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ĮŽANGINIS ŽODIS

FOREWORD

Radiacinės saugos centrui (RSC)
2013-ieji buvo išskirtinai intensyvūs.
Įtemptas ir sunkus laikotarpis buvo
Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai. RSC specialistai aktyviai
dalyvavo baigiamosiose diskusijose dėl
dviejų Europos Tarybos (ET) direktyvų –
pagrindinių saugos standartų siekiant
užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir
plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimų, susijusių su žmonėms
vartoti skirtame vandenyje esančiomis
radioaktyviosiomis medžiagomis. Šie
teisės aktai priimti Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai.
Padedant Tarptautinei atominės energijos agentūrai
(TATENA) ir Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) 2013 m.
veiklą pradėjo biologinės dozimetrijos laboratorija, įkurta pagal
2012–2013 m. vykdytą nacionalinį techninio bendradarbiavimo
projektą „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei
ir biologiniam dozių įvertinimui kūrimas“. Tai pirmoji tokio lygio
laboratorija Baltijos valstybėse. Joje bus taikomos naujausios tyrimų
metodikos vertinant galimą nepagrįstą darbuotojų ar gyventojų
apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, taip pat panaudojant
biologinės dozimetrijos metodus bus atliekami tyrimai vertinant
žmonių jautrį jonizuojančiajai spinduliuotei, o tai svarbu taikant
spindulinės terapijos procedūras.
Stiprinant RSC administracinius gebėjimus ir didinant
viešojo administravimo efektyvumą bei užtikrinant efektyvų radiacinės saugos specialistų rengimą ir jų kvalifikacijos
tobulinimą vykdyti du Europos socialinio fondo agentūros
(ESFA) ir Lietuvos biudžeto lėšomis finansuojami projektai:
„Radiacinės saugos centro vidaus administravimo ir veik
los valdymo tobulinimas“ ir „Mokymai radiacinės saugos
klausimais“.
Džiugu, kad pasiekėme tokį profesinės kvalifikacijos
lygį, kad galime įgyta patirtimi kuriant radiacinės saugos
infrastruktūrą ar atskirus jos elementus dalytis su kitų šalių
partneriais. Kartu su Centrine projektų valdymo agentūra
(CPVA) sėkmingai vykdytas dvejų metų ES Dvynių projektas
„Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir techninės
paramos organizacijų vystymasis Azerbaidžano Respublikoje“ ir kartu su UAB „Lokmis“ – ES techninės paramos projektas
„Sveikatos apsauga, susijusi su medicinine apšvita Kroatijos
Respublikoje“.
Daug pastangų dedama rengiantis tinkamai reaguoti įvykus radiologiniams incidentams, radiologinėms bei
branduolinėms avarijoms. Vadovaudamiesi 2012–2014 m.
valstybinio lygio civilinės saugos pratybų planu, organizavome ir pravedėme valstybinio lygio civilinės saugos pratybas
„Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmų koordinavimas
sprogus „purvinajai“ bombai VĮ Tarptautiniame Vilniaus oro

The year of 2013 for the Radiation
Protection Centre (RSC) was exceptionally
intense.
Tense and difficult period for Lithuania
was during the Lithuanian Presidency of the
European Union (EU) Council. RSC specialists
actively participated in the final discussions
on two European Council (EC) directives – the
Directive laying down basic safety standards
for protection against the dangers arising from
exposure to ionising radiation and the Directive
laying down requirements for the protection of
the health of the general public with regard to
radioactive substances in water intended for
human consumption. These legal acts were
adopted during the Lithuanian Presidency of
the EU Council.
With the help of the International Atomic Energy Agency
(IAEA) and the Ministry of Health (MoH) in 2013 the laboratory of
biological dosimetry started its activities. It was established under
the IAEA national technical cooperation project for 2012–2013
“Establishing the National Biological Dosimetry Laboratory for
Cytogenetic Analysis of Ionizing Radiation Exposure and Biological
Dose Assessment”. This is the first of such level laboratory in
the Baltic States. The laboratory will apply the latest research
methods for assessing of potential unjustified occupational or
public exposure to ionizing radiation. The research to assess the
radiosensitivity of the population using biological dosimetry
methods will be performed as well, which is important for the
application of the radiotherapy procedures.
For strengthening RSC administrative capacity and increasing
its efficiency in public administration as well for ensuring an
effective radiation protection specialist training and professional
development two projects funded by European Social Fund
Agency (ESFA) and Lithuania budget were implemented: Radiation
Protection Centre’s Internal Administration and Management
Improvements and Training on Radiation Protection Issues.
It is gratifying to have achieved such a level of professional
qualifications, that we can share experience gained from
the development of radiation protection infrastructure and
its individual elements with the partners of other countries.
Together with the Central Project Management Agency (CPVA)
RSC successfully carried out two-year EU funded Twinning
project „Strengthening Radiation Protection Infrastructure and
Development of the Supporting Services of the Republic of
Azerbaijan“ and together with enterprise Lokmis UAB – EU funded
technical assistance project “Healthcare Associated with Medical
Exposure in the Republic of Croatia”.
Many efforts are made to prepare for an adequate responding
in case of radiological incidents, radiological and nuclear accidents.
In accordance with the State level civil protection exercise plan
for 2012–2014, we organized and conducted a state-level civil
protection exercise on Coordination of Actions of Civil Protection
System Subjects in Case of Explosion of “Dirty Bomb” in the State
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uoste“. Taip pat dalyvavome jungtinėse Šiaurės ir Baltijos
valstybių avarinės parengties pratybose, kurių metu buvo
imituota branduolinė avarija vienoje Suomijos atominėje
elektrinėje (AE).
RSC, kaip ir kitos suinteresuotos institucijos, nuosekliai
aiškinosi visus skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos etapus
bei kokią įtaką ši veikla gali turėti visuomenės sveikatai. RSC
specialistai dalyvavo rengiant teisės aktus, susijusius su žemės gelmių iškasenų žvalgyba ir naudojimu bei teikė siūlymus dėl radiacinės saugos užtikrinimo priemonių įtraukimo
vykdant valstybinę bei ūkio subjekto aplinkos stebėseną skalūnų dujų žvalgybos ir naudojimo metu.
Nuosekliu RSC specialistų darbu pavyko sumažinti profesinę apšvitą, daug dėmesio buvo skiriama medicininės apšvitos pagrįstumo ir optimizavimo problemoms. RSC toliau
įgyvendino 2012–2016 m. rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, kompiuterinės tomografijos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos programas.
RSC veikla, bendradarbiavimas tiek su Lietuvos, tiek su
užsienio partneriais leido įgyvendinti visas numatytas priemones garantuojant gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą.

Enterprise Vilnius International Airport. We also participated in
joint Nordic-Baltic emergency preparedness exercise; the exercise
involved a simulated nuclear accident in one nuclear power plant
(NPP) in Finland.
RSC, as well as other concerned institutions, consistently
studied all shale gas exploration and extraction stages and
what impact these activities may have on public health. RSC
specialists participated in the drafting of legislation concerning
the underground mineral exploration and exploitation. There
were proposals provided for enrolment of the radiation
protection measures in the State and to economic entity
delegated environmental monitoring for shale gas exploration
and exploitation.
Consistent work of RSC specialists succeeded in reducing
occupational exposure and great attention was given to the
justification and optimisation problems of medical exposure. RSC
further implemented medical exposure monitoring programmes
for 2012–2016 for radiography, fluoroscopy, mammography,
computed tomography and interventional radiology procedures.
RSC’s activities and cooperation with Lithuanian and foreign
partners enabled fulfilment of all planned measures to secure
public and environmental radiation protection.

Albinas Mastauskas
Radiacinės saugos centro direktorius
Director of Radiation Protection Centre
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I. RADIACINĖS SAUGOS CENTRO
STRUKTŪRA, ŽMOGIŠKIEJI IR
FINANSINIAI IŠTEKLIAI

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

2013 m. RSC struktūra (1 pav.), palyginti su 2012 m.,
nepakito.

The structure of RSC in 2013 (Figure 1) did not change compared
to 2012.
DIREKTORIUS
DIRECTOR

Direktoriaus Pavaduotojas
Deputy director

Ekspertizės ir apšvitos
stebėsenos departamentas
department of expertise
and exposure monitoring

Licencijavimo ir valstybės
registro skyrius
division of licensing and
state register

Direktorius
director

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

Ekspertizės ir medicininės
apšvitos stebėsenos skyrius
Division of expertise
and medical exposure monitoring

Klaipėdos Radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės skyrius
Klaipėda Division of radiation
protection supervision
and control

Gyventojų apšvitos
stebėsenos skyrius

RADIACINIŲ AVARIJŲ VALDYMO skyrius
Division of Radiation Emergency
Management

Division of public
exposure monitoring

Šiaulių Radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės skyrius
šiauliai Division of radiation
protection supervision
and control

Profesinės apšvitos
stebėsenos skyrius

Kauno Radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės skyrius
KAUNAS Division of radiation
protection supervision
and control

Vyriausiasis specialistas (sekretorius)
Secretary
Vyriausiasis specialistas (teisininkas)
Chief Specialist lawyer
Vyriausiasis specialistas
(atsakingas už IT)
Chief Specialist for IT
Vyriausiasis specialistas
(ryšiams su visuomene)
Chief Specialist for public relations
Vyriausiasis specialistas
(atsakingas už personalą)
Chief Specialist for personnel
Vyriausiasis specialistas
(atsakingas už kokybės vadybą)
Chief Specialist for quality management

Division of occupational
exposure monitoring

Apskaitos ir ekonominio
planavimo skyrius
Division of Accounting and
Economical Planning

Radiacinės saugos
mokymo skyrius

Materialinio techNINIO aprūpinimo ir
eksploatavimo skyrius

DIVISION of Radiation
Protection Training

Division of Procurement and
Maintenance

1 pav. RSC struktūra
Figure 1. The Structure of RSC

Žmogiškieji ištekliai

Human resources

2013 m. pabaigoje RSC dirbo 64 karjeros valstybės tarnautojai (iš jų 5 – pakaitiniai) ir darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis.

At the end of 2013 RSC had 64 civil servants (5 of them acting
civil servants) and employees employed on a labour contract
basis.
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Figure 2. Distribution of employees by work experience
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Radiacinės saugos specialistų gretas bene kasmet papildo nauji žmonės. 2013 m. priimtas vienas karjeros valstybės
tarnautojas. Įsilieti į kolektyvą padedančią įvadinio mokymo programą parengia skyriaus, kuriame dirbs specialistas,
vedėjas, o tvirtina RSC direktorius. Pradedantieji specialistai
per pirmus tris mėnesius supažindinami su jų pareigomis,
RSC struktūra ir veiklos specifika, atskirų skyrių funkcijomis
ir teisine baze.
Dešimt karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirba nuo RSC įkūrimo – daugiau nei 15 metų, o septyniolikos
asmenų tarnybinė veikla nesiekia trejų metų (2 pav.).
Darbuotojų amžiaus vidurkis – 40 m. RSC dirba biomedicinos, fizinių, socialinių ir technologijos mokslų sričių specialistai. Net 58 valstybės tarnautojai ir darbuotojai
(91 proc.) yra įgiję aukštąjį išsilavinimą (3 pav.).

Almost every year the ranks of radiation protection specialists
are joined by new people. In 2013 one civil servant was recruited.
The introductory course helps to get integrated into the team. The
programme of the course is prepared by the head of the division,
where the specialist is going to work and approved by the director
of RSC. The duties, the structure of the Centre and particularity of
the activities, the functions of particular divisions and legal basis are
introduced to the newcomers during the first three months.
Ten of the civil servants and employees work for RSC since it
was established – over 15 years and 17 of the civil servants have
work experience of less than three years (Figure 2).
The average staff age – 40 years. RSC employs specialists with
degree in biomedical, physical, social and technology sciences.
According to their education, 58 civil servants and employees
(91 %) have university degree (Figure 3).

Aukštasis išsilavinimas 91 %
With university degree 91 %
Vidurinis išsilavinimas 3 %
With secondary education 3 %
Aukštesnysis išsilavinimas 6 %
With higher education 6 %

3 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Figure 3. Distribution of employees by education

Karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, naujų žinių ir įgūdžių siekimas yra neatsiejama darbo dalis. Vadovaujantis parengtu Profesinės
kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu nustatyta kvalifikacijos tobulinimo trukmė – 200 valandų per paskutiniuosius
5 metus (vidutiniškai po 40 valandų kiekvienais metais). Atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus RSC kasmet kalendorinių metų pradžioje
rengiamas kvalifikacijos tobulinimo planas, kurį tvirtina RSC
direktorius. Plano vykdymo veikla kontroliuojama, rengiama kvalifikacijos tobulinimo ataskaita ir analizė, o tai įpareigoja kiekvieną darbuotoją atsakingai vertinti savo poreikį
siekti profesinio tobulėjimo.
2013 m. 38 RSC karjeros valstybės tarnautojai kvalifikaciją kėlė regioniniuose TATENA kursuose. Valstybės tarnautojai dalyvavo mokymuose, konferencijose, seminaruose,
vyko mokslinių vizitų, į techninius susitikimus bei kitus renginius, vykusius 24 užsienio šalyse. RSC specialistai dalijasi įgyta patirtimi, žiniomis bei jų pritaikymu tiesioginiame
savo darbe.
Teisės aktų nustatyta tvarka įvadiniuose valstybės tarnautojų mokymuose dalyvavo 6 valstybės tarnautojai.

The aspiration of advanced knowledge and skills has become
inseparable part of work for civil servants and employees employed
on a labour contract basis. In accordance with the prepared
procedure for the professional qualification development, the
duration of the development of professional qualification is
determined to be 200 hours during the last 5 years (on average
40 hours for each year). With respect to the demands of employees
and results of performance evaluation, RSC prepares annual plan
for the qualification development. This plan is developed at the
start of the calendar year and approved by the director of RSC.
The proceeding of the plan implementation is supervised and
the qualification development report and analysis are prepared,
therefore, each employee is obliged to evaluate responsibly
personal needs of professional development.
In 2013 38 civil servants improved their qualification in the
regional IAEA courses. Civil servants participated in training
courses, conferences and workshops. They also attended scientific
visits, technical meetings and other events in 24 foreign countries.
Specialists of RSC share their experience, knowledge and its
application in their daily work.
According to the procedure defined by law, 6 civil servants
attended introductory training course for civil servants.

Finansiniai ištekliai

Financial sources

Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. RSC turi ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauna
pajamas už teikiamas paslaugas (pajamų įmokų lėšos).

RSC is principally financed by the state budget. RSC also
generates non-budget income, i.e., income for provided
services (income contribution funds). For the implementation
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Atskiriems pavedimams ir projektams vykdyti gaunama
lėšų ir iš kitų šaltinių: ES bei tarptautinių organizacijų. Iš
minėtų lėšų RSC vykdė šiuos projektus: 2007–2013 m.
žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektą Nr. VP1-4.2.-VRM-03-V-01-105 „Radiacinės saugos centro vidaus administravimo ir veiklos valdymo
tobulinimas“, 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektą Nr. VP1-4.1-VRM03-V-01-069 „Mokymai radiacinės saugos klausimais“,
2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektą Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-033 „Kokybės
vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Radiacinės
saugos centre“, ES techninės paramos projektą „Sveikatos apsauga, susijusi su medicinine apšvita Kroatijos
Respublikoje“, ES Dvynių projektą Azerbaidžane AZ12/
ENP-PCA/OT/21 „Radiacinės saugos infrastruktūros stip
rinimas ir pagalbinių tarnybų vystymas Azerbaidžano
Respublikoje“ bei nacionalinį TATENA techninio bendradarbiavimo projektą LIT 6005 „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam
dozių įvertinimui įkūrimas“. RSC finansavimo šaltiniai ir
apimtys pateikti 4 ir 5 pav.

of the particular assignments and projects other financial
sources can be obtained (funds of EU and other international
organizations). RSC used such funds to implement
these projects: Operational Programme Project for the
Development of Human Resources for 2007–2013 No. VP14.2.-VRM-03-V-01-105 “Radiation Protection Centre’s Internal
Administration and Management Improvements”, Operational
Programme Project for the Development of Human Resources
for 2007–2013 No. VP1-4.1.-VRM-03-V-01-069 „Training on
Radiation Protection Issues“, Operational Programme Project
for the Development of Human Resources for 2007–2013
No. VP1-4.3.-VRM-01-V-01-033 „Implementation and Certification
of Quality Management System in the Radiation Protection
Centre“, EU funded technical assistance project “Healthcare
Associated with Medical Exposure in the Republic of Croatia”,
EU funded Twinning project in Azerbaijan AZ12/ENP-PCA/
OT/21 „Strengthening Radiation Protection Infrastructure and
Development of the Supporting Services of the Republic of
Azerbaijan“ and IAEA national technical cooperation project
LIT 6005 „Establishment of the National Laboratory of Biological
Dosimetry to Perform Cytogenetic Analysis of Ionizing Radiation
Exposure and Biological Dose Assessment”. RSC sources and
scope of financing are shown in Figures 4 and 5.

