (Klaipėdos, Neringos) miškai buvo labiau užteršti
137
Cs, tad būdingą Lietuvos grybų taršą atspindi 137Cs savitojo
aktyvumo vidurkis visų rūšių grybuose, neįtraukus minėtų miškų
grybų tyrimų rezultatų.
Nuosekliausiai tiriami Varėnos miškų (kiekvienais metais tų
pačių) ir Labanoro girios grybai. 137Cs savitųjų aktyvumų vidurkiai
su 95% patikimumo intervalais Varėnos miškuose ir Labanoro
girioje surinktuose populiariausių rūšių grybų bandiniuose ir 137Cs
savitųjų aktyvumų vidurkis visų rūšių grybų bandiniuose, surinktuose kitoje Lietuvos dalyje, yra pateikti 10 pav.
Įvairios grybų rūšys radioaktyvųjį cezį kaupia skirtingai.
Išanalizavus matavimų rezultatus matyti, kad raukšlėtasis gudukas daugiausia kaupia šį radionuklidą.

The t-tests performed between the annual results of
measurements of concentrations of 137Cs in samples collected
since 1998 demonstrate no statistically conﬁdent difference.
Only the samples of 2002 differ from the annual results from
other years. This difference is caused by the draught of the
year 2002, hence the number of samples was scarce. There
were only 29 samples, and almost all of them from the forests of
Varėna, the ones mostly contaminated after the accident. This is
why the radioactive contamination of mushrooms in Lithuania is
well represented by the average of concentrations of 137Cs in all
species of mushrooms, with the results from forests of Varėna,
Švenčioniai municipality Labanoras forest and the forests of the
western part of Lithuania (Klaipėda, Neringa) excluded from the
data set.
Investigations of radioactive contamination of mushrooms from
forests of Varėna (same forests every year) and Labanoras forest are
the most consistent. Mushrooms, as a radioactive cesium sink, are the
indicators of environmental contamination. Average concentrations
of 137Cs, given within the 95% of the interval of conﬁdence, in the
samples of most popular mushroom species, sampled in forests of
Varėna and Labanoras forest and the concentrations of 137Cs in the
samples of all investigated mushroom species, sampled in the rest of
Lithuania are presented in Figure 10.
Various mushroom species accumulate cesium differently.
Analysis of available data demonstrates that rozites caperata
accumulates most.

10 pav. Populiariausių grybų tarša 137Cs

Figure 10. Contamination of 137Cs in the most common
mushroom species

Turint grybų taršos 137Cs rezultatus nesunku įvertinti grybų
nulemtąją dozę. Pagrindinis tokio vertinimo neapibrėžtumas susijęs su grybų paruošimu (verdant grybus 137Cs savitasis aktyvumas mažėja) ir tiksliai nežinomu suvartotų grybų kiekiu.
2003 m. beveik nepasitaikė, kad 137Cs aktyvumai grybuose
viršytų leistinąjį lygį. Tačiau tai, kad vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas grybuose pastaraisiais metais beveik nemažėjo, rodo, kad
tokius tyrimus būtina tęsti.
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With the results of measurements of radioactive contamination
of mushrooms with 137Cs at hand, the evaluation of exposure
dose caused by mushrooms is quite easy. The main uncertainty
is caused by the preparation for consumption (the concentration
of 137Cs decreases in boiled mushrooms) and by the uncertainties
in amounts of mushrooms consumed.
In 2003 the cases with established concentrations of 137Cs in
mushrooms exceeding the permissible levels were almost extinct.
But the fact that the average concentration of 137Cs in mushrooms
is almost non-decreasing over the last years demonstrates the
need for further investigation.
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GYVENTOJŲ APŠVITOS
MONITORINGAS

MONITORING OF EXTERNAL
EXPOSURE OF PUBLIC

Gyventojų gaunamos išorinės apšvitos dozės įvertinamos
atliekant aplinkos dozimetrinius matavimus: 16 vietovių 50 km
spinduliu apie IAE ir 16 Kupiškio rajono vietovių. Vieno matavimo trukmė – šeši mėnesiai. 2003 m. termoliuminescenciniais
dozimetrais atlikti 126 aplinkos dozių ekvivalento matavimai.
Ignalinos ir Kupiškio rajonų vietovių aplinkos vidutinės metinės išorinės dozės pateiktos 11 ir 12 paveiksluose. Stebėtų
vietovių vidutiniai metiniai dozių ekvivalentai IAE zonoje buvo
(0,78±0,05) mSv (95% patikimumo intervale), Kupiškio rajone
– (0,71±0,05) mSv (95% patikimumo intervale). Atlikus t-testą
tarp vidutinių dozių abejuose rajonuose statistiškai patikimo
skirtumo nerasta.
Gyvenamosiose patalpose gaunamos apšvitos dozės įvertinamos atliekant jose dozės galios matavimus. Tai daroma kartu
su radono tūrinių aktyvumų matavimais.

The external dose to the population is evaluated performing
dosimetric measurements by the means of thermoluminescent
dosimeters placed in the environment in 16 measurement
locations in Ignalina district and respectively in 16 measurement
locations in Kupiškis district. The duration of one measurement is
six months. 126 environmental dose equivalent measurements
were performed in 2003.
The results of evaluation of average annual external doses to
public are given in ﬁgure 11 and 12. The results of measurements
in monitored locations are the following: average annual dose
equivalents in the zone of INPP was (0.78±0.05) mSv (within
the interval of conﬁdence of 95%), and in Kupiškis district (0.71±0.05) mSv (within the interval of conﬁdence of 95%). The
t-tests performed between the average doses in both districts
demonstrate no statistically conﬁdent difference.
The exposure indoors is evaluated performing the dose rate
measurements in the houses. These measurements are performed
together with the measurements of radon concentrations.

11 pav. Ignalinos rajono vidutiniai metiniai
aplinkos dozių ekvivalentai.

Figure 11. The mean annual enviromental
dose equivalents of Ignalina district.

Figure 12. The mean annual enviromental
dose equivalents of Kupiškis district.

12 pav. Kupiškio rajono vidutiniai
metiniai aplinkos dozių ekvivalentai.
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DARBUOTOJŲ APŠVITOS
MONITORINGAS

MONITORING OF EXTERNAL
OCCUPATIONAL EXPOSURE

Individualusis darbuotojų apšvitos monitoringas atliekamas
visiems A kategorijos darbuotojams. Stebėjimo tikslas – nustatyti,
ar darbuotojų apšvitos dozės neviršija dozių ribų, ir įvertinti, ar
pakanka radiacinės saugos priemonių.
2003 m. buvo atliekamas 2 963 darbuotojų, dirbančių 549
asmens sveikatos priežiūros, 46 pramonės, 4 mokslo, 4 mokymo
bei 16 kitų įstaigų išorinės apšvitos monitoringas. IAE darbuotojų
išorinės apšvitos monitoringą atlieka IAE (žr. skyrių Ignalinos
atominė elektrinė).
Darbuotojų individualieji dozių ekvivalentai Hp(10) matuojami
tris mėnesius nešiojant individualiuosius termoliuminescencinius dozimetrus (išskyrus angio ir kardiochirurgus, kurie dozimetrus nešioja
vieną mėnesį) ir juos nuskaitant Rados dozimetrine sistema. 2003
m. atlikti 11 739 individualiųjų dozių ekvivalentų Hp(10) matavimai.
Duomenys apie atskirose veiklos srityse dirbančių darbuotojų vidutines metines apšvitos dozes pateikti 13 ir 14 pav. Dozių, viršijančių
vidutinę metinę dozės ribą (20 mSv), 2003 m. užregistruota nebuvo.

Personal monitoring of occupational exposure is performed for
each category A worker. The aim of this monitoring is to establish
whether the exposure of workers does not exceed dose limits, and
to evaluate the adequacy of radiation protections means.
In 2003 the monitoring of external exposure was performed
for 2963 persons employed in 549 health care, 46 industries,
4 sciences, 4 training, and 16 other institutions. Monitoring of
occupational exposure of INPP workers is performed by the INPP
(see chapter Ignalina Nuclear Power Plant).
Personal dose equivalents Hp (10) were measured by reading
the personal thermoluminescent dosimeters by the means of
RADOS system. Personal thermoluminescent dosimeters are
usually worn by worker for the period of three months, except angioand cardio-surgeons, they carried the personal thermoluminescent
dosimeters for one month. 11739 measurements of personal dose
equivalents Hp (10) were performed in 2003. Data on the average
annual dose to radiation workers in different areas of work is given in
ﬁgure 13, 14. There were no doses registered exceeding the annual
permissible dose level (20 mSv).