Valstybės biudžeto lėšos 2 630,0 tūkst. Lt 80 %
State budget funds 2630.0 thous. 80 %
Tarptautinių organizacijų lėšos 102,0 tūkst. Lt 3 %
Funds from international organisations 102.0 thous. LTL 3 %
ES lėšos 157,0 tūkst. Lt 5 %
EU funds 157.0 thous. 5 %
Pajamų įmokų lėšos 409,0 tūkst. Lt 12 %
Funds from income for services 409.0 thous. LTL 12 %

4 pav. 2013 m. finansavimo šaltiniai ir apimtys
Figure 4. Sources and scope of financing in 2013
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II. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

II. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Diegdamas Kokybės vadybos sistemą (KVS) RSC įsipa
reigojo nuolat tobulinti savo veiklą ir garantuoti atliekamų
paslaugų kokybę.
RSC KVS sertifikuotos veiklos sritys: Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos
registro tvarkymas, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimas, valstybinė radiacinės saugos
priežiūra ir kontrolė, pasirengimas radiacinėms avarijoms
ir reagavimas joms įvykus, gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apšvitos stebėsena ir ekspertizė bei radiacinės saugos
ugdymas.
Kaip ir kasmet, 2013 m. buvo atliekami veiklos vidaus
auditai, kurie tik patvirtino, kad KVS veikia efektyviai. Vidaus auditoriai vertino, kaip darbuotojai, atlikdami pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas, vadovaujasi
patvirtintais KVS dokumentais. Numatyti korekciniai nustatytų neatitikčių ir pastabų veiksmai, stebima, kad jie
nepasikartotų.
Siekiant užtikrinti, kad KVS veiktų efektyviai ir būtų
laikomasi ISO 9001 standarte nustatytų reikalavimų, RSC
kasmet atliekami ne tik vidaus, bet ir išorės auditai. Išorės
auditą atlikusi bendrovė „Bureau Veritas“ RSC pastabų nepateikė ir nenustatė neatitikčių.
2013 m. atlikti 24 KVS dokumentų keitimai, patvirtinti
9 nauji šios sistemos dokumentai.
Daugelis RSC laboratorijoje atliekamų tyrimų yra
akredituoti pagal ISO 17025 standarto reikalavimus.
2013 m. vykdytos visos kokybei užtikrinti ir akredituotos veiklos sričiai palaikyti privalomos priemonės. Siekiant tobulinti akredituotą veiklą parengti akredituotos
veiklos srities kokybės vadovo bei jo aiškinamųjų dokumentų keitiniai, atlikti vidaus auditai, RSC specialistams,
dirbantiems akredituotos veiklos srityje, organizuoti seminarai kokybės sistemos gerinimo klausimais. Siekiant
tyrimų kokybės dalyvauta nacionaliniuose ir tarptautiniuose tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose, kuriuos organizavo TATENA, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų
centras bei Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo institutas.
RSC specialistai taip pat dalijosi ISO standarto diegimo,
valdymo ir tobulinimo patirtimi bei su veikiančia KVS supažindino Azerbaidžano Respublikos Ekstremaliųjų situacijų ministerijos bei Valstybinės branduolinės ir radiacinės
saugos reguliuojančios institucijos atstovus, kurie numato
diegti ISO 9001 standartą.
KVS sėkmės veiksniai – administracijos ir visų darbuotojų pozityvus požiūris į KVS ir nuolatinis jos atnaujinimas.

RSC committed to constantly improve its work and
guarantee the quality of provided services by developing the
quality management system (QMS).
Certified areas of activities of RSC QMS are these: maintenance
of the State Register of Sources of Ionizing Radiation and
Occupational Exposure, authorisation of the activities with
sources, state radiation protection supervision and control,
emergency preparedness and response to radiological accidents,
expertise and assessment of public and occupation exposure,
environmental monitoring and training on radiation protection.
Like every year, in 2013 internal audits were performed,
which only confirms that QMS operating effectively. Internal
auditors assessed how employees follow approved QMS
documentation when they carry out functions prescribed in the
descriptions of their positions. Corrective actions were prepared
for the identified nonconformities and comments that are
monitored to avoid their reappearance.
After performing a thorough analysis of the results of internal
audits, it appeared that the most frequent comments and
nonconformities, related to the document management were
these: not all documents can be identified by their preparation
dates, developers, not all graphs are filled in the registries and
records, the documents are not prepared in accordance with
the Rules for the Preparation of Documents and etc.
In order to ensure that the QMS would function effectively and
would comply with the ISO 9001 standard requirements, each year are
carried out external audits of RSC. „Bureau Veritas“ executed external
audit and RSC did not receive any comments and nonconformities
were not identified. In 2013, 24 QMS documents were changed and
9 new QMS documents were approved. Most of the RSC laboratory
research tests are accredited according to the ISO 17025 standard.
In 2013, all mandatory measures were carried out in order to assure
the quality and maintain the area of accredited activities. In order
to improve the accredited activities, amendments of the Quality
Manual and corresponding documents were developed, internal
audits were performed, seminars for the specialists of RSC, who work
in the area of accredited activities, were organised on the issues to
improve the quality system. In order to achieve a qualitative research,
RSC participated in the national and international inter-laboratory
comparison research organised by the IAEA, by the National
Research Institute for Physical Science and Technology Center and
by the National Food and Veterinary Risk Assessment Institute.
RSC specialists also shared their experience of implementing,
managing and improving the ISO standard with the
representatives from the Ministry of Emergency Situations of
the Republic of Azerbaijan and the State Agency on Nuclear and
Radiological Activity Regulations of the Republic of Azerbaijan.
The specialists from Azerbaijan, who plan to implement the ISO
9001 standard, were acknowledged with the functioning QMS.
QMS success factors – the positive approach of the management
and all employees to the QMS and its constant updating.

9

METINĖ ATASKAITA 2013 I Annual Report 2013

III. VALSTYBINĖ VEIKLOS SU ŠALTINIAIS
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

III. STATE SUPERVISION AND CONTROL
OF PRACTICES INVOLVING SOURCES

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRAS

STATE REGISTER OF SOURCES OF IONIZING
RADIATION AND OCCUPATIONAL EXPOSURE

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro (Registras) paskirtis – registruoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (šaltiniai) ir darbuotojus,
dirbančius su šaltiniais (darbuotojai), rinkti, kaupti, apdoroti,
sisteminti, saugoti ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti Registro
duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims.
Registre saugomi duomenys apie įvežtus, išvežtus, naudojamus ir saugomus uždaruosius šaltinius, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius (generatoriai) ir greitintuvus,
radioaktyviąsias medžiagas, nurašytus generatorius (dehermetizuotus rentgeno vamzdžius) ir greitintuvus bei panaudotus uždaruosius šaltinius, kurie buvo grąžinti gamintojui ar
atiduoti kaip radioaktyviosios atliekos ilgalaikiam saugojimui.
2013 m. Registre buvo saugomi duomenys apie 13,9 tūkst.
šaltinių. Kaip ir ankstesniais metais, išliko tos pačios šaltinių
kitimo tendencijos: uždarųjų šaltinių kiekis mažėja, o generatorių skaičius didėja. Šaltinių skaičiaus kitimas 2007–2013 m.
pavaizduotas 6 pav.

The purpose of the State Register of sources of ionizing radiation
and occupational exposure (Register) is to register the sources of
ionizing radiation (sources) and the workers dealing with sources
(workers), collect, store, process, organise, preserve and provide the
data of the Register to the individuals and legal entities in accordance
with the legal requirements.
The Register contains data of imported, exported, used and
stored sealed sources, generators of ionizing radiation (generators)
and accelerators, radioactive materials, disused generators (X-ray
tubes) and accelerators including disused sealed sources, which
were returned to the manufacturer or as the radioactive waste
transferred to the long-term interim storage.
In 2013 data of 13,9 thousand sources maintained in the
Register. The change in number of sources stayed in similar
dynamics as in previous years: the number of sealed sources
keeps on reducing and number of ionizing radiation generators
is increasing. The dynamics of number of sources in 2007–2013 is
shown in Figure 6.
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6 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas 2007–2013 m.
Figure 6. Dynamics of number of sources in 2007–2013

Uždarųjų šaltinių skaičius mažėja, nes pasenusi įranga keičiama šiuolaikinėmis alternatyviosiomis technologijomis, o
nebenaudojami uždarieji šaltiniai sutvarkomi kaip radioaktyviosios atliekos. Lietuvoje vis mažiau naudojama gama radiografų,
gama relių, įvairių kontrolinių prietaisų ir matuoklių, radiologinės stebėsenos įrangos su uždaraisiais šaltiniais. 2013 m. į Registrą įtraukti įrašai apie 258 gautus ir 465 sutvarkytus kaip radioaktyviosios atliekos ar gamintojui grąžintus uždaruosius šaltinius.
Didžiausio aktyvumo uždarieji šaltiniai su 60Co ir 192Ir
radio
nuklidais naudojami spindulinėje terapijoje ir gama
radiografijoje, 137Cs – kraujo švitinimo įrenginiuose. Nedidelio ir mažo aktyvumo uždarieji šaltiniai plačiai naudojami įvairiuose analizatoriuose, matuokliuose (tankio, storio, drėgmės
ir pan.), krovinių ir bagažo kontrolės bei kalibravimo įrangoje.
Generatorių skaičiaus didėjimas yra susijęs su platesniu
medicininės įrangos naudojimu odontologijoje. Generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2007–2013 m.
pavaizduotas 7 pav.
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The number of sealed sources decreases, since outdated
equipment is recommenced with alternative modern technologies
and disused sealed sources are managed as radioactive waste.
Fewer gamma radiographs, gamma relays, various control devices
and gauges and radiological monitoring equipment, containing
sealed sources, are used in Lithuania. In 2013, the entries in the
Register on sealed sources were composed of the 258 received
sources and 465 disposed as radioactive waste or returned to the
manufacturer.
The highest activity sealed sources with 60Co and 192Ir
radionuclides are used in radiotherapy and gamma radiography, with
137
Cs – in blood irradiators. Moderate- and low-activity sealed sources
are widely used in various analysers, gauges (density, thickness,
moisture, etc.), cargo and baggage control and calibration devices.
The increase in number of generators is related to the wider
use of medical equipment in dental practice. The dynamics of the
number of generators used in medicine in 2007–2013 is shown in
Figure 7.

Generatorių, naudojamų medicinoje, skaičius
Number of generators used in medicine
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7 pav. Generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2007–2013 m.
Figure 7. The dynamics of the number of generators used in medicine in 2007–2013

Darbuotojų metinių apšvitos dozių skaičius
Number of annual occupational doses

Dentalinės rentgeno įrangos šalyje padaugėjo beveik
50 proc. Privačioje odontologijos praktikoje vis plačiau pradėti taikyti odontologiniai tyrimai naudojant modernią
panoraminę ir tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangą.
2013 m. į Registrą įrašyti 144 nauji rentgenodiagnostikos
aparatai, iš jų 114 – dentalinių.
Kiekvienais metais vis daugiau radioaktyviųjų medžiagų naudojama branduolinėje medicinoje įvairioms ligoms
diagnozuoti ir gydyti. Tai radiofarmakologiniai preparatai
(skysčiai, kapsulės, milteliai), kuriuose yra 99mTc, 123I, 131I, 18F ir
kitų radionuklidų. Biomedicininiuose ir kituose moksliniuose
tyrimuose naudojami atvirieji šaltiniai su 125I, 32P, 33P, 3H ir 35S
radionuklidais. Bendras 2013 m. gautų tokių radioaktyviųjų
medžiagų (atvirųjų šaltinių) aktyvumas viršijo 8,6 TBq.
2013 m. Registras papildytas 5 537 darbuotojų apšvitos dozių įrašais. Įvairių sričių darbuotojų metinių apšvitos dozių įrašų
skaičiaus kitimas 2009–2013 m. pavaizduotas 8 pav.
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The number of dental X-ray equipment in the country increased
by almost 50 %. In private dental practice more examinations
are proceeded using modern dental panoramic and cone beam
computed tomography equipment. In 2013 Register received data
of 144 new X-ray diagnostic devices and 114 of them were dental
devices.
Each year increasing amount of radioactive substances is
used in nuclear medicine for diagnostics of various diseases and
treatment. These radiopharmaceuticals (liquids, capsules, powder)
contain 99mTc, 123I, 131I, 18F and other radionuclides. Biomedical and
other scientific research apply unsealed sources with 125I, 32P, 33P,
3
H and 35S radionuclides. Overall activity of received radioactive
materials (unsealed sources) in 2013 exceeded 8,6 TBq.
5 537 records of occupational doses were submitted to the
Register in 2013. The dynamics of the number of annual
occupational doses of workers for different areas of activity in
2009–2013 is shown in Figure 8.
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8 pav. Darbuotojų metinių apšvitos dozių, per metus įrašytų į Registrą, skaičiaus kitimas 2009–2013 m.
Figure 8. Dynamics of number of annual occupational doses of workers recorded to the Register in 2009–2013

2013 m. didėjo medicinos darbuotojų dozių įrašų skaičius, nes daugėjo rentgenodiagnostikos srityje dirbančių
specialistų. Pastebimas ir mokslo darbuotojų metinių apšvitos dozių įrašų skaičiaus augimas, susijęs su plečiama Vilniaus
universiteto Biotechnologijos instituto veikla.
Per paskutinius penkerius metus stebimas pramonėje dirbančių darbuotojų metinių apšvitos dozių įrašų skaičiaus mažėjimas,
tam įtakos turėjo mažėjantis darbuotojų skaičius Ignalinos AE.
2013 m. į Registrą įtrauktų metinių apšvitos dozių verčių
pasiskirstymas pagal dozių intervalus pavaizduotas 9 pav., o
2009–2013 m. metinių apšvitos dozių verčių pasiskirstymo
palyginimas – 10 pav.

In 2013, the number of medical staff dose records increased due
to increasing number of professionals working in X-ray diagnostics.
An accession of records of annual radiation doses of scientific
workers is observed as well, it is associated with the expansion of
the activities of Vilnius University's Institute of Biotechnology.
The decline in number of annual occupational dose records
for industrial workers is observed over the last five years and it is
impacted by reduced number of workers in Ignalina NPP.
The distribution of the annual occupational doses inscribed in
the Register in 2013 according to the intervals of doses is shown in
Figure 9. The comparison of the distribution of the values of annual
occupational doses in 2009–2013 is shown in Figure 10.
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In 2013 majority of annual occupational doses of workers
(around 94 %) submitted to the Register were lower than
the minimum recordable level (1 mSv). The highest annual
occupational doses (> 10 mSv) were received by the workers
from Lithuanian or foreign nuclear facilities and interventional
radiologists. The highest annual occupational dose of
interventional radiologist reaches 13,97 mSv and 7,39 mSv of
the operating room nurse.

2013 m. dauguma (apie 94 proc.) į Registrą įrašytų darbuotojų metinių išorinės apšvitos dozių buvo mažesnės už minimalų registruojamąjį lygį (1 mSv). Didžiausias metines dozes
(> 10 mSv) gavo Lietuvos ar kitų valstybių branduolinės
energetikos objektuose dirbę darbuotojai ir intervencinės
radiologijos gydytojai. Didžiausia intervencinės radiologijos
gydytojo dozė per metus siekia 13,97 mSv, operacinės slaugytojo – 7,39 mSv.
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Figure 9. Distribution of annual occupational doses in 2013 according to dose intervals
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Figure 10. Distribution of annual occupational doses in 2009–2013 according to dose intervals

Komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasų skaičius

Number of radiation passbooks issued for outside workers

2013 m. išduoti 35 komandiruotų darbuotojų apšvitos
dozių pasai (pasas). Iš jų net 21 pasas buvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečiams dirbti kitų valstybių branduolinės energetikos objektuose, likusieji 14 – dirbti Ignalinos
AE kontroliuojamoje zonoje. Išduotų pasų skaičiaus kitimas
2009–2013 m. pavaizduotas 11 pav.

In 2013, 35 radiation passbooks were issued to outside workers.
21 of these radiation passbooks were issued to the citizens of the
Republic of Lithuania to work in the nuclear facilities abroad, the
remaining 14 – to work in the controlled area of Ignalina NPP. The
dynamics of the number of issued radiation passbooks in 2009–
2013 is shown in Figure 11.
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11 pav. Išduotų komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasų skaičiaus kitimas 2009–2013 m.
Figure 11. Dynamics of number of radiation passbooks issued for outside workers in 2009–2013
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VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS LICENCIJAVIMAS

LICENSING OF PRACTICES
WITH SOURCES OF IONIZING RADIATION

Veiklos su šaltiniais licencijavimu siekiama Lietuvos žmones ir aplinką tinkamai apsaugoti nuo galimo nepagrįsto žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Prieš išduodami licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su šaltiniais,
RSC specialistai kruopščiai ir išsamiai įvertina šios veiklos
naudą bei galimą žalą žmonėms ir aplinkai, veiklos metu planuojamas taikyti radiacinės saugos priemones bei jų optimizavimą, veiklos sąlygų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir
kitas aplinkybes.
Nuo veiklos su šaltiniais licencijavimo pradžios (1999 m.)
iki 2013 m. pabaigos Lietuvoje išduotos 1 988 įvairių rūšių licencijos ir 34 laikinieji leidimai. Duomenys apie 1999–2013 m.
išduotas licencijas (neįskaitant licencijų, kurių galiojimas sustabdytas ar panaikintas) pagal veiklos rūšis pateikti 12 pav.
2013 m. išduotos 89 įvairių rūšių licencijos, o 13 ūkio
subjektų, baigusių veiklą, licencijų galiojimas panaikintas.
10 licencijų turėtojų kreipėsi su prašymais sustabdyti jiems
išduotų licencijų galiojimą, nes dėl objektyvių priežasčių jie
negalėjo vykdyti radiacinės saugos reikalavimų. 5 licencijų
turėtojams licencijų galiojimo sustabdymas panaikintas, kadangi visi radiacinės saugos reikalavimai atitinkamai veiklai
buvo patenkinti.

Licensing of activities with sources is intended to appropriately
protect Lithuanian population and environment against potential
harmful effects of ionizing radiation. Prior to the issue of license
or temporary permit for practices with sources, RSC specialists
thoroughly and carefully assess the benefit of this activity
and the potential hazards for people and environment,
the foreseen radiation protection measures and their
optimisation, the compliance of the conditions of practice
with established requirements and other circumstances.
1 988 various types of licences and 34 temporary permits
were issued in Lithuania since the beginning of licensing
activities with sources (in 1999) until the end of 2013. The data
on licenses issued (excluding suspended or revoked licenses) in
1999–2013 by type of activity is presented in Figure 12.
In 2013, RSC issued 89 various types of licenses and
revoked 13 licenses for the economic entities, which
discontinued the practice. 10 license holders requested to
suspend the validity of their licenses, as they could not fulfill
radiation protection requirements due to objective reasons.
License suspension cancelled to 5 license holders, because
all radiation protection requirements for relevant activities
have been satisfied.
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12 pav. 1999–2013 m. išduotos galiojančios licencijos pagal veiklos rūšis
Figure 12. Number of valid licenses issued in 1999–2013 by type of activity

2013 m. išduoti 4 laikinieji leidimai verstis veikla su šaltiniais Lietuvoje ES valstybių narių arba Europos ekonominės
erdvės valstybių ūkio subjektams.
Duomenys apie 2007–2013 m. išduotas licencijas pateikti
13 ir 14 pav.
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In 2013, RSC issued 4 temporary permits to conduct activities
with sources in Lithuania for the economic entities from EU
Member States or the European Economic Area.
Data about licenses issued in 2007–2013 are shown in Figures
13 and 14.
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Figure 13. Number of licenses issued in 2007–2013
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Figure 14. Number of licenses issued 2007–2013 according to practice areas

Priedų skaičius
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69 proc. paraiškų dėl licencijų išdavimo 2013 m. gauta iš
odontologijos praktika besiverčiančių ūkio subjektų, planuojančių naudoti intraoralinius dantų rentgeno aparatus bei panoraminę ir tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangą.
Licencijų turėtojų veiklos sąlygos nuolat kinta (pasikeičia
darbuotojų sąrašas, įgyjama naujų arba nurašomi panaudoti
šaltiniai, jie permontuojami kitose patalpose ir pan.). RSC specialistams kaskart tenka įvertinti pakitusias licencijos galiojimo sąlygas ir priimti sprendimą, ar naujosios sąlygos visiškai
atitinka radiacinės saugos reikalavimus, keliamus atitinkamai
veiklos su šaltiniais sričiai, ar būtina taikyti papildomas radiacinės saugos priemones. Tik tuomet, kai RSC specialistai, įvertinę naująsias sąlygas, nusprendžia, kad laikomasi radiacinės
saugos reikalavimų ir pasikeitimus registruoja licencijos ar
laikinojo leidimo prieduose, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas gali tęsti veiklą su šaltiniais pasikeitusiomis sąlygomis.
2007–2013 m. pakeistų licencijų priedų skaičius pateiktas
15 pav. Analizuojant licencijų priedų keitimo priežastis pažymėtina, kad dažniausiai priedai keičiami dėl darbuotojų ir šaltinių kaitos.
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69 % of applications for licenses to be issued in 2013 received
from the economic entities engaged in dental practice, planning to
work with intra-oral X-ray dental devices, panoramic and cone beam
CT equipment.
Operating conditions for license holders are constantly changing
(changes in the staff list, acquisition of new sources or disposal of
used sources, reinstallation of sources in other premises and so forth).
RSC specialists each time have to evaluate changes in the license
conditions and take a decision if new conditions fully meet the
radiation protection requirements for the relevant area of activities
with the sources and the need for additional radiation protection
measures. Only after assessment of the new conditions made by RSC
specialists, it is determined, whether compliance with the radiation
protection requirements prevailed. Ready amendments are recorded
in the annexes of the license or temporary permit. Then the license or
temporary permit holder may continue to operate the sources with
modified license conditions. The number of amended annexes of the
licenses in 2007–2013 is shown in Figure 15. Analysis of reasons for
amending the license annexes shows that most frequently it is the
shifting of workers and sources.
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Figure 15. Number of amended license annexes in 2007–2013

Kai licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai keičia savo pavadinimą, buveinės adresą ar teisinę formą, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti patikslintos jų licencijos ar laikinieji
leidimai. 2013 m. į RSC dėl licencijų patikslinimo kreipėsi
40 licencijų turėtojų ir jų visų licencijos buvo patikslintos.

When license or temporary permit holders change their names,
addresses or their legal form, the amendments to their licenses or
temporary permits have to be made according to the procedure
defined by law. In 2013, 40 license holders applied to RSC for making
amendments in their licenses and all licenses were amended.

Valstybinė radiacinės saugos priežiūra

State Supervision of Radiation Protection

Pagrindinis valstybinės radiacinės saugos priežiūros (patikrinimų) uždavinys – prižiūrėti ir kontroliuoti,
kaip ūkio subjektai, kurie planuoja ar verčiasi veikla su

The main purpose of the state supervision of radiation
protection (inspections) is to supervise and control how economic
entities, planning to use or using sources or during their activities
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šaltiniais arba jų vykdomos veiklos metu yra tikimybė nustatyti paliktąjį šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą
(pvz., metalo laužo supirktuvės, sendaikčių prekybos vietos ir
pan.), laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų. Siekdami
geriausio rezultato RSC pareigūnai taip pat vykdo radiacinę
saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją,
t. y. ūkio subjektams teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas
įvairiais radiacinės saugos klausimais.
Vadovaujantis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros
reglamente nustatytu dažnumu 2013 m. iš viso atlikti 657 patikrinimai (591 ūkio subjekte). Valstybinės radiacinės saugos
priežiūros dinamika 2010–2013 m. pateikta 16 pav.
1 600

the detection of an orphan source or object contaminated with
radionuclides is likely (e.g., metal scrap yards, flea market places and
so forth), comply with the requirements of laws and other legal acts
regulating radiation protection and security of sources. To achieve
best results RSC officers also perform prevention of violations of the
radiation protection legislation i.e. provide methodical assistance
and consultations to the economic entities on different radiation
protection issues.
Following the inspection frequency stated in the Regulations of
the State Supervision of Radiation Protection in total 657 inspections
were performed (591 economic entities were inspected) in 2013. The
dynamics of the supervision of State radiation protection in 2010–
2013 is shown in Figure 16.
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16 pav. Valstybinė radiacinės saugos priežiūros dinamika 2010–2013 m.
Figure 16. Dynamics of supervision of State radiation protection in 2010–2013

2013 m. daugiausiai patikrinimų (477) atlikta asmens
sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), kurios naudoja šaltinius
medicininiais tikslais. Patikrinimų pasiskirstymas pagal veik
los sritis pateiktas 1 lentelėje.

In 2013, highest number of inspections, namely 477, were
performed in public health care institutions (ASPĮ), where sources
are used for medical purposes. The dynamics of inspections
according to the activity area is shown in Table 1.

1 lentelė. 2013 m. patikrinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

Table 1. Dynamics of inspections in 2013 according to activity area

Vidutinė
patikrinimo
trukmė, val.

Ūkio subjektų, kuriuose rasta
pažeidimų, ir tikrintų ūkio
subjektų santykis, proc.

Number of
inspections

The average
Ratio of economic entities
duration of
with violations found and all
inspection, hours inspected economic entities, %

Veiklos sritis

Patikrinimų
skaičius

Medicina

477

2,05

42

Medicine

477

2,05

42

7

1,75

28

Veterinary

7

1,75

28

13

1,16

31

31

2,2

36

124

1,5

37

5

1,25

60

Veterinarija

Area of activity

Mokslas ir
mokymas

13

1,16

31

Science and
education

Pramonė

31

2,2

36

Industry

Kita veikla
Mišri
veikla

124

1,5

37

5

1,25

60

Patikrinimai buvo atliekami pagal iš anksto sudarytą
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros planą ir neplanuotai, pvz., gavus skundą ar kitos institucijos prašymą,
kilus įtarimų dėl neteisėtos ar galinčios lemti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą veiklos su
šaltiniais. Taip pat patikrinimų metu RSC pareigūnai atliko radiologinius tyrimus (lygiavertės dozės galios, paviršinės taršos). 2013 m. patikrinimų statistika pateikta
2 lentelėje.

Other
activities
Combined
activities

Inspections were carried out in line with the prepared Plan of
the State Supervision of Radiation Protection and unplanned, e.g.,
upon receiving complaint or at the request of other authority, in case
of suspicions on illegal practices involving sources or potentially
causing unjustified occupational, public or environmental
exposure. Additionally during inspections RPC officers performed
radiological investigations (measurements of equivalent dose rate,
surface contamination). The statistics of inspections performed in
2013 presented in Table 2.

15

METINĖ ATASKAITA 2013 I Annual Report 2013
2 lentelė. 2013 m. patikrinimų statistika

Veiklos sritis
Medicina
Veterinarija
Mokslas ir
mokymas
Pramonė
Kita veikla
Mišri veikla

Table 2. Statistics of inspections in 2013

Patikrintų
ūkio subjektų
skaičius

Patikrinimų,
kurių metu buvo
atlikti radiologiniai
tyrimai

430
7

272
5

323
4

154
3

9

2

11

2

29
111
5

14
84
2

20
80
4

11
44
1

Patikrinimo rūšis
Area of activity
Planinis Neplaninis
Medicine
Veterinary
Science and
education
Industry
Other ctivities
Combined
activities

Number of
inspected
economic
entities

Number of
inspections with
radiological
investigations

430
7

Type of inspection
Planned

Unplanned

272
5

323
4

154
3

9

2

11

2

29
111

14
84

20
80

11
44

5

2

4

1

Atliekant patikrinimus 267 ūkio subjektuose rasta pažeidimų. Dažniausiai nustatyti šie radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai:
 laiku neatlikti lygiavertės dozės galios matavimai darbo vietose ir kokybės kontrolės bandymai;
 laiku nepranešta apie pasikeitusias licencijos verstis
veikla su šaltiniais galiojimo sąlygas;
 neatlikta individualiųjų apsaugos priemonių patikra;
 nepateikti duomenys apie šaltinius Registrui.
Dauguma pažeidimų nekėlė grėsmės darbuotojams,
gyventojams ar aplinkai ir buvo pašalinti per RSC pareigūnų nurodytą laikotarpį. Tačiau už pažeidimus, kurie galėjo
sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, ūkio subjektams taikytos
administracinio poveikio priemonės (3 lentelė).

267 violations were identified during inspections. Mostly these
violations of radiation protection legislation were determined:
 failure to timely perform equivalent dose rate measurements
in workplaces and quality control tests;
 failure to timely notify about changes in licensing conditions
on activities with sources;
 failure to perform checks of personal protection means;
 failure to submit annual source inventory data to the Register.
The majority of radiation protection violations do not raised
threat to workers, public or environment and were eliminated
within the periods defined by RSC officers. However, for the
violations that could cause unjustified occupational, public or
environmental exposure to ionizing radiation, administrative
enforcement measures were applied to the economic entities
(Table 3).

3 lentelė. 2013 m. taikytos administracinio poveikio priemonės

Table 3. Administrative enforcement measures applied in 2013

Ūkio subjektų
veiklos sritis

Area of activity of
economic entity

Surašyta administracinių
Sustabdytas darbas
Baudos
teisės pažeidimų protokolų
su šaltiniu

Written protocols of
administrative infringements

Fines

Suspended activity
with source

1. Medicina

2

2

3

1. Medicine

2

2

3

1.1. Odontologija

1

1

3

1.1. Dentistry

1

1

3

1.3. Kita

1

1

–

1.3. Other

1

1

–

2. Kita veikla

1

1

–

2. Other activity

1

1

–

Iš viso

5

5

6

In total

5

5

6

Atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimai, kurių metu vertinta,
ar RSC išduotame leidime išmesti į aplinką radionuklidų nurodyti radionuklidų kiekiai ir aktyvumai atitinka realią situaciją. Atlikus
patikrinimus gydymo, mokslo ir mokymo bei pramonės ūkio
subjektuose nustatyta, kad jie laikosi teisės aktuose nustatytų
radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų. Taip pat įvertinta,
kad į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumų sąlygota kritinės
grupės nario (žmogaus, kuris gali būti tiesiogiai paveiktas išmetamų radioaktyviųjų atliekų, pvz., darbuotojo, dirbančio nuotekų valymo įmonėje) metinė efektinė dozė neviršijo nereguliuojamojo veikmens kriterijaus kritinei grupei (0,01 mSv per metus).
2013 m. daug dėmesio skirta įvertinant pacientų dozių
registracijos ir vertinimo tvarką. Atlikus patikrinimus nustatyta, kad ASPĮ vis dažniau konsultuojasi su medicinos fizikais
pacientų dozių registravimo ir vertinimo klausimais. Patikrintoms įstaigoms pateikta rekomendacijų ir siūlymų, kaip pagerinti esančią tvarką ir optimizuoti pacientų apšvitą, gaunamą atliekant rentgenodiagnostikos procedūras. Patikrinimų
metu RSC pareigūnai konsultavo ASPĮ darbuotojus įvairiais
pacientų apšvitos vertinimo klausimais.
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Inspections of the economic entities conducted to assess, if the
amounts of radionuclides and their activities specified in issued RSC
permits for radioactive discharges to the environment correspond to
the actual situation. Following inspections in health care, educational,
scientific and industrial economic entities, it was determined that
they meet legal requirements for the radioactive discharges to the
environment. It was also estimated that the annual effective dose
from the radioactive discharges for the critical group member (a
person who may be directly affected by the discharged radioactive
waste, e.g., workers of the waste water treatment plant) did not
exceed the exemption value for the critical group (0.01 mSv per year).
In 2013, particular attention paid for the assessment of
procedures for patient dose registration and analysis. Inspections
showed that the ASPĮ more often consult with medical physicists
regarding patient dose registration and analysis. Recommendations
and proposals were prepared for the inspected institutions on
improvement of existing procedures and optimisation of patient
exposure received during the X-ray diagnostic procedures. During
inspections RSC officers consulted ASPĮ workers on various patient
dose analysis issues.
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Patikrinimai atlikti ASPĮ, kuriose vykdoma atrankinės
mamografijos patikros programa, siekiant įsitikinti, kad
mamografijos tyrimų atlikimo tvarka atitinka radiacinės
saugos reikalavimus, o pacienčių radiacinė sauga užtikrinama tinkamai. Nustatyta, kad ASPĮ tokius tyrimus atlieka
tik specialiai tam parengti radiologijos technologai. Pagal
nustatytus reikalavimus mamogramas savarankiškai vertina
du gydytojai radiologai. Įvertinus ASPĮ patvirtintas kokybės
laidavimo programas nustatyta, kad visų kokybės kontrolės
bandymų aprašymai parengti tinkamai ir yra paskirti asmenys, atsakingi už mamografinės įrangos bei vaizdų gavimo
sistemų kokybės kontrolę. Įstaigos yra įsigijusios kokybiškų
mamogramoms vertinti skirtų negatoskopų. Visų mamografinių sistemų elementų metinius ir pusmetinius kokybės
kontrolės bandymus pagal sutartis atlieka įmonių atstovai,
turintys licencijas vykdyti šiuos bandymus, o savaitinius ir
kasdienius kokybės kontrolės bandymus atlieka radiologijos
technologai. Patikrinimų metu įsitikinta, kad licencijos turėtojai registruoja informaciją, kuria remiantis būtų galima įvertinti pacienčių gautas dozes mamografinio tyrimo metu, o
medicinos fizikai yra parengę pacienčių apšvitos, gautos šio
tyrimo metu, vertinimo metodiką.
Siekiant įvertinti, kaip laikomasi pacientų radiacinės saugos užtikrinimo reikalavimų vaikų radiologijoje, atlikti tiksliniai
patikrinimai ASPĮ, kuriose vykdomos rentgenodiagnostikos
procedūros vaikams. Atlikus patikrinimus nustatyta, kad darbuotojai žino ir taiko radiacinės saugos optimizavimo priemones, jie yra mokomi darbo specifikos pediatrijoje klausimais,
tačiau ne visos ASPĮ yra įsigijusios priemonių mažamečių vaikų
judesiams riboti (vokų kūdikiams pakabinti, poroloninių įguldymo fiksacijų vaikams iki 3 metų, tvirtinimo diržų, specialių
stovų ir pan.), todėl joms nurodyta tokių priemonių įsigyti.
2013 m. daug dėmesio skirta pacientų radiacinei
saugai įvertinti atliekant tyrimus su gamintojo „Villa Sistemi Medicali S.P.A.“ rentgenodiagnostikos aparatais
„Mercury 332“ ir „Apollo“. Atsižvelgiant į šių aparatų darbo subtilybes, patikrinimų metu vertintas radiologijos
technologų pasirengimas dirbti minėtais aparatais, rinkti duomenys, kuriais remiantis vertinta nuo šių aparatų
pacientų gaunama apšvita. Radiologijos technologai
nurodė, jog nustatydami rentgeno spindulių lauką paciento paviršiuje rentgenoskopijos režimo nenaudoja,
t. y. buvo paneigta prielaida, kad rentgenoskopijos režimas
naudojamas nepagrįstai. Apibendrinus patikrinimų rezultatus nustatyta, kad dirbant su firmos „Villa Sistemi Medicali S.P.A.“ rentgeno aparatais „Apollo“ ir „Mercury 332“ darbuotojų ir pacientų radiacinė sauga yra užtikrinama.
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
verslo priežiūros pertvarkos programą ir siekdamas, kad
radiacinės saugos priežiūra būtų atliekama kuo efektyviau,
koordinuočiau, mažesnėmis sąnaudomis bei mažesne našta verslui, RSC 2013 m. itin daug dėmesio skyrė ūkio subjektų administracinei naštai mažinti.
2013 m. rudenį RSC prisijungė prie verslo priežiūrą atliekančių institucijų ir pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo
metų. Šiuo dokumentu RSC įsipareigojo pirmaisiais ūkio
subjekto veiklos metais aktyviai teikti konsultacijas bei padėti laikytis teisės aktų, o ne skubėti skirti baudas.