13 pav. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų
vidutinės metinės išorinės apšvitos dozės 2003 m.

Figure 13. Average annual external doses of radiation
workers of health care institutions in 2003

14 pav. Pramonės, mokslo bei kitų veiklos sričių darbuotojų
vidutinės metinės išorinės apšvitos dozės 2003 m.
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Figure 14. Average annual external doses of radiation
workers of industrial, science and other practices
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RADIOLOGINĖS AVARIJOS,
INCIDENTAI

RADIOLOGICAL ACCIDENTS
AND INCIDENTS

2003 m. buvo ištirtos aštuonios radiologinės avarijos.
Klaipėdoje, Minijos gatvėje, 2003 m. kovo 14 d. buvo rasta
neaiškios kilmės miltelių. Ant maišų buvo užrašas rusų kalba
,,Cirkonio koncentratas“, bendras svoris – 7 610 kg. Koncentrato
kenksmingumo įvertinimą organizavo Klaipėdos miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centras, tyrime dalyvavo
RSC. Nustatyta, kad jame yra gamtinių radžio ir torio radionuklidų, kurių savitasis aktyvumas pagal Lietuvos higienos normos
HN 73:2001 ,,Pagrindinės radiacinės saugos normos“ reikalavimus neviršijo nereguliuojamosios veiklos taikymo kriterijų.
Radiacinės saugos požiūriu jų panaudojimas yra nekontroliuojamas. RSC rekomendavo cirkonio koncentratą palaidoti buitinių
atliekų sąvartyne arba panaudoti tiesiant kelius.
2003 m. balandžio 20 d. gauta informacija iš Vilniaus miesto
policijos komisariato, kad Vilniuje, Kamėnkelio gatvėje, rastas
daiktas, pažymėtas jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu. RSC
specialistas išmatavo dozės galią prie atrasto daikto: 10 cm
atstumu ji buvo 0,8 μSv/h, o 50 cm atstumu neviršijo gamtinio
jonizuojančiosios spinduliuotės fono. Nustatyta, kad tai dūmų jutiklis RID-1 su dviem plutonio izotopų mišinio šaltiniais. Bendras
šaltinių aktyvumas – 37 MBq. Specialistai užtikrino tinkamą
radinio saugojimą.
2003 m. liepos 18 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigos
radiacinės saugos tarnyba išaiškino ir informavo RSC, kad
Radiologijos klinikų branduolinės medicinos skyriuje įvyko radiologinė avarija – radiofarmakologinio preparato 99mTc buvo suleista
ne tam pacientui – jis gavo papildomą 2–4 mSv vidinę apšvitą.
Pagrindinė šios avarijos priežastis – netobula pacientų tapatybės
nustatymo procedūra. Ištyrus radiologinės avarijos aplinkybes
buvo pateikta pasiūlymų ir reikalavimų pažeidimams pašalinti.
2003 m. lapkričio 3 d. gauta informacija iš Medininkų pasienio
kontrolės punkto sienos apsaugos tarnybos apie sulaikytą sunkvežimį iš Kazachijos, gabenusį radioaktyviosiomis medžiagomis
užterštą metalo laužą. Didžiausia spinduliuotės dozės galia buvo
3,5 μSv/h. Vadovaujantis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu, krovinys buvo grąžintas į Baltarusiją.
Pagal sutartį su Aplinkos ministerija Fizikos instituto specialistai tikrina likviduojamas įmones. 2003 m. rugsėjo 24 d. likviduojamoje Klaipėdos AB ,,Litoda“ buvo rasta 13 dūmų jutiklių. Jie
atiduoti saugoti į radioaktyviųjų atliekų saugyklą. Tyrime dalyvavo
RSC Klaipėdos skyrius.
Fizikos instituto specialistai 2003 m. rugsėjo 19 d. Marijampolės
įmonėje ,,Naras“ rado 1,7 m strypą, kuris skleidė gama spinduliuotę, būdingą 241Am. Metalinis strypas buvo nenaudojamoje
patalpoje. Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia patalpoje

8 radiological accidents were investigated during last year.
On 14 March 2003, powder of unknown origin was
discovered in Minija Street, Klaipeda. On the bags with total
weight of 7610 kg, there were written in Russian language
Zirconium Concentrate. The evaluation of toxicity of zirconium
concentrate was organized by the Centre for Management of
Extreme Situations of Klaipeda municipality, RPC took also part
in the investigation. Natural radium and thorium radionuclides
were detected, which speciﬁc activity, according to the
requirements of Lithuanian Hygiene Standard HN 73:2001
Basic Standards of Radiation Protection, did not exceed the
exemption criteria. It means, that their use from the viewpoint of
radiation protection is not controlled. The RPC recommended
the zirconium concentrate to dispose in municipal dump or to
use it for building of roads.
On 20 April 2003, the information was received from Vilnius
city Police commissariat, that unknown item, marked with symbol
of ionizing radiation, was found in Kamenkelis Street, Vilnius.
RPC specialist has measured the dose rate at found item. Dose
rate at 10 cm distance was 0.8 μSv/h, while the dose rate at 50
cm distance did not exceed the natural radiation background. It
was determined that it was the smoke detector RID-1, containing
the two sources of plutonium isotopes. Total activity of sources
was 37 MBq. Proper storage of them was ensured.
On 18 July 2003, the radiation protection service of the
personal health care institution clariﬁed and informed the
RPC about the radiological accident in the nuclear medicine
department of radiology clinics – radiopharmaceutical with
99m
Tc was given not to prescribed patient. The patient received
internal dose of 2-4 mSv. The main cause of this accident
– incomplete patient’s identiﬁcation procedure. After investigation
of radiological accident, proposals and requirements were given
for elimination of violations.
The information from the Medininkai Border Control Service
point about stopped truck from Kazakhstan, which transported
radioactive materials with contaminated scrap metal, was
received on 3 November 2003. The maximum dose rate was
3.5 μSv/h. According to the Law on Management of Radioactive
Waste, the cargo was sent back to Belorussia.
On the agreement with the Ministry of Environment,
specialists from Institute of Physics inspect the enterprises under
liquidation. 13 smoke detectors in liquidated enterprise SC Litoda
(Klaipėda) were found on 24 September 2003. Smoke detectors
were disposed in the interim storage facility. RPC Klaipeda
department took part in the investigation.
On 19 September 2003, specialists of above-mentioned
institute have found a rod of 1.7 m length in enterprise Naras
(Marijampolė), which emitted gamma radiation, typical for 241Am.
Metal rod was found in unused premises. The dose rate in room
was 18 μR/h, at 2.5 m distance from the rod – 51 μR/h, at 1.0 m
distance – 130 μR/h, at 0.1 m distance – 1.089 mSv/h. The rod
was disposed in interim storage facility.
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buvo 18 μR/h, 2,5 m atstumu nuo strypo – 51 μR/h, 1,0 m atstumu – 130 μR/h, 0,1 m atstumu – 1,089 mSv/h. Strypas atiduotas
saugoti į radioaktyviųjų atliekų saugyklą.
2003 m. lapkričio 30 d. Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės
poste buvo sulaikytas Australijos pilietis E. T. Jo kelionės krepšyje
esantis sieninis laikrodis prie paviršiaus skleidė 26 μSv/h, o 1
m atstumu – 0,25 μSv/h intensyvumo spinduliuotę. Laikrodžio
skalė ir rodyklės buvo padengtos švytinčia medžiaga su 226Ra.
Laikrodis konﬁskuotas ir atiduotas saugoti į radioaktyviųjų atliekų
saugyklą.
Bankrutuojančioje įmonėje buvo supjaustytas krūvio neutralizatorius.
Vertinant, kokią įtaką šaltinio pjaustymas turėjo žmonių apšvitai bei aplinkos taršai, buvo atlikti paviršių taršos ir aptiktų
metalo pjuvenų, o vėliau ir kitų mėginių (deaktyvavimui naudoto
audinio, šalia patalpos esančio grunto, rasto metalo gabalo)
gama spektrometriniai tyrimai.
Gama spektrometrine analize buvo siekiama nustatyti radionuklidus metalo pjuvenose, jų aktyvumus, santykį tarp plutonio
239
Pu ir 241Pu izotopų bei americio 241Am aktyvumų. Žinant šį
santykį iš gama spektrometrinių 241Am aktyvumų matavimų
bandiniuose, kuriuose tiriamųjų radionuklidų aktyvumai yra maži
(pavyzdžiui, tepinėliuose), galima nustatyti radionuklido 239Pu
aktyvumą.
Spektrai sudėtingi, juos analizuojant ir skaičiuojant 239Pu ir
241
Pu aktyvumus bandiniuose galimos didelės paklaidos, todėl
spektrus analizavo ir Karlsruhės Transuraninių elementų instituto
specialistai.
Metalo pjuvenų gama spektrometrinių matavimų rezultatai
pateikti 13 lentelėje.