Inspections carried out in ASPĮ participating in the selective
mammography screening programme in order to verify if
mammography screening examinations comply with radiation
protection requirements and patient radiation protection is
ensured properly. It was observed that such tests in ASPĮ are
conducted only by specifically trained radiology technologists.
In accordance with the requirements mammograms are
independently reviewed by two radiologists. The evaluation of
quality assurance programmes approved by ASPĮ proved that
descriptions of all quality control tests were prepared properly
and the individuals responsible for the mammography equipment
and quality control of imaging systems, are assigned. It was
discovered that the institutions have procured viewing boxes
for the assessment of mammography images. Annual and semiannual quality control tests of all mammographic system elements
carried out by licensed contractor engaged to perform such tests
and weekly and daily quality control tests performed by radiology
technologists. Inspections showed that the licensees record
information, which can be used to assess the doses of patients
received during mammography screening and medical physicists
have prepared methodology to assess patient exposure from these
tests.
Targeted inspections conducted in ASPĮ, where X-ray
diagnostic procedures for children are performed, in order to assess
the compliance with patient radiation protection requirements in
paediatric radiology. Inspections showed that workers know how
to apply and are applying the radiation protection optimisation
measures. Workers are trained in the specifics of paediatric
issues, but not all ASPĮ have purchased instruments to limit the
movements of young children (papoose boards for babies, foam
inserts for children up to 3 years, fastening belts, special racks, etc.),
therefore it was prescribed to ASPĮ to acquire such instruments.
In 2013, great attention was given to the radiation
protection of patients during X-ray examinations with the
manufacturer's Villa Sistemi Medicali Spa X-ray diagnostic
devices 332 Mercury and Apollo. Taking into account the
subtleties of operation of these devices, the preparedness of
radiological technologists to work with these machines was
evaluated during the inspections. Data collected for assessing
exposure of patients received from these devices. Radiology
technologists reported that for setting the X-ray field on the
surface of the patient they do not use fluoroscopy mode i.e.,
the assumption that fluoroscopy mode is used undue was
denied. Summarising the results of the inspections showed
that during procedures with the manufacturer's Villa Sistemi
Medicali Spa X-ray diagnostic devices 332 Mercury and Apollo
radiation protection of workers and patients is ensured.
In accordance with the policy of the Government of the
Republic of Lithuania referring to the reduction of the administrative
burden on business in 2013 RSC particularly focused on reduction
of administrative burdens for economic entities and sought
for radiation protection supervision turn more effective, more
coordinated and made at lower cost and lower burden on business.
In the fall of 2013 RSC joined the business regulating authorities
and signed the Declaration on the first business year. Hereby RSC
undertook to actively provide advice and help for the first year
economic entities to comply with the legislation, rather than rush
to impose penalties.
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Konsultacijos ūkio subjektams yra teikiamos ne tik atliekant patikrinimus, bet ir telefonu, elektroniniu paštu
ar seminarų, mokymų metu. 2013 m. pareigūnai suteikė
1 668 konsultacijas įvairiais radiacinės saugos užtikrinimo
klausimais.
Siekdami, kad ūkio subjektai turėtų galimybę tinkamai
pasirengti patikrinimui, RSC pareigūnai visada raštu informuoja ūkio subjektą apie planuojamą patikrinimą, nurodydami preliminarią jo trukmę, pateikia teisės aktų, kurių
nuostatos bus tikrinamos, sąrašą, nurodo ūkio subjekto teises ir pareigas. Planuojami patikrinimai skelbiami RSC interneto svetainėje www.rsc.lt (žr. sk. „Planuojami patikrinimai“).
Be to, 2013 m. atnaujinti ir patvirtinti radiacinės saugos
reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynai, skirti įvairioms tikrinamoms sritims, pvz., rentgenodiagnostikos, pramoninės radiografijos, odontologijos ir pan.
Naujieji aiškiai ir pagal svarbos kriterijus suformuluoti patikrinimų klausimynai leidžia patikimiau ir efektyviau įvertinti, kaip kontroliuojamuose ūkio subjektuose
laikomasi svarbiausių teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, ir padeda mažinti jiems tenkančią administracinę naštą. Be to, klausimynai ūkio subjektams pasitarnauja ir
kaip aiškus veiklos priežiūros vadovas, padedantis atsirinkti
konkrečius teisės aktų reikalavimus bei suprasti abstrakčiai
suformuluotų teisės aktų reikalavimų turinį. Klausimynai
skelbiami RSC interneto svetainėje www.rsc.lt (žr. sk. „Patikrinimų klausimynai“).
2013 m. įdiegti veiklos efektyvumo (rezultatyvumo)
rodikliai (rodikliai). Rodikliai suprantami kaip planavimo,
vadybos ir gero viešojo valdymo įrankis, padedantis siekti
pagrindinio RSC veiklos tikslo ir uždavinių, vykdyti efektyvią
ir rezultatyvią veiklą, efektyviai naudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, nuolatos stebėti, matuoti ir vertinti veiklos rezultatus, laiku priimti teisingus valdymo sprendimus
veiklai gerinti.

Consultations are provided to economic entities not only
during inspections, but also by telephone, email or during seminars
and training. In 2013, officers provided 1 668 consultations on a
variety of radiation protection issues.
To allow economic entities to have the opportunity to prepare
adequately for the inspection, RSC officers always inform the
economic entities in written form about the planned inspection
and preliminary duration, provide the list of legal acts, the
provisions of which will be supervised and refer to the rights and
duties of the economic entity. Foreseen inspections are published
on RSC website www.rsc.lt (see “Planuojami patikrinimai” (Planned
Inspections).
In addition, in 2013, inspection questionnaires on compliance
with radiation protection requirements for different inspected
areas were updated and approved e.g., for X-ray diagnostics, for
industrial radiography, for dentistry, and so forth.
The new inspection questionnaires are clear, formulated
according to the importance criteria and enable more reliable
and more efficient assessment of the most important legal
requirements for radiation protection. They help to reduce
administrative burden for economic entities. Furthermore,
questionnaires serve as clear guide for activity surveillance
for the economic entities and assist in adopting specific
requirements of the legal acts and in understanding content of
abstract legal requirements. Questionnaires are published on
RSC website www.rsc.lt (see „Patikrinimų klausimynai“ (Inspection
questionnaires).
In 2013, operational efficiency (effectiveness) indicators
(indicators) were introduced. The indicators are understood as tool
for planning, management and good governance. This tool assists
in achieving the main goal and objectives of RSC, in delivering
effective and efficient operations, in efficient use of financial
and human resources, in continuous monitoring, measuring
and assessing performance and in timely management decision
making for performance improvement.

Patalpų projektų ekspertizė

Projects Expertise of premises

2013 m. atliktos 189 patalpų, kuriose planuojama vykdyti
veiklą su šaltiniais, projektų ekspertizės. Informacija apie atliktas patalpų projektų ekspertizes 2010–2013 m. pateikta
4 lentelėje.

In 2013, there were performed 189 projects expertise of the
premises were activities with sourses were planed. The information
about accomplished projects expertise of premises in 2010–2013 is
shown in Table 4.

4 lentelė. 2010–2013 m. atliktų patalpų, kuriose bus dirbama su
šaltiniais, projektų ekspertizių skaičiai

Table 4. Number of accomplished project expertise, expertise of
premises where sources will be used, in 2010–2013

Nr.

Veiklos sritis

No.

Activity area

1.

Medicinos

144

157

161

178

1.

1.1.

Rentgenodiagnostikos

43

45

33

29

1.2.

Spindulinės terapijos

8

2

3

3

1.3.

Branduolinės medicinos

5

3

–

1.4.

Kitos paskirties

–

2

2

1.5.

Odontologijos

88

105

2.

Veterinarijos

2

5

3.

Mokslo ir mokymo

1

4.

Pramonės ir kt.

1
148

163

Iš viso

18

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.

2010 y

2011 y

2012 y

2013 y

Medicine:

144

157

161

178

1.1.

X-ray diagnostics

43

45

33

29

1.2.

Radiotherapy

8

2

3

3

–

1.3.

Nuclear medicine

5

3

–

–

–

1.4.

Other

–

2

2

–

125

146

1.5.

dentistry

88

105

125

146

7

4

2.

Veterinary

2

5

7

4

1

3

5

3.

Science and education

1

1

3

5

–

2

2

4.

Industry and other

1

–

2

2

175

189

148

163

175

189

In total
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Tikrinant projektus įvertinama galima darbuotojų ir gyventojų apšvita iš šaltinių bei kiti radiacinės saugos aspektai. Didžioji
dalis projektų atitinka teisės aktų reikalavimus ir gerosios praktikos rekomendacijas, todėl suderinami iškart. Tačiau vis dar pasitaiko atvejų, kai būtina atlikti pakartotinę ekspertizę, nes projektuotojai pateikia ne visą ekspertizei atlikti reikiamą informaciją,
neteisingai parenka skaičiavimams naudojamus koeficientus ar
veikla planuojama patalpose, nepritaikytose dirbti su šaltiniais.

The potential occupational and public exposures from sources
and other radiation protection aspects were assessed during the
expertise of the projects. The majority of the projects are in compliance
with the legal requirements and good practice recommendations,
therefore get the immediate approval. Though there were cases when
secondary expertise was required, since designers provided incomplete
information or used wrong coefficients for calculations or activity was
planned for the premises not fitted for practices with sources.

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo
valstybinė radiacinės saugos priežiūra

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

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo
valstybinė radiacinės saugos priežiūra apima radioaktyviųjų
medžiagų (išskyrus branduolinių ir daliųjų medžiagų) ir radioaktyviųjų atliekų, susidarančių ne branduolinio kuro ciklo
metu, įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo šalies viduje procedūrų bei licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų pasirengimo saugiai vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas priežiūrą.
Ūkio subjektai (išskyrus besiverčiančius branduolinės
energetikos srities veikla su šaltiniais), planuojantys įsigyti radioaktyviųjų medžiagų (atvirųjų ir uždarųjų šaltinių) ar
grąžinantys gamintojui panaudotus uždaruosius šaltinius,
ar perduodantys galutinai sutvarkyti jų veikloje susidariusias
radioaktyviąsias atliekas, turi gauti RSC išduotą leidimą vežti
radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas. Vežti
tokias medžiagas gali tik ūkio subjektai, turintys RSC šiai veik
lai išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą.
Radioaktyviosios medžiagos priskiriamos pavojingoms
medžiagoms, todėl joms vežti nustatyti griežti radiacinės
saugos reikalavimai. RSC specialistai vykdo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, kurios metu vertina licencijų ar
laikinųjų leidimų turėtojų pasirengimą saugiai vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas.

The State radiation protection supervision of transportation of
radioactive materials and radioactive waste includes procedures on
import, export, transit and transportation of radioactive materials
(with the exception of nuclear and fissile materials) and radioactive
waste generated during a non-nuclear fuel cycle and supervision
of licence or temporary permit holders’ preparedness for safe
transportation of radioactive materials or radioactive waste.
Economic entities (except economic entities conducting
activities with the sources in the nuclear energy area) planning
to acquire radioactive materials (unsealed and sealed sources) or
to return used sealed sources to the manufacturer or to transfer
radioactive waste generated during their activities for the final
disposal have obtain a permit issued by the RSC for shipment of
radioactive materials or radioactive waste. The shipment of such
materials may only be carried out by the entities possessing licence
or temporary permit issued by the RSC.
Radioactive materials are classified as dangerous substances,
therefore transportation of such materials have to meet strict
radiation protection requirements. RSC specialists responsible
for the State radiation protection supervision inspect the
preparedness of the holders of licence or temporary permit
for safe transportation of radioactive materials and radioactive
waste.
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17 pav. 2013 m. išduoti leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas
Figure 17. Permits for transportation of radioactive materials and radioactive waste issued in 2013

2013 m. išduoti 42 leidimai įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti
Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas (32 leidimai) ir
vežti šalies viduje radioaktyviąsias atliekas (10 leidimų) (17 pav.).

In 2013, 42 permits were issued to import, export, transit
and transport radioactive materials (32 permits) and transport
radioactive waste (10 permits) (Figure 17).
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Vertinant leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pokyčius 2011–2013 m. (18 pav.) matyti,
kad išduodamų leidimų skaičius yra nusistovėjęs (~40 vežimo leidimų per metus). Ši tendencija rodo, kad ūkio subjektų, savo veikloje naudojančių radioaktyviąsias medžiagas,
poreikiai pastaruosius kelerius metus nesikeičia, atnaujinamos veiklai reikalingos radioaktyviosios medžiagos, panaudoti uždarieji šaltiniai grąžinami gamintojui ar veikloje susidariusios radioaktyviosios atliekos perduodamos galutinai
sutvarkyti ir pan.

The review of changes in number of issued permits for
transportation of radioactive materials and radioactive waste
in 2011–2013 (Figure 18) shows that the number of issued
permits is more or less steady (~40 transportation permits per
year). This trend shows that the demands of economic entities,
using radioactive materials in their activities, do not change for
the past few years. The radioactive substances required for the
activities are restored, used sealed sources are returned to the
manufacturer or generated radioactive waste is transferred for
the final disposal and etc.

Vidutinė metinė apšvitos dozė, mSv
Average annual exposure dose, mSv
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18 pav. Leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas kitimas 2011–2013 m.
Figure 18. Dynamics of permits for transportation of radioactive materials and radioactive waste in 2011–2013

Dažniausiai į Lietuvą įvežama atvirųjų šaltinių, naudojamų
branduolinėje medicinoje. Tai tradiciškai diagnostikai arba terapijai naudojami 125I,131I, 99mTc radionuklidai bei įdiegus naujausią
diagnostikos metodą – pozitronų emisijos tomografiją – pradėti
vežti radiofarmakologiniai preparatai su radionuklidu 18F. Kiek rečiau įvežama nemedicininės paskirties uždarųjų šaltinių su 137Cs,
241
Am, 60Co, 252Cf radionuklidais, naudojamų kalibraciniams darbams, bei šaltinių su 192Ir radionuklidu, naudojamų suvirinimo
siūlių neardomajai kontrolei atlikti. Taip pat išduoti leidimai įvežti
nemedicininės paskirties atvirųjų šaltinių su 3H, 32P, 33P, 14C ir 35S
radionuklidais, naudojamų mokslinei tiriamajai veiklai.

Most often unsealed sources are imported to Lithuania for
nuclear medicine. It is traditionally 125I,131I, 99mTc radionuclides
used for diagnostics or therapy and after employing the latest
diagnostic method – positron emission tomography – the
transportation of radiopharmaceuticals with 18F radionuclide
took off. Less frequently non-medical sealed sources with
137
Cs, 241Am, 60Co, 252Cf are imported and used for calibration
purposes and sources with 192Ir used for non-destructive
testing of welding. Additionally, permits issued to import
non-medical unsealed sources with 3H, 32P, 33P, 14C and 35S
radionuclides used for scientific research.

IV. PROFESINĖS APŠVITOS
STEBĖSENA

IV. OCCUPATIONAL EXPOSURE
MONITORING

Darbuotojai profesinę apšvitą patiria dirbdami su
šaltiniais ar jų veikiami medicinos, pramonės, mokslo ir
mokymo srityse bei dėl darbo aplinkoje esančių gamtinių radioaktyviųjų medžiagų. Teisės aktų nustatyta tvarka
atliekama tokių darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos stebėsena, kurios tikslas – remiantis atliktų tyrimų rezultatais
įsitikinti, kad neviršijamos nustatytos darbuotojų apšvitos
ribinės dozės.

Workers, operating sources or working in ionizing radiation
environment of medical, industrial, scientific and education areas and
due to the presence of naturally occurring radioactive substances
in the working environment, are subject to occupational exposure.
External and internal exposure monitoring of such workers is carried
out according to the legislation requirements and the purpose of
this monitoring, based on results of investigation, to ascertain that
occupational doses do not exceed established dose limits.

Darbuotojų išorinės apšvitos tyrimai

External exposure monitoring

Darbuotojų gaunama išorinė apšvita stebima ir kontroliuojama matuojant individualiąsias dozes, jas vertinant, analizuojant ir siekiant nustatyti darbuotojų apšvitos kitimo tendencijas. 2013 m. RSC individualiaisiais

External occupational exposure is monitored and
controlled by means of measuring and assessing individual
doses and determining the trends occupational exposure.
In 2013, RSC measured around 12 000 of individual external
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Vidutinė metinė išorinės apšvitos dozė, mSv
Average annual external occupational dose, mSv

termoliuminescenciniais dozimetrais išmatuota apie 12 000
išorinės apšvitos individualiųjų dozių. Atlikti 2 857 medicinos,
pramonės, mokslo, mokymo ir kitų įstaigų darbuotojų apšvitos matavimai.
Didžiąją dalį (85 proc.) darbuotojų, kuriems matuotos išo
rinės apšvitos dozės, sudarė medicinos srities darbuotojai,
pramonės – apie 4 proc., mokslo ir mokymo – 5 proc., likusius
6 proc. – kitų sričių darbuotojai. Medicinos darbuotojų vidutinė metinė išorinės apšvitos dozė buvo 0,36 mSv, didžiausia
dozė užregistruota intervencinės radiologijos gydytojui –
13,97 mSv. Didžiausia metinė pramonės darbuotojų dozė
buvo 1,9 mSv, vidutinė – 0,2 mSv, mokslo ir mokymo srities
darbuotojų didžiausia išmatuota metinė dozė buvo 0,45 mSv,
o vidutinė – 0,06 mSv. Palyginus 2011–2013 m. darbuotojų vidutines metines dozes stebima medicinos darbuotojų vidutinių metinių dozių didėjimo tendencija dėl medicinos įstaigose atliekamų intervencinės radiologijos procedūrų skaičiaus
didėjimo ir naujų technologijų taikymo branduolinėje medicinoje. Kitų sričių darbuotojų vidutinės metinės dozės beveik
nekinta (19 pav.).
Išmatuotos išorinės apšvitos dozės 22 atvejais viršijo licencijos turėtojų nusistatytus ištyrimo lygius. Išsiaiškinus priežastis
nustatyta, kad 8 atvejais išmatuotas dozes darbuotojai gavo
dėl didesnio nei įprastai darbo krūvio, o 14 atvejų ištyrimo lygis buvo viršytas dėl pažeistos dozimetrų nešiojimo ir saugojimo tvarkos, todėl šiais atvejais darbuotojams priskirtos dozės,
apskaičiuotos remiantis jų ankstesnių išorinės apšvitos dozių
tyrimų rezultatais arba tos pačios specialybės darbuotojų gaunamomis vidutinėmis dozėmis.
0,40

doses using individual thermoluminescent dosimeters. There
were 2 857 exposure measurements made on radiation workers
from health care, industry, science, education and other
fields.
Majority of doses (85 %) are associated with health
care radiation workers, industry workers – 4 %, science
and education workers – 5 %, and the rest 6 % – radiation
workers of other fields. The annual average dose for health
care workers was 0.36 mSv and the highest recorded dose
received by interventional radiology doctor – 13.97 mSv.
The highest annual dose of industry worker was 1.9 mSv, the
average one was 0.2 mSv, science and education worker’s
highest annual dose was 0.45 mSv and average annual
dose – 0.06 mSv. Comparison of average annual occupational
doses in 2011–2013 revealed the ascending trend of the
average annual dose of health care workers, due to the
increase of number of interventional radiology procedures
and application of new technologies in nuclear medicine in
health care institutions. Average annual doses of workers of
other fields are unfluctuating (Figure 19).
External occupational dose in 22 cases exceeded
investigation level determined by the licensees. The assessment
of reasons showed that in 8 cases occupational doses were
higher due to the workload greater than usual and in 14 cases
investigation level exceeded due to the violated procedures
for wearing and storing dosimeters. Therefore, in these cases,
the doses calculated and assigned to the workers on the basis
of their previous external exposure investigation results or the
average occupational doses for the same occupation.
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19 pav. Medicinos, pramonės, mokslo ir mokymo bei kitų sričių
darbuotojų vidutinių metinių išorinės apšvitos dozių pasiskirstymas 2011–2013 m.
Figure 19. Distribution of average annual external occupational
doses in health care, industry, science and education and other fields in 2011–2013

Kai kurių profesijų (intervencinės radiologijos, branduolinės medicinos ar brachiterapijos) darbuotojų rankos
gauna didesnes išorinės apšvitos dozes nei likusi kūno dalis. Rankų apšvitos dozės matuotos 86 medicinos darbuotojams. Jie ant rankos nešiojo žiedo formos dozimetrus.
Didžiausia rankų apšvitos lygiavertė dozė – 252,9 mSv per
metus – išmatuota intervencinės radiologijos gydytojui.
Nustatyta ribinė lygiavertė dozė (500 mSv) galūnėms nebuvo viršyta.

The hands of workers (interventional radiology, nuclear
medicine and brachytherapy) of certain occupations receive
higher external doses than other parts of the body. The hand
doses were measured for 86 radiation health care workers.
On the hands they wore ring shaped dosimeters. The highest
annual hand exposure dose equivalent was 252.9 mSv received
by the interventional radiology doctor. It was revealed that
equivalent dose limit for the extremities (500 mSv) was not
reached.

21

METINĖ ATASKAITA 2013 I Annual Report 2013

Branduolinės medicinos darbuotojų vidinės apšvitos tyrimai

Internal exposure monitoring of nuclear medicine workers

Branduolinės medicinos darbuotojai, dirbantys su atviraisiais šaltiniais, be išorinės apšvitos gali patirti ir papildomą vidinę apšvitą. Vidinės apšvitos tyrimų tikslas – nustatyti,
kokias apšvitos dozes lemia į darbuotojo organizmą patekę radionuklidai. 32 darbuotojams, dirbantiems su 99mTc ir
131
I šaltiniais, atlikti 75 vidinės apšvitos tyrimai viso kūno ir
skydliaukės aktyvumo matuokliais. Darbuotojams, atliekantiems diagnostines branduolinės medicinos procedūras,
5 kartus buvo aptikta tarša 99mTc. 4 darbuotojų, dirbančių
terapinės branduolinės medicinos skyriuose ir atliekančių
pagalbinius darbus, skydliaukėse buvo išmatuotas 131I. Pagal gautus matavimų rezultatus apskaičiuota didžiausia
tokio darbuotojo kaupiamoji efektinė dozė buvo 0,7 mSv.
Gauta vidinės apšvitos dozė nesiekė 1 mSv, todėl remiantis
HN 112:2001 „Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai“
detalesnio ištyrimo nereikėjo. Šio darbuotojo metinė bendroji efektinė dozė buvo 2,5 mSv.

Besides external exposure, nuclear medicine workers
operating unsealed sources may also be subject to the additional
internal exposure. The purpose of internal dose investigation is to
measure doses caused by the radionuclides that get inside the
worker‘s body. For 32 nuclear medicine workers, who operate
99m
Tc ir 131I sources, 75 internal exposure investigations were
performed with the whole body and thyroid activity counters.
Internal contamination with 99mTc of workers, who perform
diagnostic nuclear medicine procedures, was detected 5 times.
131
I was detected in the thyroid of 4 workers, who work in
therapeutic nuclear medicine departments and perform ancillary
works. According to the research results the highest calculated
committed effective dose of such worker was 0.7 mSv. Internal
exposure dose was below 1 mSv, therefore, in accordance with
Hygiene Standard HN 112:2001 „Requirements for monitoring of
internal exposure“, more detailed examination was not required.
Total annual effective dose of this worker was 2.5 mSv.

Skydliaukės ir viso kūno aktyvumo matuokliai
Thyroid and whole body activity counters

Atliktų išorinės ir vidinės apšvitos tyrimų rezultatai rodo, kad
išmatuotos ir apskaičiuotos darbuotojų gautos profesinės apšvitos dozės yra mažesnės už vidutinę metinę ribinę dozę (20 mSv).

The results of external and internal exposure investigation
show that measured and calculated occupational doses are
below the average annual dose limit (20 mSv).

Intervencinės radiologijos darbuotojų akių ir
rankų apšvitos dozių tyrimai

Eye lens and hand exposure monitoring
of interventional radiology workers

Ilgalaikiai darbuotojų apšvitos stebėsenos rezultatai rodo,
kad intervencinės radiologijos darbuotojai gauna gerokai didesnes išorinės apšvitos dozes, palyginti su darbuotojais, dirbančiais kitose medicinos srityse. Šios srities darbuotojų viso
kūno gaunama apšvita pasiskirsto netolygiai, nes atliekamų
procedūrų metu darbuotojų naudojamos asmeninės apsaugos
priemonės uždengia jų skydliaukę, krūtinę, liemenį ir viršutinę
kojų dalį, o kolektyvinės apsaugos priemonės nuo išsklaidytos
rentgeno spinduliuotės ne visada efektyviai apsaugo galvą, rankas ir apatinę kojų dalį. Todėl svarbu žinoti ne tik intervencinės
radiologijos darbuotojų efektines dozes, kurios yra nuolat kontroliuojamos, bet ir atskirų kūno dalių gaunamą apšvitą. Siekiant
detaliau ištirti intervencinės radiologijos darbuotojų gaunamą
apšvitą jau antrus metus RSC iniciatyva buvo vykdoma programa, skirta šių darbuotojų akių ir rankų gaunamoms metinėms
lygiavertėms dozėms įvertinti ir joms palyginti su nustatyta metine lygiaverte ribine galūnių doze (500 mSv) ir nauja metine
lygiaverte ribine akies lęšiuko doze (20 mSv).

Long-term occupational exposure monitoring results
demonstrate that interventional radiologists get much higher
external exposure doses compared to workers in other
health care areas. The total body exposure of these workers
is distributed unevenly, since personal protective equipment
covers thyroid, chest, torso and upper part of legs during
procedures, but collective protective equipment against
scattered X-ray radiation does not always effectively protect
head, hands and lower part of legs. Therefore, it is important to
know not only the effective doses of interventional radiology
workers that are constantly monitored, but also the exposure of
different parts of the body.
For a second year, on the initiative of RSC, the programme for the
more detailed assessment on occupational doses of interventional
radiology workers was carried out. This programme was dedicated
to evaluate and compare eye lens and hand annual dose equivalents
with the annual equivalent dose limit for the extremities (500 mSv)
and new annual equivalent dose limit for the eye lens (20 mSv).
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2013 m. vykdant aukščiau minimą programą specialiais termoliuminescenciniais akių ir rankų dozimetrais atlikta 21 darbuotojo 40 individualiųjų dozių tyrimų 553 intervencinės radiologijos procedūrų metu. Nustatyta, kad
vienos intervencinės procedūros metu, vidutiniškai trunkančios apie 7 min., darbuotojo akys vidutiniškai gali gauti
apie 0,05 mSv lygiavertę dozę, o rankos apie – 0,11 mSv.
Akių dozimetru, kurį vieną mėnesį nešiojo intervencinės
radiologijos gydytojas, išmatuota didžiausia lygiavertė dozė
buvo 6,62 mSv. Didžiausia rankų dozimetru išmatuota lygiavertė dozė buvo 10,2 mSv per mėnesį.

In 2013, during above mentioned programme, 40 personal
dose equivalent measurements of 21 radiation workers and
553 interventional procedures were recorded with special
thermoluminescent hand and eye lens dosimeters. It was determined,
that during a single average length interventional procedure lasting
around 7 minutes, eyes of a worker may get an average dose
equivalent of about 0.05 mSv and hands – about 0.11 mSv.
The eye lens dosimeter of interventional radiologist used for
one month measured the highest dose equivalent of 6.62 mSv.
The highest dose equivalent measured by hand dosimeter was
10.2 mSv over one month.

Termoliuminescenciniai dozimetrai, skirti akių ir rankų gaunamai apšvitai matuoti
Thermoluminescent dosimeters to monitor eye lens and hand exposure

Matuotos ne tik intervencinės radiologijos gydytojų, bet ir
operacinės slaugytojų ir radiologijos technologų gaunamos
akių ir rankų dozės. Didžiausia išmatuota operacinės slaugytojos akių lygiavertė dozė buvo 0,48 mSv per mėnesį. Šiuo atveju
ji padėjo gydytojui urologui, atliekančiam intervencines urologines procedūras. Didžiausia išmatuota rankų lygiavertė dozė –
2,06 mSv per mėnesį – nustatyta radiologijos technologui, kuris
padėdavo intervencinės radiologijos gydytojui, atliekančiam
koronarografijas ir perkutanines koronarines intervencijas.
Siekiant prognozuoti akių ir rankų gaunamas metines lygiavertes išorinės apšvitos dozes buvo surinkta informacija apie
intervencinės radiologijos darbuotojų vidutinį darbo krūvį per
mėnesį. Apibendrintos prognozuojamos akių ir rankų metinės
lygiavertės dozės pateiktos 20 ir 21 pav. Prognozuojamos intervencinės radiologijos darbuotojų akių gaunamos lygiavertės
dozės buvo iki 50 mSv, rankų – iki 102 mSv per metus.
Didžiausius darbo krūvius turintys intervencinės radiologijos gydytojai, atlikdami procedūras, naudoja švinuotus apsauginius akinius, kurie, tarptautinių mokslinių tyrimų duomenimis, akis pasiekiančią lygiavertę dozės galią sumažina nuo 5
iki 10 kartų. Atsižvelgus į tai ir vadovaujantis konservatyvumo
principu nustatyta, kad akių lęšiuko didžiausia gauta lygiavertė
dozė būtų apie 10 mSv per metus.
Prognozuojami rezultatai parodė, kad nauja metinė lygiavertė ribinė akių dozė (20 mSv) (kai naudojami švinuoti apsauginiai
akiniai) ir lygiavertė ribinė galūnių dozė (500 mSv) neviršijamos,
tačiau intervencinės radiologijos darbuotojų, turinčių didesnius
darbo krūvius, akys ir rankos gali gauti metines lygiavertes dozes, didesnes nei 10 proc. nustatytosios ar Tarybos direktyvos
(2013/59/Euratomas) naujai patvirtintos metinės lygiavertės ribinės dozės. Todėl reikalaujama, kad intervencinės radiologijos
darbuotojams, turintiems didesnius darbo krūvius, teisės aktų
nustatyta tvarka būtų atliekama akių ir rankų apšvitos stebėsena.