On 30 November 2003, the australian citizen E.T. was checked
at Vilnius airport border control point. In his bag, the emitted
radiation at the surface of the pinup clock was 26 μSv/h, and at
the distance of 1 meter – 0.25 μSv/h. The dial and arms of the
clock were covered with material, containing 226Ra. The clock was
conﬁscated and disposed in interim storage facility.
The static eliminator neutralizers were cut in one bankrupt
factory.
For the evaluation of the situation and the recommendation
on what means of radiation protection have to be undertaken,
the measurements of surface radioactive contamination and
gamma spectrometry measurements of the found metal sawdust
were performed. Gamma spectrometric measurements of other
samples – of the cloth used for the decontamination, of soil near
the premises, of found metal scrap - were also performed.
The aim of gamma spectrometry measurements of the found
metal sawdust was to determine what radionuclides are present
in this sawdust, what concentrations of these radionuclides
are, and what ratio between the concentrations of plutonium
isotopes 239Pu and 241Pu, and americium 241Am is. With this ratio
established, it is possible to ﬁnd out the concentration of the main
radionuclide 241Pu from the gamma spectrometry measurements
of 241Am concentrations in the low concentration samples
(smears, for example).
Gamma spectrometric measurements of samples with
highest concentrations (metal sawdust) demonstrated the
presence of 239Pu, 241Pu and 241Am in these samples.
Because of the complexity of spectra, substantial values of
inaccuracies are possible in the process of spectral analysis and
evaluation of concentrations of 239Pu and 241Pu. This is why these
spectra were analyzed by the specialists from the Institute for
Transuranium Elements (Karlsruhe).
The results of gamma spectrometry measurements of soil
and metal sawdust samples are given in the table 13.

13 lentelė. 239Pu, 241Pu ir 241Am savitieji aktyvumai metalo
pjuvenose

Table 13. Concentrations of 239Pu, Pu-241 and 241Am in metal
sawdust

Savitieji aktyvumai, Bq/kg / Concentrations, Bq/kg
239

Pu

5.9·10

241
6

Pu

4.4·10

241
4

Metalo pjuvenų gama spektrometriniai matavimai parodė,
kad jose yra 239Pu, 241Pu ir 241Am.
Tepinėliai paimti naudojantis standartine metodika nuo tų
patalpos, kurioje buvo laikomi supjaustyti neutralizatoriai, vietų,
kur radioaktyvioji tarša galėjo būti didžiausia – grindų, kur buvo
rasta pjuvenų, sienų, ant kurių pjuvenos galėjo kristi. Pirmųjų
tepinėlių aktyvumų matavimai parodė, jog kai kurie paviršiai yra
užteršti, todėl buvo atliktas jų deaktyvavimas. Tepinėliai paimti ir
po deaktyvavimo.
Įvertintos dozės, kurias galėjo gauti neutralizatorius
pjaustę darbininkai ir galėtų gauti patalpomis besinaudojantys
žmonės. Nustatyta, kad darbininkai nuo įkvėptų radionuklidų
galėjo gauti iki 0,47 mSv dozę. Šis vertinimas yra konservaRadiacinės saugos centras / 2003

Am

1.9·105

The results of measurements demonstrate that the
radionuclides from the charge neutralizers are present the
sawdust.
Wipe tests were taken using the standard method. As the
measurements of concentrations of radionuclides in the ﬁrst
smear samples demonstrated radioactive contamination of
some surfaces, deactivation of these surfaces was performed.
Its efﬁciency was also checked. Wipe tests were taken in the
places of highest possible contamination – on the ﬂoor where the
sawdust was found, on the walls where the sawdust might have
fallen in the process of cutting, and in the places in the premises
where the static eliminators might have been stored.
The possible dose to the workers who cut the static
eliminators and to the persons using the premises now was
evaluated. It was found that the dose to the workers (caused

27

Radiation Protection Centre / 2003

by the inhaled radionuclides) might have been up to 0.47 mSv.
But this evaluation is conservative. More realistic evaluations of
this dose are impossible, as the persons who had cut the static
eliminators claim they have burn their clothing. The annual dose
to the persons using the premises now was evaluated as not
exceeding 10 μSv.
The measurement results showed that, after collection
of sawdust and the soil and after decontamination of the
contaminated premises, the exposure to humans became
so small, that no additional means of radiation protection are
necessary.
The recommendations were issued to dispose of the metal
sawdust as radioactive waste. No restrictions on the further use
of the premises where static eliminator neutralizers were cut were
recommended.

tyvus. Nėra galimybių atlikti tikslesnius dozės vertinimus, kadangi neutralizatorius pjausčiusių darbininkų drabužiai buvo
sunaikinti. Patalpa besinaudojančių žmonių dozės per metus
neviršytų 10 μSv.
Matavimų rezultatai parodė, kad, surinkus pjuvenas ir užterštą gruntą bei deaktyvavus užterštą vietą, žmonių apšvita tapo
tokia maža, kokią tik galima pasiekti optimaliomis priemonėmis.
Jokių papildomų radiacinės saugos priemonių imtis nebereikėjo.
Rekomenduota metalo pjuvenas palaidoti kaip radioaktyviąsias atliekas, o patalpa, kurioje neutralizatoriai buvo supjaustyti,
naudotis be jokių apribojimų.

MEDICININĖS APŠVITOS
PROBLEMOS

MEDICAL EXPOSURE

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų išsivysčiusių pasaulio šalių,
medicininės procedūros naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę
yra vienas iš svarbiausių apšvitos šaltinių. Didėjant medicininių
radiologinių procedūrų skaičiui, pradedant naudoti naujus vis sudėtingesnius diagnostikos ir gydymo metodus, didėja ir apšvita.
Radiacinės saugos optimizavimas, priklausantis nuo kokybės
sistemų diegimo medicininėje radiologijoje, yra reikšminga radiacinės saugos priemonė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
vadovaudamosi radiacinę saugą reglamentuojančių Lietuvos
higienos normų reikalavimais, prašydamos licencijos veiklai su
šaltiniais, turi būti parengusios kokybės laidavimo programas.
Šioms įstaigoms iškyla klausimų, kaip jas parengti ir įdiegti.
Didelį darbą sprendžiant šią problemą nuveikė RSC specialistai,
2003 m. kartu su Olandijos ekspertais sukūrę pavyzdinę kokybės
laidavimo sistemą ir įdiegę ją keturių asmens sveikatos priežiūros
įstaigų rentgeno diagnostikos skyriuose. Patirties iš jų dabar gali
pasisemti kitos gydymo įstaigos.
2003 m. sveikatos apsaugos ministras patvirtino Lietuvos
higienos normą, reglamentuojančią rentgeno diagnostikos aparatų priimtinumo kriterijus. Tai nėra nauja – kriterijai egzistuoja
nuo 1998 m. Rengiant naują normos variantą vadovautasi per
penkerius metus sukaupta rentgeno diagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymų patirtimi. Ji rodo, kad rentgeno aparatų
kokybės kontrolė yra labai efektyvus metodas mažinant pacientų
apšvitą ir gerinant rentgeno diagnostikos vaizdų kokybę.
Atlikti 54 rentgeno aparatų priėmimo ir 224 rentgeno aparatų
periodiniai kokybės kontrolės bandymai. 56 rentgeno aparatai
nustatytų reikalavimų neatitiko, iš jų 29 buvo suremontuoti.
Rentgeno diagnostika tiriamų pacientų dozių matavimai
yra efektyvus būdas nustatyti, kuriose gydymo įstaigose reikia
imtis koregavimo veiksmų. 2003 m. baigti rinkti duomenys šalies

Medical procedures with the use of ionizing radiation, as in
most of other developed countries, in Lithuania is one of the
main sources of exposure. This exposure is increasing with the
increase of the number of medical radiological procedures, and
with the use of new and more complex methods of diagnostics
and treatment using ionizing radiation.
One of the key means of radiation protection of patients is
the optimization of their exposure, and this, in turn, depends on
the implementation of quality systems in medical radiology. All
health care institutions applying for the licenses for practice using
ionizing radiation have to prepare quality assurance programmes.
The main requirements for these programmes are set in the
Lithuanian Hygiene Norms regulating radiation protection in
Lithuania, but there are still many questions arising in health care
institutions about the preparation and implementation of these
programmes. A big step forward solving this problem was made
in 2003, when model quality assurance programmes with the help
of Dutch experts were designed and implemented in four health
care institutions, namely in their x-ray diagnosis departments.
Other health care institutions can now use the experience of
those, who already have quality assurance systems.
In 2003 heath care minister approved the Lithuanian Hygiene
Norm regulating the acceptability criteria of x-ray machines.
This Hygiene Norm is not new – such criteria exist since 1998.
The practical experience of ﬁve year’s performance of quality
control measurements on x-ray diagnosis machines was used
for the preparation of the new version of the Hygiene Norm. This
experience demonstrates that quality control is very effective way
to decrease patients’ exposure and to increase the quality of xray diagnostic images.
Acceptance tests of 54 x-ray machines and routine tests of
224 x-ray machines were performed in 2003. 56 x-ray machines
did not meet acceptability criteria, repairs of 29 were successful.
The measurements of doses to the patients, performed on
the patients undergoing x-ray diagnostic examination, are also
an effective tool to identify health care institutions which need to
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rentgeno diagnostikos pacientų apšvitos rekomenduojamiesiems
lygiams – paviršinės įėjos dozėms – nustatyti. Atlikti 525 pacientų
dozių matavimai.
Vis didesnis dėmesys skiriamas personalo, nuo kurio priklauso pacientų apšvita, mokymui. Jau pradėta naudoti kartu su
Suomijos ekspertais parengta mokymo medžiaga. Bendras RSC
specialistų ir Olandijos ekspertų darbas – mokymo medžiaga
rentgeno diagnostikos skyrių darbuotojams dėl kokybės sistemos
diegimo. Pirmieji seminarai ir mokymo kursai parodė, kad jie yra
reikalingi ir aktualūs.
RSC konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas
visais radiacinės saugos klausimais, kurie tampa vis sudėtingesni. Tai rodo, jog imamasi vis sudėtingesnių radiacinės
saugos optimizavimo priemonių. Pavyzdžiui, daug klausimų
kyla skaičiuojant rentgeno procedūrų kabinetų apsaugos nuo
jonizuojančiosios spinduliuotės elementų storius. Nors šie
skaičiavimai sudėtingi, juos naudojant gaunami optimalūs apsaugos elementų storiai.
Įgyvendinant Europos Komisijos direktyvos 97/43/EURATOM
dėl sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės pavojaus, susijusio su asmenų medicinine apšvita, reikalavimus,
būtina dar daug ką nuveikti. Direktyvos reikalavimų įgyvendinimas mūsų valstybėje rodo, jog Lietuva gali užtikrinti Europos
standartus atitinkančią pacientų radiacinę saugą.

apply corrective actions. The database to set the reference levels
for medical exposure - entrance surface doses - of the patients of
our country was completed in 2003. Measurements of doses 525
patients were performed.
The attention given to the training of persons, on of whose
performance the patient dose depends, is increasing. Training
material was prepared together with Finnish experts, and this
material is already in use. Training material for the personnel of
x-ray diagnostic units on the implementation of quality systems
was prepared together with Dutch experts. First seminars and
training courses proved it to be topical and necessary.
Health care institutions are advised on all questions on
radiation protection where these institutions do not come
clear themselves. These questions are getting more and more
complicated, and this shows that more and more complex
radiation protection optimization means are undertaken. Many
questions arise, for example, when calculating the protective
shielding from ionizing radiation to be used in x-ray procedure
rooms. Although these calculations are quite complicated,
the result obtained is the data about the optimal thickness of
protective elements.
A lot has to be yet accomplished implementing European
Council Directive 97/43/EURATOM on health protection of
individuals against the dangers of ionizing radiation in relation
to medical exposure, and repelling Directive 84/466/EURATOM.
The fact that the requirements of this complex Directive are
being implemented in our country demonstrates - it is possible
to ensure radiation protection of patients complying with the
European standards.

PACIENTŲ APŠVITA

PATIENTS’ EXPOSURE

Medicininių rentgeno diagnostinių tyrimų metu pacientai visada gauna apšvitą. Darbuotojų ir gyventojų dozės yra ribojamos,
tačiau pacientų dozių ribos nėra nustatytos. Remiantis Europos
Tarybos direktyva 97/43 EURATOM dėl sveikatos apsaugos nuo
jonizuojančiosios spinduliuotės pavojaus, susijusio su asmenų
medicinine apšvita, visos medicininės apšvitos metu gaunamos
dozės turi būti kiek galima mažesnės, bet pakankamos diagnostinei informacijai gauti, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius
veiksnius. Valstybės narės skatinamos diegti ir naudoti spindulinės diagnostikos tyrimų rekomenduojamuosius lygius.
2001–2003 m. RSC įvairiose Lietuvos asmens sveikatos
priežiūros įstaigose atliko pagrindinių rentgenograﬁjos diagnostinių procedūrų (dozių krūtinės ląstos PA, kaukolės PA ir LAT,
krūtinės dalies stuburo AP ir LAT, juosmens dalies stuburo AP ir
LAT, pilvo AP ir klubo AP tyrimų) metu pacientų gaunamų dozių
matavimus.
Rekomenduojamieji lygiai paprastai yra nustatomi standartinio svorio (70 ± 10 kg) pacientui. Jei vienoje įstaigoje to
paties tipo tyrimai tokiu pat rentgeno aparatu atliekami daugiau
nei dešimčiai pacientų, galima matuoti visų pacientų dozes, ne-

Patients are always exposed to ionizing radiation during the
medical x-ray diagnostic examinations. There are dose limits
for the doses of workers and public, but the limits of patients’
doses are not set. According to the European Council Directive
97/43/EURATOM on health protection of individuals against the
dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure,
and repelling Directive 84/466/EURATOM, all doses received
during the medical exposure have to be as small as possible and
sufﬁcient to obtain the necessary diagnostic information, taking
into account social and economical conditions. Member states
are encouraged to implement and use the reference levels for
diagnostic examinations with use of ionizing radiation.
In 2001-2003 the Radiation Protection Centre has performed
measurements of patients’ doses during the main x-ray diagnostic
examinations in various health care institutions of Lithuania.
Patient dose measurements during the chest PA, skull AP and
LAT, lumbar spine AP and LAT, thoracic spine AP and LAT, hip
joint AP, and abdomen AP examinations were performed.
There was no special selection of patients according to
sex, age or other features; this is why the patients’ doses were
measured for all patients undergoing examination at the time
of measurements. Reference levels are usually established for
the standard weight ((70 ± 10) kg) patient, but in case the same
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atsižvelgiant į jų svorį. Tokiu atveju buvo matuojamos dozės visų
pacientų, kurie tuo metu buvo tiriami. Įstaigose, kuriose atskirų
tipų tyrimų buvo nedaug, vertinant rezultatus buvo atsižvelgta į
paciento svorį.
Dozės buvo matuojamos termoliuminescenciniais ličio ﬂuorido (LiF) dozimetrais. Atlikus ekspoziciją, užregistruotos dozės
buvo nustatomos standartine individualiojoje dozimetrijoje naudojama RADOS sistema.
Rekomenduojamasis dozės lygis konkrečiam rentgeno
diagnostiniam tyrimui buvo nustatomas apskaičiuojant paviršiaus
įėjos dozių pasiskirstymo trečiojo kvartilio reikšmę, nes rekomenduojamasis dozės lygis konkrečiam rentgeno diagnostiniam
tyrimui lygus trečiojo kvartilio reikšmei.
Gauti trečiojo kvartilio paviršiaus įėjos dozės lygiai su
Europos Komisijos ir TATENA rekomenduojamaisiais lygiais palyginti 14 lentelėje.

type of examination was performed with the same x-ray machine
in the same health care institution on more than ten patients,
patients’ doses can be measured for all patients undergoing the
same type of examination. In those health care institutions where
the number of special examinations was not large, the patient‘s
weight was taken into account when evaluating the results.
Patients’ doses were measured by the means of
thermoluminescent lithium ﬂuoride (LiF) dosimeters. Registered
doses were read by the means of standard RADOS system, used
in personal dosimetry.
Reference level for the particular type of x-ray diagnostic
examination was established calculating the value of third quartile
in the distribution of entrance surface doses. Reference patient
dose level for the particular type of x-ray diagnostic examination
is equal to the value of third quartile.
The obtained levels for the third quartile of entrance surface
dose distribution are compared to the reference levels for medical
exposure established by European Commission and by IAEA in
Table 14.