The doses of eye lenses and hands were also measured for
nurses of operational theatre and radiology technologists. The
highest dose equivalent for the lens of the eye of the nurse was
0.48 mSv over one month. In this case, nurse assisted urologist,
who performed interventional radiology urological procedures.
The highest measured dose equivalent for the hands was
2.06 mSv over one month received by radiology technologist,
who assisted interventional radiologist at coronary angiograms
and percutaneous coronary interventions.
For the estimation and forecasting of the annual eye lens and
hand dose equivalent, information on interventional radiology
workers’ average workload a month was gathered. Summarised
forecasted annual average dose equivalents for eye lenses and
hands are shown in Figures 20 and 21. The forecasted eye lens
dose equivalents of interventional radiology workers were up to
50 mSv a year and for hands – up to 102 mSv a year.
The interventional radiologists with the greatest workloads
wear protective lead glasses during interventional procedures
and according to the international scientific research data they
reduce the dose equivalent for the eye lens from 5 to 10 times.
Taking into account this fact and the principle of conservative
approach, it was established that the highest dose equivalent
for eye lens should be approximately 10 mSv a year.
The forecasted results showed that new annual equivalent
dose limit for eye lens (20 mSv) (when protective lead glasses
are used) and equivalent dose limit for extremities (500 mSv)
are not exceed, however, the eyes and hands of interventional
radiology workers with higher workload can receive doses
higher than 10 % of established annual dose limit or new annual
equivalent dose limit determined in Council directive (2013/59/
Euratom). Consequently the workers of interventional radiology
with higher workloads are required to proceed with eye lens and
hand exposure monitoring in accordance with the legislation.
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20 pav. Prognozuojamos metinės intervencinės radiologijos darbuotojų akių lygiavertės dozės
Figure 20. Forecasted annual dose equivalents for eye lenses of interventional radiology workers
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21 pav. Prognozuojamos metinės intervencinės radiologijos darbuotojų rankų lygiavertės dozės
Figure 21. Forecasted annual dose equivalents for hands of interventional radiology workers

Orlaivių įgulų narių apšvita

Aircraft crew exposure

Atmosferos sluoksnis saugo mus nuo kosminės spinduliuotės, tačiau jos dalis vis dėlto pasiekia Žemės paviršių.
Kosminės spinduliuotės intensyvumas tiesiogiai priklauso
nuo aukščio virš jūros lygio, todėl skrendant lėktuvu (9–12
kilometrų aukštyje) žmogaus gaunama apšvita yra nuo keleto iki keliasdešimt mikrosivertų, t. y. iki 100 kartų daugiau
nei žemės paviršiuje. Keleivių skrydžio metu patiriama apšvita
taip pat priklauso ir nuo kitų veiksnių, pvz., skrydžio trukmės,
maršruto (geografinės platumos) bei Saulės aktyvumo ciklo
fazės (skrydžio datos).
Keleivių, retkarčiais skrendančių orlaiviais, sveikatai tokia
apšvita nepavojinga, kadangi jų skrydžių trukmė yra santykinai
trumpa. Visai kas kita – orlaivių įgulų nariai (pilotai, stiuardesės), kurie nemenką darbo laiko dalį praleidžia skrendančiame
lėktuve ir kurių radiacinei saugai turi būti skiriama daugiau dėmesio. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 85:2011
„Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ reikalavimais,
orlaivių įgulų narių, kurių apšvitos dozė gali viršyti 1 mSv per
metus (skraidančių aukščiau nei 8 000 m), apšvita privalo būti
vertinama ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, kai metinė
apšvita viršija 1 mSv, turi būti taikomos tam tikros radiacinės
saugos priemonės.
RSC direktoriaus 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 65V
„Dėl Radiacinės saugos priemonių taikymo civilinėje aviacijoje ir orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ nustatyta tvarka civilinės aviacijos vežėjai privalo parengti ir vykdyti orlaivių įgulų narių radiacinės saugos

The atmosphere protects us from cosmic radiation, but part
of it still reaches the surface of the Earth. The intensity of cosmic
radiation is directly dependent on altitude above sea level, thus
taking the airplane (altitude of 9–12 km) can condition human
exposure from several to several tens of microsieverts i.e., up to 100
times more than on earth‘s surface. The exposure of passengers
incurred during the flight also depends on other factors e.g., flight
duration, route (latitude) and phase of a solar activity cycle (flight
date).
For passengers occasionally taking the airplane flight, such
exposure is not dangerous to their health as their flight time is
relatively short. Quite a different situation is with aircraft crew
members (pilots, flight assistants) as they spend a lot of their
working time on board of flying aircrafts, and more attention
should be focused on their radiation protection. In accordance
with the requirements of Hygiene Standard HN 85:2011 “Natural
Exposure. Radiation Protection Norms” when exposure dose of
crew members may exceed 1 mSv a year (flying above 8 000 m),
the exposure shall be assessed. When assessment results show
that annual dose exceeds 1 mSv, then certain radiation protection
measures shall be applied.
In accordance with the procedure approved by Order No.
65V of 28 September 2011 of the Director of the RSC „On the
Approval of the Description of Procedure for Applying Radiation
Protection Measures in Civil Aviation and Assessment of Aircraft
Crews Exposure”, civil aviation carriers are obliged to prepare
and implement radiation protection programme for aircraft
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Orlaivių įgulų nariai,
Aircraft crew members, %

programą, kurioje turi būti aprašyta bendrovėje taikoma orlaivių įgulų narių efektinių dozių skaičiavimo, apšvitos įvertinimo,
radiacinės saugos priemonių taikymo, duomenų apie apšvitą
registravimo, saugojimo ir teikimo RSC tvarka. Taip pat privaloma iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 30 d. RSC pranešti
apie praėjusiais kalendoriniais metais užregistruotą orlaivių
įgulų narių apšvitą.
Lietuvos civilinės aviacijos vežėjai, kurių orlaiviai vykdė
skrydžius aukščiau nei 8 000 m, vadovavosi parengtomis
orlaivių radiacinės saugos programomis ir 2013 m. RSC teikė duomenis apie 2012 m. orlaivių įgulų narių gautą apšvitą. Išanalizavus gautus duomenis nustatyta, kad didžiausia
2012 m. įvertinta orlaivio įgulos nario metinė apšvitos dozė
buvo 2,83 mSv, vidutinė – 0,7 mSv.
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crew members. This programme applied in the company shall
describe procedures for effective dose calculation for aircraft crew
members, exposure assessment, radiation protection measures,
registration and storage of exposure data and data provision to
RSC. It is required until 30th of March of each calendar year to
report to RSC on recorded exposure of aircraft crew members
during preceding calendar year.
Lithuanian civil aviation carriers that carried out flights
above 8 000 meters, proceeded with developed aircraft
radiation protection programmes and in 2013 provided to RSC
data on aircraft crew members‘ exposure received in 2012.
The data analysis showed that the highest exposure dose of
an aircraft crew member in 2012 was 2.83 mSv and average
dose – 0.7 mSv.
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22 pav. Orlaivių įgulų narių apšvitos dozių pasiskirstymo dinamika 2009–2012 m.
Figure 22. Dynamics of distribution of exposure doses of aircraft crew members in 2009–2012

Analizuojant Lietuvos orlaivių įgulų narių metinių apšvitos dozių verčių pasiskirstymą pagal dozių intervalus 2009–
2012 m. (22 pav.) matyti, kad kasmet 20–40 proc. orlaivių
įgulų narių apšvita dėl kosminės spinduliuotės viršijo gyventojams nustatytas (1 mSv per metus) ribas. Tokiais atvejais civilinės aviacijos vežėjai taikė teisės aktuose nustatytas radia
cinės saugos priemones: orlaivio įgulos narius supažindino
su apšvitos rezultatais ir informavo apie galimas pasekmes
sveikatai.
Palyginus Lietuvos orlaivių bendrovių įgulų narių apšvitos duomenis su kitų Europos šalių duomenimis (remiantis
Europos Komisijos ataskaita Nr. 156 „Dėl radiacinės saugos
priemonių įgyvendinimo orlaivių įgulų nariams“) galima
teigti, kad Lietuvos orlaivių įgulų narių apšvita išlieka mažesnė nei daugelio kitų Europos šalių įgulų narių. Manytina, kad
tokią situaciją lemia mažesnis orlaivių įgulų narių darbo krūvis ir vykdomų skrydžių maršrutai.

The analysis of Lithuanian aircraft crew members' annual
exposure dose distribution according to exposure intervals in
2009–2012 (Figure 22) shows that 20–40 % of annual exposure
doses to cosmic radiation for aircraft crew members exceeded
the limit set to the population (1 mSv a year). In such cases, the
civil aviation carriers applied radiation protection measures in
accordance with the legislation: aircraft crew members were
introduced to the results of exposure and informed of potential
health consequences.
Comparing aircraft crew members‘ exposure data of Lithuanian
civil aviation carriers with the data from other European countries
(based on European Commission report No. 156 Evaluation of the
Implementation of Radiation Protection Measures for Aircrew) it
can be stated that Lithuanian aircraft crew members‘ exposure
stays lower than in many other European countries. This situation
supposes that lower exposure is determined by lower workload of
aircraft crew members and actual flight routes.

V. MEDICININĖ (PACIENTŲ) APŠVITA

V. MEDICAL EXPOSURE

Medicininė apšvita sudaro didžiausią iš dirbtinių šaltinių
gyventojų gaunamos apšvitos dalį. Augant diag
nostinių
kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos procedūrų skaičiui, medicininė apšvita didėja ir sudaro apie
25 proc. pasaulio gyventojų gaunamos apšvitos iš visų
(gamtinių ir dirbtinių) šaltinių. Lietuvos gyventojų gaunama
medicininė apšvita sudaro 28 proc. ir yra šiek tiek didesnė
nei vidutinė pasaulyje, tačiau kai kuriose šalyse ji jau siekia
net 50 proc. Didžiausią medicininės apšvitos dalį sudaro

Medical exposure comprises the largest share of public
exposure generated by artificial sources. Due to growing
numbers of diagnostic computer tomography and nuclear
medicine procedures, medical exposure increases and
represents 25 % of global population exposure generated by all
(natural and artificial) sources. Medical exposure of Lithuanian
population runs as much as 28 % and is slightly higher than
the global average, however, in some countries it reaches up
to 50 %. The greatest part of medical exposure is due to X-ray
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diagnostic procedures, therefore regular medical exposure
monitoring during these procedures and providing exposure
optimisation recommendations are highly important.

PACIENTŲ GAUNAMA APŠVITA
RENTGENODIAGNOSTIKOS PROCEDŪRŲ METU

MEDICAL EXPOSURE DURING
DIAGNOSTIC X-RAY PROCEDURES

2013 m. RSC toliau įgyvendino 2012–2016 m. rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, kompiuterinės
tomografijos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu
pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos programas. Šių
programų tikslas – per penkerius metus visose ASPĮ įvertinti
pacientų gaunamą apšvitą įvairių rentgenodiagnostikos procedūrų metu. 2013 m. įvertinta pacientų gaunama apšvita
22 ASPĮ, atliekančiose rentgenografijos procedūras, 4 – atliekančiose rentgenoskopijos procedūras, 8 – atliekančiose kompiuterinės tomografijos procedūras, 6 – atliekančiose rentgenodiagnostikos mamografines procedūras, ir 4 – atliekančiose
intervencinės radiologijos procedūras.
Apskaičiuotas pacientų gaunamas apšvitos dozes palyginus
su rekomenduojamais medicininės apšvitos lygiais nustatyta,
kad 11 ASPĮ, atliekančių rentgenografijos procedūras, šie lygiai
viršijami. ASPĮ atlikus korekcinius veiksmus, pakartotiniai matavimai parodė, kad pacientų gaunamos apšvitos dozės sumažėjo
ir nebeviršijo nustatytų lygių. Pagrindinės šių viršijimų priežastys: ASPĮ nesilaikė gerosios praktikos rekomendacijų, nenaudojo automatinės ekspozicijos valdymo (AEV) sistemos, įdiegtos
skaitmenintos sistemos nesuderintos su rentgenodiagnostikos
aparatu, tinkamai neapmokyti darbuotojai.
Pavyzdžiui, įvertinus pacientų gaunamas vidutines paviršiaus įėjos dozes rentgenografinių stuburo juosmens (AP) tyrimų metu skirtingose ASPĮ (23 pav.) nustatyta, kad ASPĮ Nr. 2 ir
Nr. 3 atliekant minėtą tyrimą pacientų gaunama vidutinė paviršiaus įėjos dozė buvo didesnė už patvirtintą rekomenduojamą
standartinio svorio paciento apšvitos lygį (10 mGy). ASPĮ optimizavus rentgenografinės įrangos parenkamus tyrimo paramet
rus, pacientų gaunama apšvita buvo sėkmingai sumažinta ir
atlikus pakartotinį paviršiaus įėjos dozių įvertinimą nebeviršijo
rekomenduojamo apšvitos lygio (žr. 23 pav.: Nr. 2-1 ir Nr. 3-1).

In 2013, RSC further implemented medical exposure
monitoring programmes for 2012–2016 for radiography,
fluoroscopy, mammography, computed tomography and
interventional radiology procedures. The objective of these
programmes is to assess the medical exposure for different
procedures in all ASPĮ within 5 years. In 2013, medical exposure
was assessed in 22 ASPĮ performing radiography procedures, 4
ASPĮ – fluoroscopy procedures, 8 ASPĮ – computed tomography
procedures, 6 ASPĮ – mammography procedures and 4 ASPĮ –
interventional radiology procedures.
Calculated doses from medical exposure were compared
with established diagnostic reference levels and results revealed
that in 11 ASPĮ performing radiography procedures these
levels are exceeded. Following corrective actions, repeated
measurements in ASPĮ showed that doses from medical
exposure decreased and no longer exceeded established levels.
The main causes for exceeding established levels are due to
failure to comply with good practice recommendations, failure
to use automatic exposure control (AEC), nonconformity of
installed digital system with X-ray diagnostic equipment and
inadequately trained staff.
For example, the assessment of average entrance surface
doses from lumbar spine (AP) radiography procedures in different
ASPĮ (Figure 23) shows that during these investigations in ASPĮ
No. 2 and ASPĮ No. 3 patients received higher average entrance
surface doses than the approved diagnostic reference level for
standard weight patient (10 mGy). Following the optimisation
of variable examination parameters of radiography equipment,
medical exposure has been successfully reduced and after
repeated entrance surface dose assessment no longer exceeded
established diagnostic reference level (see Figure 23, No. 2-1 and
No. 3-1).

PĮD, mGy
ESD, mGy

rentgenodiagnostikos procedūros, todėl labai svarbu atlikti
nuolatinę šių procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos
stebėseną bei teikti rekomendacijas šiai apšvitai optimizuoti.
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23 pav. Pacientų gaunamos vidutinės paviršiaus įėjos dozės (PĮD, mGy)
skirtingose ASPĮ atliekant rentgenografinius stuburo juosmens dalies AP tyrimus
Figure 23. Average entrance surface doses from medical exposure (ESD, mGy)
in different ASPĮ performing lumbar spine (AP) radiography investigations

Įvertinus pacientų gaunamą apšvitą kompiuterinės tomografijos ir rentgenoskopijos procedūrų metu taip pat nustatyta,
kad kai kuriose ASPĮ pacientų gaunama apšvita viršija rekomenduojamus medicininės apšvitos lygius. Šių procedūrų metu
pacientų gaunamos apšvitos priklausomybė nuo parenkamų
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The evaluation of medical exposure received during
computed tomography and fluoroscopy procedures reveals
that in several ASPĮ patients receive exposure exceeding
the diagnostic reference levels. For these procedures the
dependence of medical exposure on variable parameters
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rentgenodiagnostikos įrangos parametrų yra daug sudėtingesnė nei rentgenografijos procedūrų metu. Todėl viršijimo priežastys yra analizuojamos, nes labai svarbu sumažinus pacientų
gaunamą apšvitą išlaikyti diagnozei pakankamą vaizdo kokybę.
RSC specialistai, panaudoję programų vykdymo metu surinktus duomenis ir per metus atliktų atskirų rentgenodiagnostikos
procedūrų skaičių bei atsižvelgdami į tarptautinių organizacijų
rekomendacijas, apskaičiavo Lietuvos gyventojų diagnostinių
procedūrų metu gaunamą apšvitą. 2012 m. Lietuvoje buvo atlikta apie 3,5 mln. rentgenodiagnostikos procedūrų, t. y. 1 gyventojui teko daugiau nei 1 procedūra. Daugiausia atlikta rentgenografinių procedūrų – 88 proc. visų atliekamų procedūrų,
kompiuterinės tomografijos – 7,5 proc., rentgenoskopijos-rentgenografijos – 4,5 proc. ir intervencinės radiologijos – 0,2 proc.
Tačiau didžiausią dalį žmonių apšvitos (kolektyvinė efektinė
dozė), gaunamos atliekant medicinines rentgenodiagnostikos
procedūras, sudaro kompiuterinės tomografijos procedūros.
Šių procedūrų metu gaunama apšvita sudaro net 50 proc. visos
Lietuvos gyventojų gaunamos kolektyvinės efektinės dozės, kuri
yra apie 900 mSv tūkstančiui gyventojų (24 pav.).

of X-ray diagnostic equipment is more complex than for
radiography procedures. Therefore, the causes for exceeding
are analysed, because it is essential that the reduction of
medical exposure would not compromise adequate image
quality for diagnosis.
RSC specialists applied exposure data collected in the
programmes and the number of performed examinations in a
year, adapted international recommendations and evaluated
medical exposure of Lithuanian population received form
diagnostic procedures. In 2013, the number of X-ray diagnostic
procedures in Lithuania was 3.5 million, i.e., more than
1 examination per inhabitant. The majority were radiography
examinations, namely 88 % of total examinations, computed
tomography – 7.5 %, fluoroscopy-radiography – 4.5 %, and
interventional radiology – 0.2 %. However, computed tomo
graphy causes the highest share of exposure (collective
effective dose) from medical diagnostic procedures. This
exposure accounts for as much as 50 % of total collective
effective dose of Lithuanian population which is equal to
900 mSv per 1 000 inhabitants (Figure 24).