14 lentelė. Gautų reikšmių palyginimas su Europos Komisijos ir
TATENA rekomenduojamaisiais lygiais

Table 14. Comparison of the obtained values to the reference
levels for medical exposure established by European Commission
and by IAEA

Tyrimo pavadinimas / Type of examination
Krūtinės ląstos PA / Chest PA
Kaukolės AP / Skull AP
Kaukolės LAT / Skull LAT
Stuburas AP (Juosmens dalis) / Lumbar spine AP
Stuburas LAT (Juosmens dalis) / Lumbar spine LAT
Stuburas AP (Krūtinės dalis) / Thoracic spine AP
Stuburas LAT (Krūtinės dalis) / Thoracic spine LAT
Pilvas AP / Abdomen AP
Klubas AP / Hip joint AP

3-asis kvartilis
3rd quartile, mGy
0,6
4
3
12
35
9
18
8
8

EK diagnostiniai
TATENA diagnostiniai
rekomenduojamieji lygiai / EC
rekomenduojamieji lygiai / IAEA
diagnostic reference levels, mGy diagnostic reference levels, mGy
0,3
0,4
5
5
3
3
10
10
30
30
7
20
10
10
10

Gauti rezultatai yra panašūs į Europos Komisijos ir TATENA
rekomenduojamuosius dozių lygius. Vienais atvejais trečiojo
kvartilio reikšmės yra mažesnės už tarptautinius rekomenduojamuosius lygius, kitais – šiek tiek didesnės. To priežastis gali būti
skirtingų tyrimų protokolų naudojimas.

Obviously, the obtained results are similar to the reference
levels for medical exposure established by European
Commission and by IAEA. Some of the results exceed these
levels slightly. This may be caused by the use of different
examination protocols. In some cases the values of third quartile
are smaller than the international reference levels.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

INTERNATIONAL PROJECTS

ŠVEDIJOS PARAMA

SUPPORT FROM SWEDEN

2003 m. tęsėsi bendradarbiavimas su SSI specialistais. Buvo
vykdomi Švedijos ir Lietuvos dvišalio bendradarbiavimo projektai
radiacinės saugos užtikrinimo srityje, rengiantis IAE eksploatavimo nutraukimui. Švedų kolegos surengė ir pravedė seminarą
Lietuvos įgaliotosioms institucijoms IAE eksploatavimo nutraukimo planavimo, įgaliotojų institucijų strategijos kūrimo klausimais.
SSI specialistai įvertino radioaktyviųjų atliekų tvarkymo būklę
asmens sveikatos priežiūros įstaigų branduolinės medicinos

Further co-operation with specialists from the SSI was
continued. The Swedish-Lithuanian bilateral co-operation
projects in different ﬁelds of radiation protection assurance
were implemented. According to these projects, the support
was received in the ﬁeld of preparation for decommissioning
of INPP. Swedish colleagues have organized the workshop
for Lithuanian regulatory authorities on questions, related
to decommissioning planning and strategies for regulatory
authorities.
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skyriuose. RSC, SSI bei Lietuvos radiacinės saugos draugija
suorganizavo seminarą smulkiesiems radioaktyviųjų atliekų
gamintojams ir įgaliotosioms institucijoms radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo ir dozių vertinimo klausimais.
Toliau buvo vykdomas tęstinis pasirengimo branduolinėms
avarijoms Baltijos šalyse projektas.
Kelerius metus Švedija rėmė radono kiekio gyvenamuosiuose namuose ir grunte nustatymo tiriamuosius darbus. Su tyrimų
rezultatais supažindinama kasmet atskiruose Lietuvos regionuose organizuojamuose seminaruose. 2003 m. toks seminaras
surengtas Šiauliuose.
Švedijos specialistai konsultavo rengiant higienos normą
„Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“.
SSI parama suteikė galimybę RSC specialistams dalyvauti
Anglijos Nacionalinės radiacinės saugos valdybos (NRPB) organizuojamuose radono kiekio matavimų tarplaboratoriniuose
palyginimuose.
Pradėta vykdyti nauja programa, kurios tikslas – sukurti kokybės laidavimo sistemas branduolinėje medicinoje ir spindulinėje
terapijoje.
SSI parėmė informacinių leidinių specialistams bei visuomenei „Radiacinė sauga“ ir „Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų
atliekų perdirbimas ir saugojimas“ leidimą.
Ši metinė veiklos ataskaita kolegas iš kitų Lietuvos institucijų
bei visus, besidominčius radiacine sauga, pasiekia taip pat SSI
dėka.

Specialists from SSI evaluated the status of radioactive
waste management in nuclear medicine departments. Jointly
with Lithuanian Radiation Protection Society and the SSI,
RPC organized the workshop for small waste producers and
regulatory authorities on radioactive waste management and
dose assessment.
The implementation of the project on emergency
preparedness in case of a nuclear accident in Baltic countries
was further continued.
For a few years, Sweden has supported the research work on
determination of indoor radon concentrations and in soil. With the
purpose of getting acquainted with the results of investigations,
annually workshops are organized in different regions of
Lithuania. Last year such workshop was organized in Šiauliai.
Also the comments were provided during the drafting of
the Hygiene Standard Natural exposure. Radiation Protection
Standards.
SSI provided support for participation in radon
intercomparisons, which were organized by the NRPB.
New programme started to be implemented, which purpose
is to create the quality assurance systems in nuclear medicine
and radiotherapy.
With support from SSI, the informational publications
for specialists and for the public Radiation Protection and
Processing and Storage of Radioactive Waste Generated by
Small Producers were issued.
Thanks to support from SSI, this annual report reaches the
colleagues from other institutions in Lithuania, as well as those,
who are interested in radiation protection.

Seminaro ,,Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir dozių
vertinimas” organizatoriai ir dalyviai
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Organizers and participants of the workshop Radioactive
Waste Management and Dose Assessment
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RADIACINĖS SAUGOS
OPTIMIZAVIMAS MEDICINOJE
(MATRA)

OPTIMIZATION OF RADIATION
PROTECTION IN MEDICINE
(MATRA)

Įgyvendinant radiacinę saugą reglamentuojančius Europos
Sąjungos teisės aktus reikia įdėti daug pastangų. Viena iš priežasčių, kodėl tai taip nelengvai ,,pasiduoda“ – išsamių radiacinės
saugos žinių ir patirties stoka. Lietuvoje Europos standartus
atitinkančius radiacinės saugos specialistus pradėta ugdyti tik
praėjusio dešimtmečio pabaigoje. Ypač sunku surasti ir įdiegti
praktinius radiacinės saugos optimizavimo principus.
Europos Komisijos direktyvos 97/43/EURATOM dėl sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės pavojaus, susijusio su asmenų medicinine apšvita, reikalavimai yra itin sunkiai
įgyvendinami. Dažnai to priežastimi laikoma materialinių resursų
stoka, tačiau kur kas daugiau problemų kelia žinių trūkumas.
2001 m. RSC parengė projekto pasiūlymą dėl paramos radiacinei saugai optimizuoti ir kokybės sistemoms įdiegti rentgeno
diagnostikoje. Tai viena iš sudėtingiausių direktyvos sričių. Kita
vertus, dėl įvairių priežasčių rentgeno diagnostikoje reikia daugiausia pastangų radiacinei saugai optimizuoti.
Olandijos ekonomikos ir užsienio reikalų ministerijos įgaliojimu MATRA pasirengimo narystei ES programas įgyvendinanti
institucija „Senter Internationaal“ sudarė sutartį su Nyderlandų
metrologijos instituto (Nmi) ir Amsterdamo universiteto medicinos centro (Vumc) konsorciumu radiacinės saugos medicinoje
MATRA projektui Lietuvoje vykdyti. Konsorciumas į pagalbą pasitelkė ekspertus iš Liuvardeno klinikinės chemijos laboratorijos
(KCL), Delfto universiteto tarpfakultetinio reaktorių instituto (IRI)
ir Leideno universiteto medicinos centro (LUMC).

A lot of effort has to be put into the implementation of EU legal
documents regulating radiation protection. One of the causes
why these legal documents do not „give in“ so easily is the fact
that one needs to possess an ample knowledge in radiation
protection for their implementation. The training of specialists on
radiation protection, began in Lithuania only at the end of 90’s.
Particularly challenging is the situation when practical principles
of optimization of radiation protection have to be found and
implemented.
Implementation of requirements of European Council
Directive 97/43/EURATOM on health protection of individuals
against the dangers of ionizing radiation in relation to medical
exposure, is particularly difﬁcult. Even if the scarceness of
material resources is often thought to be the cause, the lack of
knowledge causes much more problems.
In 2001 RPC prepared a project proposal to get the
support from The Netherlands in the ﬁeld of optimization of
radiation protection and implementation of quality systems in
x-ray diagnostics. This ﬁeld is one of the most complex in the
aforementioned Directive. On the other hand, there are various
reasons given why the optimization of radiation protection in x-ray
diagnostics demands so many efforts to be put in.
The “Senter Internationaal” as the institution, authorized by
the Ministry of Economy and Foreign Affairs of The Netherlands
to implement the MATRA accession programs, has signed an
agreement with the consortium consisting of The Netherlands
Metrology Institute (NMi) and Free University Medical centre,
Amsterdam (Vumc) to implement the MATRA project on
radiation protection in medicine. This consortium invoked expert
assistance from Leuvarden Clinical Chemistry Laboratory,

Jointly with Dutch experts in co-ordination committee
meeting of the MATRA program

Kartu su olandų ekspertais MATRA programos
koordinacinio komiteto pasitarime
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Programos tikslas – padėti įdiegti minėtos direktyvos reikalavimus Lietuvoje. Nors RSC buvo pagrindinis paramos gavėjas,
daugiausia naudos ji davė programoje dalyvavusioms asmens
sveikatos priežiūros įstaigoms, rentgeno diagnostikos skyriuose
turėjusioms parengti ir įdiegti kokybės kontrolės ir kokybės laidavimo reikalavimus.
Pagal įstaigų pasirengimą vykdyti programą buvo išrinktos
keturios įstaigos. Stengtasi, kad jos atstovautų visų dydžių ir pajėgumų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Sudarytos darbo
grupės glaudžiai bendradarbiavo su Olandijos ekspertais, grupių
veiklą koordinavo RSC specialistai.
Projektas, susidėjęs iš dviejų pagrindinių dalių – „Radiacinės
saugos centro stiprinimas apsaugos nuo medicininės apšvitos
srityje“ ir „Gydymo įstaigų supažindinimas su standartais ir protokolais“ – buvo sėkmingas. Keturios Lietuvos asmens sveikatos
priežiūros įstaigos rentgeno diagnostikos skyriuose sukūrė ir
įdiegė kokybės laidavimo sistemas. Buvo parengta mokymo
medžiaga, išleistos sistemų kūrimo ir diegimo metodinės rekomendacijos, parengti dėstytojai. Kartu su Olandijos ekspertais
išanalizuotos klinikinės ir kokybės kontrolės procedūros, parengtas kokybės vadovo modelis. Daug dėmesio skirta metodams,
padedantiems efektyviai optimizuoti pacientų radiacinę saugą.
Užmegzti dalykiniai ryšiai su specialistais iš Olandijos.
Programa buvo sėkmingai įvykdyta ir bendradarbiavimas
su Olandijos specialistais tęsiasi. 2004 m. kokybės sistemos
bus pradėtos kurti kompiuterinės tomograﬁjos skyriuose. Vis
daugiau Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų kreipiasi
į programoje dalyvavusias įstaigas prašydamos pasidalyti sukaupta patirtimi.

Interfaculty Reactor Institute of Delft University (IRI) and Leiden
University Medical Centre (LUMC).
The main objective of this program was to assist Lithuania
on the implementation of the requirements of the aforementioned
Directive. Although the principal beneﬁciary was RPC, the four
health care institutions which took part in this program were the
ﬁnal beneﬁciaries actually proﬁting. These health care institutions
had to prepare the requirements on quality control and quality
assurance, and to implement them.
These four health care institutions were chosen according
to their readiness to implement the program. Also the principle
of representation of health care institutions of all sizes and
capacities was applied. There were work groups established in
these health care institutions for the close cooperation with Dutch
experts. The actions of work groups were coordinated by the
specialists from RPC.
Project, consisted of two main parts: Improvement of
Capacities of Radiation Protection Centre in the Field of Medical
Exposure and Familiarization of Health Care Institutions with
Standards and Protocols, was implemented successfully.
Four Lithuania‘s health care institutions have prepared and
implemented quality assurance systems in their x-ray diagnosis
departments. Training material on implementation of these
systems was prepared, and lecturers trained. Both clinical and
quality control procedures were analyzed jointly with Dutch
experts, and a model of quality manual was prepared. Due
attention was paid to the methods of effective optimization of
radiation protection of patients. Professional connections with
Dutch specialists were established. Recommendations on the
establishment and implementation of quality systems in x-ray
units were published.
The success of this project is proven also by the fact of the
continued cooperation with Dutch specialists – similar quality
systems are being implemented in computed tomography units
in 2004. And more and more health care institutions in Lithuania
apply the four participants of the project asking to share the
accumulated experience.

PHARE PROJEKTAS
„RADIACINĖ SAUGA“

PHARE PROJECT
,,RADIATION PROTECTION”

2003 m. įsibėgėjo Europos Komisijos remiamas PHARE projektas „Radiacinė sauga“. Jį sudaro dvi dalys – Dvynių programa
ir radiacinės saugos įrangos tiekimas.
Vykdant Dvynių programą, kartu su SSI ir Suomijos radiacinės ir branduolinės saugos centro (STUK) specialistais išanalizuota, ar Lietuvos radiacinės saugos teisės aktai neprieštarauja
Europos Sąjungos direktyvoms ir kitiems dokumentams, ar visi
Europos Sąjungos radiacinės saugos reikalavimai perkelti į
mūsų šalies teisės aktus. Buvo kuriamos radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo, radiacinės saugos mokymo ir visuomenės informavi-

Implementation of PHARE supported project Radiation
protection was intensiﬁed in 2003. Project consists of two
parts – Twinning project and the supply of radiation safety
equipment.
During the Twinning project with specialists from SSI and
Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) the
compliance of Lithuanian legislation on radiation protection
with the requirements of the EU directives and other
legal documents, and the fact of transfer of all respective
requirements into Lithuania’s legal documents was analyzed.
Also the radiation protection system for the management of
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mo sistemos, stiprinamas pasirengimas branduolinėms ir radiologinėms avarijoms.
Parengta ir mokymo kursuose panaudota mokymo medžiaga,
skirta asmenims, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais įvairiose srityse. Parengta visuomenės informavimo
strategija, peržiūrėtas ir pataisytas RSC pasirengimo radiacinėms avarijoms planas, išanalizuoti teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą tvarkant radioaktyviąsias atliekas, bei
teisės aktai, įtvirtinantys Europos Sąjungos radiacinės saugos
reikalavimus. Visa tai padaryta bendromis Lietuvos, Švedijos ir
Suomijos specialistų jėgomis.
Ypač daug dėmesio skirta RSC kokybės sistemai sukurti.
Laikantis standartų serijos ISO 9000 reikalavimų parengti
specialistų atliekamų procedūrų aprašymai. Jie atspindi ne
vienerius metus kurtą darbo tvarką ir yra gera priemonė jai
tobulinti.
Kitas svarbus PHARE projekto tikslas yra standarto ISO
17025 reikalavimus atitinkančios Programų ir ekspertizės skyriaus kokybės sistemos sukūrimas. Tai sudėtingas ir daugiapakopis procesas, kuriame dalyvauja tiek RSC, tiek STUK specialistai.
RSC laboratorijoje taikomi bandinių apdorojimo ir matavimų metodai analizuojami ir lyginami su Suomijos kolegų naudojamais.
Tikrinami RSC kokybės sistemos elementai ir kuriami nauji.
Neatsiejama kokybės sistemos dalis yra įranga. Atsižvelgiant
į RSC poreikius, 2003 m. buvo parengtos techninės speciﬁkacijos
branduolinės spektrometrijos, dozimetrijos, radiochemijos, kokybės kontrolės medicininėje radiologijoje, laboratorinei, duomenų
apdorojimo ir siuntimo įrangai. Atviras konkursas įrangos tiekimui
buvo sėkmingas, su įrangos tiekėjais sudarytos sutartys.
Bus gauta RSC veiklai labai reikalingos įrangos. Tai ir viso kūno
dozių matuoklis, didelės skiriamosios gebos ir žemo fono grynojo germanio gama spektrometrai, alfa spektrometras, skystųjų scintiliatorių
spektrometras, scintiliacinis gama spektrometras, individualiosios
dozimetrijos sistema, branduolinės medicinos dozių kalibratorius,
įranga spindulinės terapijos klinikinei dozimetrijai, rentgeno aparatų
kokybės kontrolės įrenginiai, įranga bandiniams laikyti, deginti, apdoroti cheminiu būdu bei kompiuterinė ir programinė įranga.
PHARE projekto tikslas – sustiprinti RSC techninę bazę bei
patobulinti specialistų kvaliﬁkaciją. Todėl abiejų projekto dalių
vykdymas yra koordinuojamas. Baigus projektą 2004 m., RSC
bus šiuolaikinė, Europos Sąjungos standartus atitinkanti radiacinės saugos institucija.
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radioactive waste was being developed, the preparedness for
radiological and nuclear accidents was being improved, the
systems of radiation protection training and public information
were being developed.
Training material for persons working with sources of ionizing
radiation was prepared and a pilot training was organized.
Program for public information on radiation protection was
prepared, the RPC emergency preparedness plan was reviewed
and corrected, legal documents on radiation safety when
managing radioactive waste were analyzed together with the
legal documents transferring European Union radiation safety
requirements. All this work was done jointly with Swedish and
Finnish colleagues.
Particular attention was paid for the creation of the RPC
quality system. The descriptions of various procedures carried out
by the specialists of the RPC were prepared. The requirements
of the standard series ISO 9000 were applied when describing
these procedures. The aforementioned descriptions are based
on the order of work created over the years in the RPC, and are
a good tool to improve this order of work.
Another important aim of this PHARE project is creation of
the quality system of laboratory complying with the requirements
of standard ISO 17025. This is a complex and gradual process,
and specialist both from RPC and STUK are involved in it.
Sample preparation and measurement methods, used in RPC,
are analyzed and compared to the methods used by Finnish
colleagues, the present elements of quality system are examined
and new elements are created.
Equipment is a concurrent part of the quality system.
According to the needs of RPC in 2003 technical
specifications for the equipment for nuclear spectrometry,
dosimetry, radiochemistry, quality control in medical radiology,
laboratory, data processing and transfer were prepared. Open
tender was successful, and contracts with the suppliers were
signed.
A whole body counter; gamma spectrometers of high
resolution and low background; alpha spectrometer; liquid
scintillation spectrometer; personal dosimetry system; nuclear
medicine dose calibrator; equipment for the clinical dosimetry
of radiation therapy; equipment for quality control of x-ray
machines; equipment for the storage, ashing, and radiochemical
treatment of samples; and computer hardware and software are
to be supplied.
The aim of this PHARE project is to strengthen RPC both
with equipment and knowledge. This is why the implementation
of two parts of the project is coordinated. In 2004, after the
implementation of this project, RPC shall become a modern
radiation protection institution complying with European Union
standards.
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TARPTAUTINĖ ATOMINĖS
ENERGIJOS AGENTŪRA
(TATENA)

INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY
(IAEA)

RSC specialistai dalyvavo TATENA organizuotose konferencijose, seminaruose, mokymo kursuose, techninių grupių
pasitarimuose.
Reikia pažymėti, kad 2003 m. bendradarbiavimas su šia
tarptautine organizacija peraugo į aukštesnį lygį. Buvo įvertinti
TATENA parengtų dokumentų projektai, pateikta pastabų ir pasiūlymų. Tai:
• „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos ir saugumo
kodeksas“;
• techninis dokumentas IAEA-TECDOC-1344 „Jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių kategorizavimas“;
• „Radionuklidų monitoringo aplinkoje strategijos rekomendacijos“.
Siekiant išvengti nelegalaus jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių naudojimo bei galimų terorizmo atvejų, pateikta programinių pasiūlymų TATENA koordinuojamiems projektams, skirtiems
nelegalių radioaktyviųjų medžiagų paieškai ir identiﬁkavimui.
Programinių pasiūlymų buvo pateikta ir kompiuterinės tomograﬁjos
diagnostiniam vaizdui bei pacientų apšvitos balansui optimizuoti.
Regioniniam projektui (ALARA tinklas) RSC parengė pasiūlymų dėl tinklo organizavimo ir informacijos keitimosi radiacinės
saugos optimizavimo srityje.
RSC 2003 m. viešėjo 6 užsienio valstybių reguliuojančiųjų
organizacijų specialistai. Jie susipažino su institucijos veikla
vykdant valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės
funkcijas, gilinosi į ekspertizės organizavimo ir atlikimo patirtį.
TATENA ekspertė įvertino radioaktyviųjų medžiagų vežimo
Lietuvoje reikalavimų atitiktį tarptautiniams teisės aktams.
Pagal regioninį projektą RER/9/065 „Techninių galimybių
vystymas stiprinant radiacinę saugą ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymą“ suorganizuoti 2 savaičių trukmės regioniniai mokymo
kursai „Licencijų išdavimas ir inspektavimas rentgeno diagnostikoje ir spindulinėje terapijoje“, kuriuose dalyvavo 11 užsienio
šalių atstovų.
Įgyvendinant regioninį projektą RER/9/063 „Radiacinės
saugos tobulinimas atominėse elektrinėse“, RSC specialistai
dalyvavo Budapešte surengtame seminare „Įgaliotųjų institucijų
galimybės tobulinant atominių elektrinių darbuotojų radiacinę
saugą“, kurio metu aptarti speciﬁniai radiacinės saugos aspektai
išduodant licenciją atominei elektrinei, inspektavimo rekomendacijos, įgaliotųjų institucijų vaidmuo atominės elektrinės prastovų
bei remontų metu, profesinės apšvitos įvertinimo klausimai. RSC
specialistai šiam seminarui parengė bei perskaitė pranešimus.
Dalyvauta ir Tarptautiniame ALARA simpoziume (JAV), kurį
suorganizavo Tarptautinė profesinės apšvitos sistema (ISOE).
Jame perskaitytas pranešimas apie darbų atominėse elektrinėse
valdymą siekiant mažinti profesinę apšvitą.
Mokslinėse stažuotėse ir vizituose galimybę tobulinti savo
profesines žinias turėjo 5 RSC specialistai.

Specialists from RPC participated in conferences, seminars,
training courses and technical meetings organized by IAEA.
The fact has to be admitted that the cooperation with IAEA in
2003 has reached higher level. Comments and suggestions were
issued for the evaluated documents, drafted by IAEA. These
documents were evaluated:
• Code of conduct on Safety and Security of Radioactive
Sources;
• Technical document IAEA-TECDOC-1344 Categorization of
Radioactive Sources;
• Recommendations for the Strategy of Monitoring of
Radionuclides in the Environment.
Program proposals were issued for IAEA coordinated projects
for the search and identiﬁcation of illegal radioactive materials. This
was done with the aim to avoid illegal use of radioactive sources
and possible cases of terrorism. Program proposals were issued
for the optimization of balance between the patient exposure and
the diagnostic image quality in computed tomography.
RPC formulated several proposals for the regional project
(ALARA network) on the organization of the network and the
exchange of information in the area of radiation protection.
Six specialists from foreign regulatory authorities have visited
RPC during 2003. They familiarized with the institution‘s activity
implementing the functions of state supervision and control of
radiation protection, and studied the experience of organization
and performance of expertise.
An expert from IAEA has evaluated the conformity of the
requirements for the transportation of radioactive materials in
Lithuania with the requirements of international legal documents.
Regional training course Licensing and Inspection in Xray Diagnostics and Nuclear Therapy with the duration of two
weeks was organized within the framework of project RER/9/065
Development of Technical Capabilities for Sustainable Radiation
and Waste Safety. Representatives from 11 countries took part
in this regional training course.
During the implementation of the project RER/9/063 Enhancing
the Occupational Radiation Protection in Nuclear Power Plants
specialists from RPC participated in the seminar Possibilities of
Regulatory Authorities to Improve Radiation Protection of Nuclear
Power Plants Workers, which was organized in Budapest. Speciﬁc
aspects of radiation protection when issuing the license to a nuclear
power plant, also the questions on the recommendations for
inspection, on the role of authorized institution during the outages
and repair works in nuclear power plants, on the evaluation of
occupational exposure were discussed. Reports were prepared
and presented in this seminar by the specialists of RPC.
Also there were participants from RPC present in the International
ALARA symposium (USA), organized by the Information System of
Occupational Exposure (ISOE). The report about the management
of works in nuclear power plants with the aim to reduce occupational
exposure was presented in this symposium.
Five specialists from RPC had the possibility to improve their
professional knowledge during fellowships and scientiﬁc visits.
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VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