Kompiuterinė tomografija 50 %
Computed tomography 50 %
Intervencinė radiologija 3 %
Interventional radiology 3 %
Rentgenografija 23 %
Radiography 23 %
Rentgenoskopija-rentgenografija 24 %
Fluoroscopy-radiography 24 %

24 pav. Lietuvos gyventojų gautos kolektyvinės efektinės dozės priklausomybė nuo skirtingų rentgenodiagnostikos procedūrų
Figure 24. Contribution to collective effective dose of Lithuanian population from variuos X-ray diagnostic examinations
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The comparison of the collective effective dose of Lithuanian
population to the average collective effective dose (Figure 25) of
the European population published in European Commission
recommendations European Guidance on Estimating Population
Doses from Medical X-Ray Procedures, which is around 1 000 mSv
per 1 000 inhabitants, shows that medical exposure of Lithuanian
population is slightly lower than the average medical exposure of
the European population.
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Palyginę Lietuvos gyventojų gaunamą kolektyvinę efektinę dozę (25 pav.) su Europos Komisijos rekomendacijose Nr.
154 „Gyventojų gaunama apšvita nuo medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų“ pateikta vidutine Europos gyventojų
gaunama kolektyvine efektine doze, kuri yra apie 1 000 mSv
tūkstančiui gyventojų, matome, kad Lietuvos gyventojų gaunama medicininė apšvita yra šiek tiek mažesnė už vidutinę
Europos gyventojų gaunamą medicininę apšvitą.

25 pav. Lietuvos gyventojų gaunamos kolektyvinės efektinės dozės (E, mSv), tenkančios vienam gyventojui,
palyginimas su kitų Europos šalių kolektyvinėmis efektinėmis dozėmis
Figure 25. Comparison of collective effective dose (E, mSv) of Lithuanian population per one inhabitant
to the collective effective doses of other European countries
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KOKYBĖS KONTROLĖS BANDYMAI

QUALITY CONTROL TESTS

Kokybiškas rentgenodiagnostikos aparatų veikimas – vienas iš pagrindinių veiksnių optimizuojant pacientų patiriamą
apšvitą ir gaunant kokybiškus vaizdus. RSC rentgenodiagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymus atlieka nuo 1997 m.
Kokybės kontrolės bandymų metodikos buvo tobulinamos ir
akredituotos pagal ISO 17025 standartą siekiant užtikrinti atliekamų bandymų kokybę. Taip pat atsižvelgiant į šiuolaikinių
rentgenodiagnostikos aparatų technines savybes įdiegti nauji
kokybės kontrolės bandymai.
2013 m. įvairiose ASPĮ atlikti 144 kokybės kontrolės bandymai. Daugiausia atlikta dantų intraoralinių rentgeno aparatų
kokybės kontrolės bandymų – 46, stacionarių rentgenografijos
aparatų – 26 bei kompiuterinės tomografijos aparatų – 21. Kaip
ir kasmet, kokybės kontrolės bandymų metu nustatyta kai kurių rentgenodiagnostikos aparatų atskirų techninių parametrų
neatitikčių Lietuvos teisės aktų reikalavimams. Pagrindinės šių
neatitikčių priežastys: naujai įdiegtos skaitmenintos (CR) vaizdo
gavimo sistemos nesuderintos su rentgenodiagnostikos aparatais, neteisingai suderinta rentgenodiagnostikos aparatų AEV
sistema, per didelė arba per maža dantų intraoralinių rentgeno
aparatų jonizuojančiosios spinduliuotės išeiga dėl netinkamai
parinktų parametrų ir pan. Rentgenodiagnostikos aparatus
prižiūrintys techninės priežiūros specialistai, atlikę šių aparatų
derinimo darbus, neatitiktis pašalino.
RSC atliktų rentgenodiagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymų dinamika bei reikalavimų neatitikusių rentgenodiagnostikos aparatų skaičius parodyti 26 pav. Kaip matyti iš
paveikslo, reikalavimų neatitikusių rentgenodiagnostikos aparatų skaičius mažėja, nes seni aparatai keičiami naujais, patikimiau ir stabiliau veikiančiais. 2013 m. iš 144 RSC specialistų patikrintų rentgenodiagnostikos aparatų 6 neatitiko reikalavimų.
Lietuvoje iš viso patikrinti 935 rentgenodiagnostikos aparatai,
iš kurių 25 neatitiko reikalavimų.

Quality performance of the X-ray diagnostic equipment is
one of principal factors in optimisation of medical exposure
and obtaining high quality images. RSC performs X-ray device
quality control tests since 1997. The methodology of quality
control tests has been refined and accredited in accordance
with ISO 17025 in order to ensure the quality of the tests.
Moreover, taking into account technical features of modern
X-ray diagnostic machines new quality control tests were
introduced.
In 2013, 144 quality control tests were performed in
various ASPĮ. The majority were quality control tests of dental
intraoral X-ray devices – 46, stationary radiography devices –
26 and computed tomography devices – 21. As every year, the
quality control tests identified that certain individual technical
parameters of some X-ray diagnostic machines mismatch
requirements of Lithuanian legislation. The main reasons for
these of nonconformities: newly installed digitial (CR) imaging
systems were not compatible with X-ray diagnostic machines,
AEC system was not properly synchronised, too high or too
low dental intraoral X-ray diagnostic yield due to incorrectly
selected parameters, and so forth. X-ray diagnostic device
maintenance specialists carried out device adjustment works
and eliminated the nonconformities.
The dynamics of quality control tests of X-ray diagnostic
devices performed by RSC and the number of X-ray diagnostic
devices that did not meet the requirements is shown in Figure
26. The figure shows that the number of non-compliant X-ray
diagnostic equipment decreases, since new more reliable
and stable operating devices replace old ones. In 2013, from
144 X-ray diagnostic devices tested by RSC 6 machines failed
to meet set requirements. In Lithuania there are 935 X-ray
diagnostic devices tested in total, of which 25 did not meet the
requirements.
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26 pav. Atliktų rentgenodiagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymų
dinamika bei reikalavimų neatitikusių rentgenodiagnostikos aparatų skaičius
Figure 26. Dynamics of quality control tests of X-ray diagnostic
devices and number of non-compliant X-ray diagnostic devices

VI. GYVENTOJŲ APŠVITA

VI. PUBLIC EXPOSURE

Gyventojų patiriamą apšvitą sudaro apšvita, gaunama planuotai naudojant šaltinius (profesinė bei medicininė apšvita),
ir apšvita, patiriama avarinių situacijų metu. Gyventojų apšvitą

Public exposure consists of exposure caused by planned
activities with sources (occupational and medical exposure),
and the exposure caused by emergency situations. Public
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taip pat lemia ir esamosios apšvitos situacijos dėl gamtinės ir
dirbtinės kilmės radionuklidų skleidžiamos jonizuojančiosios
spinduliuotės: kosminė spinduliuotė bei radono ir jo skilimo
produktų, radionuklidų, esančių grunte, statybinėse medžiagose, patekusių į organizmą su maistu, geriamuoju vandeniu
ir įkvepiant ore esančias radioaktyviąsias daleles.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro patvirtintą Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 m. programą vykdyta gyventojų apšvitos
stebėsena (monitoringas). Gyventojų apšvitos stebėsenos paskirtis – atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus ir šalies siekius atlikus radiologinius tyrimus vertinti Lietuvos gyventojų
apšvitą, stebėti jos kaitos tendencijas ir teikti rekomendacijas
apšvitai mažinti bei siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos
apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio
mažinti susirgimų onkologinėmis ligomis ir genetinių pakitimų skaičių.
2013 m. vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas gavo iš
įvairių šaltinių, išskyrus profesinę apšvitą, lygi 3,19 mSv. 27 pav.
pateiktos gyventojo gaunamos apšvitos sudedamosios dalys
ir parodomas atskirų apšvitą sudarančių komponenčių indėlis
į bendrą apšvitą, proc.

exposure is also conditioned by existing exposure situations
due to the naturally occurring and artificial radionuclides. The
cosmic radiation, radon and its decay products, radionuclides
in soil and building materials, enter organism together
with food, drinking water and inhaled airborne radioactive
particles.
In order to execute Public Exposure Monitoring Programme
for 2012–2016, approved by the Minister of Health of the
Republic of Lithuania, public exposure monitoring was carried
out. The purpose of public exposure monitoring is to assess
the exposure of Lithuanian population taking into account
international obligations and national objectives, monitor its
change trends and recommend the ways of reducing the public
exposure in order to ensure public health protection from the
harmful effects of ionizing radiation and to reduce the number
of cancer diseases and genetic lesions.
In 2013, the average exposure received by a resident
of Lithuania from a variety of sources, except occupational
exposure, is equal to 3.19 mSv. Figure 27 presents exposure
components for the population and shows contribution of
individual exposure components to the overall exposure in
percentage.
Radonas patalpose 32 %
Indoor radon 32 %
Radionuklidai maiste ir geriamajame vandenyje 10 %
Radionuclides in food and drinking water 10 %
Kosminė spinduliuotė 13 %
Cosmic radiation 13 %
Medicininė apšvita 28 %
Medical exposure 28 %
Išorinė apšvita patalpose ir lauke 17 %
External indoor and outdoor exposure 17 %

27 pav. Vidutinės Lietuvos gyventojo gaunamos apšvitos sudedamosios dalys, proc.
Figure 27. Average exposure components of Lithuanian resident in percentage

Didžiausią Lietuvos gyventojo gaunamos apšvitos dalį
sudaro radono ir jo skilimo produktų patalpose lemiama
(1,03 mSv per metus) bei medicininių rentgenodiagnostikos
procedūrų metu gaunama apšvita (0,9 mSv). Iš kitų apšvitą
lemiančių šaltinių, pvz., radionuklidų maisto produktuose ir
geriamajame vandenyje, gyventojas vidutiniškai per metus
gauna mažesnę apšvitą – 0,32 mSv. Išorinė apšvita lauke ir
pastatuose lygi 0, 54 mSv per metus, kosminė spinduliuotė
lemia apšvitą lygią 0,4 mSv per metus.
Remiantis 2013 m. atliktų radiologinių tyrimų rezultatais
toliau pateikiami atskirų gyventojų apšvitą sudarančių komponenčių įvertinimo duomenys.

The largest part of exposure received by Lithuanian
resident consists of indoor radon and its decay products
(1.03 mSv a year) and exposure from medical X-ray diagnostic
procedures (0.9 mSv). From other sources causing exposure,
for example, radionuclides in food in drinking water, the
resident receives annual on average lower exposure of
0.32 mSv. The external exposure outdoors and indoors is
equal to 0.54 mSv a year. Exposure due cosmic radiation is
0.4 mSv a year.
According to the radiological research results, conducted
in 2013, below the assessment data on individual components
comprising exposure of the population is presented.

Radono ir jo skilimo produktų patalpose nulemtos
gyventojų apšvitos bei vėžinių susirgimų rizikos vertinimas
sudarant Lietuvos radono žemėlapį

Assessment of indoor radon and its decay
products impact on public exposure and
cancer risks creating radon map of Lithuania

Radono ir jo skilimo produktų (radono) tyrimai Lietuvoje pradėti 1994 m. Iki 2013 m. atlikta apie 3 000 tyrimų individualiuose namuose, daugiabučiuose pastatuose, vaikų
ugdymo ir darbo vietose, didesnės rizikos regione Šiaurės
Lietuvoje. 2013 m. radono patalpose nulemtos gyventojų

Studies on radon and its decay products (radon) in Lithuania
started 1994. By 2013, approximately 3 000 investigations carried
out in private houses, apartment buildings, children's education
institutions and workplaces in higher-risk region of northern
Lithuania. In 2013, the assessment of public exposure determined
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apšvitos bei vėžinių susirgimų rizikos vertinimas atliktas Rokiškio, Švenčionių, Pasvalio, Varėnos, Alytaus ir Kėdainių savivaldybių teritorijose esančiuose individualiuose pastatuose. Vertinimas atliktas siekiant optimizuoti radono ir jo skilimo produktų
veikiamų gyventojų apsaugą ir pagerinti jų gyvenimo kokybę.
2011–2013 m. ištirtas 119 pastatų radono tūrinis aktyvumas (28 pav.). Tyrimų rezultatai pateikti 5 lentelėje. Remiantis
atliktų tyrimų rezultatais įvertinta gyventojų patiriama radono nulemta apšvita (6 lentelė). Vertinant radono nulemtą
apšvitą naudojami Tarptautinės radiacinės saugos komisijos
(ICRP) rekomenduojami koeficientai, tačiau Jungtinių Tautų
mokslinis komitetas biologiniam jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui tirti (UNSCEAR) rekomenduoja naujesnius
koeficientus, naudotus vertinant apšvitą pagal 2013 m. atliktus radono tyrimus. Vidutinė metinė radono nulemta Lietuvos gyventojo apšvita patalpose vertinant pagal ICRP rekomendacijas yra 1,02 mSv.

by indoor radon and cancer risk was performed in private houses
of Rokiškis, Švenčionys, Pasvalys, Varėna, Alytus and Kėdainiai
municipal areas.
The assessment was performed in order to optimise public
protection against the effects of radon and its decay products
and improve their quality of life.
In 2011–2013 indoor radon was studied in 119 buildings
(Figure 28). Research results are presented in Table 5. According
to the results population exposure to indoor radon was assessed
(Table 6). The assessment of exposure to radon conducted
using factors, recommended by International Commission on
Radiological Protection (ICRP), though United Nations Scientific
Committee on the effects of atomic radiation (UNSCEAR)
recommends more recent factors that were used in assessing
exposure to radon for research performed in 2013. The average
annual exposure of Lithuanian resident to indoor radon assessed
according to ICRP recommendations is 1.02 mSv.

28 pav. Lietuvos radono žemėlapis: vietovės, kuriose atlikti tyrimai 1995–2010 m. (raudona spalva) ir 2011–2013 m. (mėlyna spalva)
Figure 28. Radon map of Lithuania: areas where research carried out in 1995–2010 (in red), and in 2011–2013 (in blue)
5 lentelė. Vidutinis radono tūrinis aktyvumas atskirų savivaldybių
teritorijų pastatuose (nurodytas pasikliovimo intervalas esant
95 proc. lygmeniui)

Savivaldybė
Alytus
Varėna
Pasvalys
Švenčionys
Kėdainiai
Rokiškis

1995–2010 m. tyrimų
rezultatai

2011–2013 m.
tyrimų rezultatai

Ištirta Radono tūrinis
Ištirta Radono tūrinis
pastatų aktyvumas, Bq•m–3 pastatų aktyvumas, Bq•m–3
8
9
5
10
8
7

31±14
33±12
52±30
64±24
54±15
41±16

20
15
25
15
13
31

54±11
41±11
6±11
91±18
60±11
89±16

Table 5. Average indoor radon in buildings of different municipal
areas (specified confidence interval at 95 % level)

Municipality
Alytus
Varėna
Pasvalys
Švenčionys
Kėdainiai
Rokiškis

Research results
in 1995–2010
Buildings Indoor radon,
studied Bq•m–3
8
9
5
10
8
7

31±14
33±12
52±30
64±24
54±15
41±16

Research results
in 2011–2013
Buildings Indoor radon,
studied Bq•m–3
20
15
25
15
13
31

54±11
41±11
6±11
91±18
60±11
89±16

6 lentelė. Vidutinė metinė radono nulemta apšvita, kurią patiria
atskirų savivaldybių gyventojai (nurodytas pasikliovimo intervalas
esant 95 proc. lygmeniui)

Table 6. Average annual exposure to radon for residents of
different municipalities (specified confidence interval at 95 %
level)

Savivaldybė

Apšvita, mSv/metai

Municipality

Exposure, mSv/year

Alytus
Varėna
Pasvalys
Švenčionys
Kėdainiai
Rokiškis

1,36±0,27
1,03±0,29
1,71±0,29
2,29±0,29
1,51±0,29
2,24±0,29

Alytus
Varėna
Pasvalys
Švenčionys
Kėdainiai
Rokiškis

1,36±0,27
1,03±0,29
1,71±0,29
2,29±0,29
1,51±0,29
2,24±0,29
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Vadovaujantis epidemiologiniu radono rizikos vertinimo
modeliu BEIR VI įvertinta atskirų savivaldybių gyventojų rizika
susirgti plaučių vėžiu dėl radono patalpose. Rizika skaičiuota visiems žmogaus gyvenimo metams. Nustatyta, kad apie 8 proc.
visų plaučių vėžio susirgimų sukelia radonas patalpose (7 lentelė), o rūkantiesiems ši rizika padidėja apie 10 kartų.