PUBLIC INFORMATION

Visuomenės informavimas aktualiais radiacinės saugos klausimais yra viena iš priemonių, padedančių RSC siekti savo tikslo
– apsaugoti gyventojus ir dirbančiuosius nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
RSC nuolat teikė informaciją apie vykdomus projektus ir
programas, radiacinės saugos aktualijas: parengta pranešimų
žiniasklaidai, informacinių leidinių, pasinaudota ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis.
Sėkmingai užbaigus dvejų metų trukmės Olandijos
Vyriausybės ﬁnansuojamą MATRA kokybės laidavimo sistemų
kūrimo projektą, kurį RSC vykdė kartu su Olandijos ekspertais
bei keliomis Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigomis,
informacija apie projekto rezultatus buvo pateikta naujienų
agentūroms. 2003 m. pabaigoje parengtas ir išplatintas informacinis pranešimas apie bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą
Nacionalinės Livermoro laboratorijos (JAV) ir RSC dėl mokymo
programos rengimo ir pareigūnų mokymo aptikti ir identiﬁkuoti
dvejopos paskirties gaminius.
Spaudoje buvo publikuota straipsnių apie RSC vykdomą
programą „Radonas patalpose. Jo kiekio mažinimo būdai“, jos
uždavinius ir tikslus. Spaudoje pasirodę pranešimai apie radono
kiekio matavimus gyvenamuosiuose namuose ne tik supažindino
su RSC veikla, bet ir suteikė informacijos apie radono ir jo skilimo
produktų poveikį sveikatai. Seminaras apie radono žalą buvo
surengtas visuomenės sveikatos priežiūros ir aplinkos apsaugos
specialistams, pastatų projektuotojams, visiems, besidomintiems
žmogaus apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės problemomis.
Kita tema, dominusi žiniasklaidą ir informacijos vartotojus – radioaktyvi grybų tarša. Publikacijose RSC specialistai

Public information on actual radiation protection problems is
one of the tools, what helps to reach the RPC goal – to protect the
public and workers from the harmful impact of ionizing radiation.
RPC constantly informed about carried out projects and
programmes, topics in radiation protection. For this purpose
the press releases, publications were prepared, other public
information measures were used.
After successful ﬁnish of the two-years MATRA project, which
was implemented by the RPC jointly with Dutch experts and few
Lithuanian health care institutions, with the aim to create the
quality assurance systems, the information about the results of
this project was provided to the news agencies. At the end of
2003, the press release about the signed co-operation project
between the Livermore National Laboratory (USA) and RPC on
preparation of training programme and training of customs to
detect and to identify the dual use commodities was prepared
and distributed.
Articles about the carried out programme Radon Indoors.
Means for it‘s Mitigation, the goals and tasks of the programme
were published in the mass media. Articles on the measurements
of indoor radon in houses both primed about the measurements,
carried out by RPC, and provided the information on the impact
to the health of the radon and it‘s decay products. Workshop on
the radon was organized for the public health and environmental
protection specialists, as architects, and for all, who were
interested in problems of protection from the ionizing radiation.
Radioactive contamination of mushrooms was another topic,
in which the mass media was interested. In the publications,
the public was acquainted with the investigations of radioactive
contamination of mushrooms and their results.
Another tool of public information is the issue of publications.
As annually, the RPC Annual Report 2002 was issued. The

Signing of the co-operation agreement
between the RPC and the Livermore
National Laboratory (USA)

Bendradarbiavimo sutarties tarp RSC ir
Nacionalinės Livermoro laboratorijos (JAV)
pasirašymas
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supažindino gyventojus su grybų radioaktyviosios taršos tyrimais
ir jų rezultatais.
Dar viena visuomenės informavimo priemonė – leidiniai.
Išleista 2002 m. veiklos ataskaita, kurioje pateikta RSC – radiacinės saugos klausimus reguliuojančiosios institucijos – veiklos
vykdant pagrindines funkcijas apžvalga.
Surengta tarptautinė konferencija „Radiacinė sauga 2003“,
skirta radiacinės saugos infrastruktūros tobulinimo ir harmonizavimo integruojantis į Europos Sąjungą eigai aptarti, radiacinės
saugos būklės bei gyventojų ir aplinkos apšvitos įvertinimo
rezultatams, radiacinės saugos ir radioekologijos moksliniams
darbams pristatyti. Konferencijos medžiaga buvo paskelbta leidinyje „Radiacinė sauga 2003“. Radiacinei saugai buvo skirtas
visas žurnalo „Sveikatos mokslai“ numeris.
RSC specialistai parengė kai kuriuos vadovėlių „Spindulinė
higiena“, „Radiacinė sauga“ skyrius.
Informacija apie RSC organizuojamus renginius – seminarus,
konferencijas, kitų šalių ekspertų ir radiacinės saugos specialistų
mokslinius vizitus – buvo platinama ir RSC bei SAM interneto
svetainėse. Svetainių lankytojai – tiek gyventojai, tiek žiniasklaidos atstovai – galėjo gauti operatyvią informaciją, o susidomėję
konkrečiais klausimais – kreiptis į RSC specialistus.
RSC specialistams dažnai tenka bendrauti su žiniasklaida įvairiais radiacinės saugos klausimais. Ne paslaptis, kad bendravimas
su žurnalistais yra speciﬁnis, turintis savų subtilybių, todėl dauguma specialistų dalyvavo Danijos / Didžiosios Britanijos energetikos
projekto surengtame seminare „Efektyvus bendravimas su žiniasklaida“. Seminaro metu profesionalus žurnalistas ne tik išdėstė
pagrindinius bendravimo su žiniasklaida principus bei ypatumus ir
informacijos teikimo tvarką, bet ir surengė praktinį užsiėmimą.
Įgyvendinant PHARE projektą „Radiacinė sauga“ visuomenei
informuoti buvo skirtas itin didelis dėmesys – numatyta parengti
visuomenės informavimo strategiją.

overview of the activities of RPC, as regulatory authority, in
carrying out it‘s functions, is presented in this report.
The international conference Radiation Protection 2003
was held, which was aimed at discussion of development and
harmonization of the radiation protection infrastructure during
the integration to the EU, presentation of assessment results of
radiation protection status and exposure to general public and to
the environment, results of research in radiation protection and
radioecology. Proceedings of the conference were published in
the publication Radiation Protection 2003.
The entire edition of the journal Health Sciences was
dedicated to the radiation protection questions.
RPC specialists have drafted particular chapters for the
educational books Radiation Hygiene, Radiation Protection.
Information was disseminated through the websites of RPC
and the Ministry of Health about the events organized by the
RPC, - seminars, conferences, and scientiﬁc visits of experts
and radiation protection specialists from other countries. Visitors
of the websites, both public and mass media representatives,
were allowed to get the information, and if they were interested
in particular questions, to turn to RPC specialists.
RPC specialists regularly have to communicate with
mass media in different radiation protection questions. It is
no secret, that communication with journalists has its own
peculiarities, for this reason majority of specialists attended
the seminar Effective Communication With Mass Media,
which was organized within the framework of Danish/United
Kingdom energy project. All specialists had had the possibility
to hear the lecture given by the professional journalist on the
peculiarities of communication with mass media and on the
order of the information provision.
Immense attention was paid to the public information
during the implementation of the PHARE programme Radiation
Protection, in which the separate measure was dedicated for the
preparation of strategy for public information.

TEISĖS AKTAI

LEGISLATIONS

2003 m. parengti šie gyventojų ir darbuotojų radiacinę saugą
reglamentuojantys teisės aktai:
• Lietuvos higienos norma HN 78:2003 „Kokybės kontrolė medicininėje rentgeno diagnostikoje. Reikalavimai ir vertinimo
kriterijai“.
• Lietuvos higienos norma HN 85:2003 „Gamtinė apšvita.
Radiacinės saugos normos“.
• Ėminių ėmimo įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai taisyklės.
• Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo taisyklės.
• Krovinių, bagažo ir kitų daiktų kontrolės prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojimo ir priežiūros
radiacinės saugos taisyklės.
• Radiacinės saugos veterinarijos praktikoje taisyklės.
• Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklės.

Establishing legislation and other legal acts regulating radiation protection of population and of workers, following legal
documents were prepared:
• Hygiene Standard HN 78:2003 Quality Control in Medical X-ray
Diagnostics. General Requirements and Evaluation Criteria;
• Hygiene Standard HN 85:2003 Natural Exposure. Standards
of Radiation Protection;
• Regulations on Sampling in Case of Nuclear or Radiological
Emergency;
• Regulations on Decommissioning of Facilities Using Sources
of Ionizing Radiation;
• Regulations on Radiation Protection during Use and
Supervision of Goods, Baggage and other Equipment containing Sources of Ionizing Radiation;
• Regulations on Radiation Protection in Veterinary Practice;
• Regulations on Handling of Individual Protective Equipment
during Use of Sources of Ionising Radiation.
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