Using the epidemiological radon risk assessment model BEIR
VI the risk of developing lung cancer due to indoor radon was
evaluated for the residents of different municipalities. The risk
calculated for all human life years. It was established that indoor
radon causes about 8 % of all lung cancers (Table 7) and smoking
increases this risk about 10 times.

7 lentelė. Plaučių vėžio susirgimų, kuriuos sukelia radonas
patalpose, dalis nuo visų susirgimų plaučių vėžiu, proc.

Table 7. Lung cancer due to indoor radon, a part of all cases of lung
cancer, percentage

Savivaldybė

Plaučių vėžio susirgimų, kuriuos sukelia radonas
patalpose, dalis nuo visų susirgimų plaučių vėžiu, proc.

Municipality

Lung cancer due to indoor radon,
a part of all cases of lung cancer, percentage

Alytus
Varėna
Pasvalys
Švenčionys
Kėdainiai
Rokiškis
Lietuva

8
6
10
13
9
13
8

Alytus
Varėna
Pasvalys
Švenčionys
Kėdainiai
Rokiškis
Lithuania

8
6
10
13
9
13
8

Savivaldybių, kurių teritorijose atlikti radono patalpose tyrimai, gyventojams teikta informacija apie radono patalpose problemą bei būdus radono kiekiui patalpose mažinti, dalijami RSC
leidiniai bei savivaldybių visuomenės informavimo priemonėse
paskelbti 3 informaciniai pranešimai apie radono ir jo skilimo
produktų veikiamų gyventojų apsaugos optimizavimą.

In the municipalities, where indoor radon studies carried out,
residents received the information on indoor radon problem
and methods to reduce indoor radon. RSC publications were
distributed and 3 information notices published in mass media
of municipalities about optimisation of public protection against
the effects of radon and its decay products.

Maiste ir geriamajame vandenyje esančių
radionuklidų sukelta gyventojų apšvita

Public exposure from radionuclides
in food and drinking water

Tęsiant gyventojų apšvitos stebėseną tirtas radionuklidų
aktyvumas maisto produktuose, jų žaliavose, geriamajame
vandenyje, atmosferos krituliuose. Maisto produktai atrinkti
iš vietinių ūkių ir maisto perdirbimo įmonių, geriamasis vanduo – iš artezinių gręžinių ir privačių šulinių. Tirti mėsos, žuvies, pieno, kopūstų, bulvių, grūdų ir grybų mėginiai. Mėginiai
buvo imami ankstesniais metais nustatytuose mėginių atrinkimo vietose Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus, Utenos, Zarasų
ir Ignalinos savivaldybių teritorijose. Taip pat tirtas paruoštas
maistas atrenkant visą paros davinį vienoje iš Vilniaus ligoninių. Ištirti 424 mėginiai: 144 – geriamojo vandens, 11 – kritulių,
12 – paros raciono, 72 – maisto produktų, 185 – grybų.
Tyrimų rezultatai rodo, kad maisto užterštumas ilgaamžiais radionuklidais 137Cs ir 90Sr išlieka, nors mėginiuose nustatomas tik labai nežymus šių radionuklidų aktyvumas, kuris
lemia nedidelę papildomą gyventojo apšvitą. Gyventojas,
vartodamas maisto produktus, gauna vidutinę metinę efektinę dozę, lygią 0,2 mSv. Didžiąją jos dalį sudaro apšvita iš
gamtinių radionuklidų.
Remiantis tyrimų rezultatais nustatyta, kad geriamasis
vanduo lemia vidutinę metinę gyventojo apšvitą, mažesnę
už 0,1 mSv. Tričio tūrinio aktyvumo geriamajame vandenyje
nenustatyta. Gamtinių radionuklidų kiekis geriamajame vandenyje priklauso nuo geologinės sandaros ir šiek tiek kinta
tam tikroje šalies teritorijoje (29 pav.).
Nuolat tiriami valgomieji grybai iš įvairių Lietuvos
miškų. 2013 m. daugiausia grybų ištirta iš Lapių miško
Kuršių nerijoje, Salantų miško netoli Kretingos, Mažeikių
apylinkių, Kauno rajono Kačerginės ir Karmėlavos, Šiaulių rajono Rėkyvos, Šeškupio, Kelmės rajono Užpelkių

Continuing public exposure monitoring activity of radionuclides
in foodstuffs, their raw materials, drinking water and atmospheric
precipitation studied. Food products selected from local farms and
food processing enterprises, drinking water – from artesian wells
and private wells. Meat, fish, milk, cabbage, potatoes, grain and
mushroom samples were investigated. Samples were taken from
sampling locations designated in the previous years – in the areas
of Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Vilnius, Utena, Zarasai and Ignalina
municipalities. Entire daily ration of prepared meals of one of the
hospitals in Vilnius was also examined. There were 424 samples
examined: 144 – of drinking water, 11 – of atmospheric precipitation,
12 – of daily ration, 72 – of food products and 185 – of mushrooms.
Research results show that food contamination with long-lived
radionuclides 137Cs and 90Sr remains, although only very minor
activity of these radionuclides is determined in the samples and it
results in inconsiderable additional exposure of resident. A resident
consuming food products receives an average annual effective
dose equal to 0.2 mSv. Most of it consists of exposure from naturally
occurring radionuclides.
Research results show that drinking water causes average
annual public exposure less than 0.1 mSv. Tritium volumetric
activity in drinking water was absent. The quantity of naturally
occurring radionuclides in drinking water depends on geological
structure and slightly differs in a certain territory of the country
(Figure 29).
Edible mushrooms are continuously investigated from various
Lithuanian forests. In 2013, mainly the mushroom from Lapių forest
in the Curonian Spit, Salantų forest near Kretinga, surroundings of
Mažeikiai and forests of Kaunas district Kačerginė and Karmėlava,
Šiauliai district Rėkyva and Šeškupis, Kelmė district Užpelkiai and
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ir Švendrės miškų. Kaip ir ankstesniais metais, tirta daug
grybų mėginių, surinktų Ignalinos AE galimos įtakos
zonoje – Ignalinos, Zarasų, Švenčionių apylinkėse. Vertinta, ar šio regiono grybų užterštumas ceziu 137Cs nėra
didesnis dėl AE išmetimų į aplinką. Ištyrus 185 įvairiausių valgomųjų grybų mėginius nustatyta, kad užterštumas 137Cs grybuose išlieka, bet jis nėra didelis.
Tirtuose baravykuose, raudonviršiuose, gruzduose,
ūmėdėse, raukšlėtuosiuose gudukuose, voveraitėse ir
kitų rūšių grybuose iš vakarinių, šiaurinių ir rytinių šalies
regionų 137Cs savitasis aktyvumas neviršijo leistinojo lygio
(30 pav.). Valgydami tokius grybus gyventojai negauna
papildomos apšvitos, tuo labiau kad verdant grybus radioaktyviosios medžiagos pereina į viralą, kuris paprastai
išpilamas.

Švendrė were investigated. As in previous years, many mushroom
samples investigated from Ignalina NPP area of influence –
surroundings of Ignalina, Zarasai and Švenčionys. The assessment
performed to identify, whether mushroom contamination with
cesium 137Cs in this region is not higher due to NPP discharges
into the environment. A study of 185 samples of a wide variety of
edible mushrooms established that mushroom contamination with
137
Cs remains, but it is not significant. The investigation of boletus,
red-capped scaber stalk, ugly milk-cap, russula, gypsy mushroom,
chanterelle and other types of mushrooms from the western,
northern and eastern regions of the country showed that specific
activity of 137Cs did not exceed the permissible level (Figure 30).
By eating these mushrooms residents do not receive additional
exposure, further more cooking of mushrooms causes migration of
radioactive substances into pottage that is normally poured off.
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29 pav. Gamtinių radionuklidų kiekis geriamajame vandenyje (Bq/l) 1992–2013 m.
Figure 29. Quantity of naturally occurring radionuclides in drinking water (Bq/l) in 1992–2013
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30 pav. Vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas (nurodytas pasikliovimo intervalas
95 proc. lygmeniui) įvairių rūšių valgomuosiuose grybuose (Bq/kg) 1998–2013 m.
Figure 30. Average annual specific activity values of 137Cs in wide variety
of mushrooms (Bq/kg) in 1998–2013 (specified confidence interval at 95 % level)

Gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos vertinimas

Monitoring of ambient public exposure

Gyventojai nuolat patiria išorinę apšvitą iš gamtinių ir
dirbtinių šaltinių. Gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę sudaro iš kosmoso, žemės grunto, oro bei vandens sklindanti
spinduliuotė. Apšvitą iš dirbtinių šaltinių lemia radionuklidai, pasklidę aplinkoje dėl atominių elektrinių ir kitų veiklų.
2013 m. vertinant, kokią išorinę apšvitą Lietuvos gyventojai patyrė iš aplinkos, atlikti 636 aplinkos dozių tyrimai didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje bei Ignalinos ir Kupiškio rajonuose. Tyrimai atlikti
termoliuminescenciniais dozimetrais 82 aplinkos stebėsenos
taškuose. Apibendrinti šių tyrimų rezultatai pateikti 31 pav.

Population constantly gets external exposure from natural and
artificial sources. Natural ionizing radiation consists of cosmic radiation,
radiation from radionuclides in soil crust, air and water. Exposure from
artificial sources is determined by radionuclides dispersed in the
environment due to nuclear power plants and other activities.
In 2013, for evaluation of ambient exposure of Lithuanian
population, 636 ambient dose measurements were taken in major
cities – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and Panevėžys as well
in Ignalina and Kupiškis districts. Measurements were performed
using thermoluminescent dosimeters in 82 monitoring points.
Summarised results presented in Figure 31.
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31 pav. Vidutinės metinės aplinkos dozės didžiuosiuose miestuose, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose, mSv
Figure 31. Average annual ambient doses in major cities, Ignalina and Kupiškis districts, mSv

Išanalizavus tyrimų rezultatus nustatyta, kad vidutinė metinė aplinkos dozė buvo 0,69±0,06 mSv, didžiausia metinė
aplinkos dozė (0,88 mSv) buvo viename iš Kauno stebėsenos
taškų, o mažiausia (0,55 mSv) – viename iš Vilniaus stebėsenos
taškų. Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad dozės
galia aplinkoje kito nuo 51 nSv/val. iki 105 nSv/val. Žinant, kad
žmogus lauke praleidžia apie penktadalį viso laiko, nustatyta,
jog Lietuvos gyventojai iš aplinkos gavo 0,14±0,04 mSv vidutinę efektinę dozę.
Kurui naudojamoje medienoje yra ne tik natūraliai gamtoje esančių radionuklidų, bet ir radionuklidų, kurie pateko į
aplinką po avarijos Černobylio AE (137Cs). Deginant tokią medieną radionuklidai susikoncentruoja pelenuose. Radiacinės
saugos požiūriu svarbu įvertinti, ar antrinis medžio pelenų panaudojimas įvairiems tikslams (dirvai tręšti, keliams tiesti, statybinėms medžiagoms gaminti ir pan.) nelemia papildomos
gyventojų apšvitos. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl
medienos kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo
ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ nuostatomis buvo atliekami
ūkio subjektų, naudojančių medienos kurą, pristatytų pelenų
mėginių tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad 137Cs kiekis medienos kuro pelenuose yra palyginti nedidelis ir pelenai galėjo
būti tvarkomi ar naudojami be apribojimų.

The analysis of research results showed that the average annual
ambient dose was 0,69±0,06 mSv, the highest annual ambient dose
(0.88 mSv) measured in one of Kaunas monitoring points and the
lowest (0.55 mSv) – in one of Vilnius monitoring points. According
to the analysis data estimated dose rate in the environment ranged
from 51 nSv/h to 105 nSv/h. Knowing that a resident spends about
one-fifth of all time outdoors, stipulated that the average ambient
effective dose of the population of Lithuania was 0.14 ± 0.04 mSv.
In the firewood not only naturally occurring radionuclides
are present, but also radionuclides that were released into the
environment after Chernobyl accident (137Cs). During combustion of
such firewood, radionuclides concentrate in ash. From the radiation
protection point of view it is important to assess, whether the
secondary use of wood ash for different purposes (treatment of the
soil, road construction, production of construction materials and so
forth) does not result in additional public exposure. In accordance
with the provisions approved by Order No. V-250 of 12 March 2013
of the Minister of Health of the Republic of Lithuania „On Approval
of Description of Procedure for Use and Handling of Firewood Ash
Contaminated with 137Cs Radionuclide” the assessment of firewood
ash samples delivered by economic entities using firewood was
performed. Research results showed that quantity of 137Cs in
firewood ash is relatively small and ash could be handled or used
without restrictions.

Dirvožemyje esančių radionuklidų sąlygota gyventojų apšvita

Public exposure from the radionuclides in the soil

Didžiausią įtaką Lietuvos dirvožemio taršai turėjo 1986 m.
įvykusi Černobylio AE avarija, dėl kurios smarkiai padidėjo atskirų Lietuvos regionų dirvožemio užterštumas ceziu
(137Cs). Siekiant išsiaiškinti po šios avarijos likusį užterštumą
ir jo galimą įtaką gyventojų apšvitai 2013 m. pagal Lietuvos
teritorijos liekamojo užterštumo po avarijos Černobylio AE
įvertinimo 2012–2014 m. programą atlikti dirvožemio tyrimai
Plungės ir Telšių savivaldybių teritorijose, kurios buvo labiau
užterštos. Kaip ir tikėtasi, šių teritorijų dirvožemyje nustatytas
kiek didesnis likutinis užterštumas nei kitur Lietuvoje. Kitų šalies

The greatest influence on soil contamination in Lithuania had
Chernobyl accident in 1986, which significantly increased soil
contamination with cesium (137Cs) in several regions of Lithuania. In
order to figure out the remaining contamination after the accident
and its potential impact on the exposure of population, under the
programme for 2012–2014 Assessment Programme of Lithuanian
Territory Residual Contamination after the Accident at Chernobyl NPP,
in 2013 soil investigation performed in Plungė and Telšiai municipal
areas, which were more contaminated. As expected, in the soil of
these areas measured residual contamination was slightly higher than
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regionų dirvožemio užterštumo vertinimo tyrimai atlikti vykdant programą „Gyventojų apšvitos vertinimas dėl dirvožemyje esančių radionuklidų teritorijose, besiribojančiose su Visagino, Baltarusijos ir Baltijos atominių elektrinių statybos vietomis“.
Atlikus gama spektrometrinius tyrimus nustatyta, kad Plungės ir Telšių savivaldybių teritorijose 137Cs aptinkamas tik viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose. Vidutinis 137Cs aktyvumas
viršutiniame 5 cm dirvožemio sluoksnyje buvo 4–18 Bq/kg ir ši
vertė kito priklausomai nuo dirvožemio tipo.
Nesuardyto dirvožemio sluoksnyje tarša 137Cs aptinkama
iki 25 cm gylyje. 137Cs per augalų šaknis patenka į gyvūnų pašarą, o mitybos grandine – ir į maisto produktus. Remiantis tyrimo rezultatais ir taikant konservatyvumo principą, įvertinta
vidinė gyventojo apšvita dėl 137Cs, mitybos grandine patekusio į žmogaus organizmą iš dirvožemio. Nustatyta, kad vidutinė metinė gyventojo vidinės apšvitos dozė siekia apie 1 µSv.
Įvertinant tai, kad dirvožemio sluoksniuose, kuriuos pasiekia
augalų šaknys, 137Cs savitasis aktyvumas yra mažesnis, galima
teigti, jog gyventojų apšvitos dozė būtų apie 0,1–0,2 µSv per
metus. Tai atitinka vidutinę metinę suaugusio šalies gyventojo
apšvitos dozę iš neapdorotuose maisto produktuose esančių
90
Sr, 137Cs (remiantis RSC maisto stebėsenos tyrimų rezultatais).
Taip pat įvertinta gyventojų vidutinė metinė išorinės apšvitos
efektinė dozė, sąlygota dirvožemyje esančių radionuklidų. Tik
3 proc. šios apšvitos lemia 137Cs, o didžiausią apšvitos dalį gyventojas gauna iš dirvožemyje esančių gamtinių radionuklidų.

elsewhere in Lithuania. The soil contamination evaluation studies of
other regions carried out under the programme “Public Exposure
Assessment Due to the Radionuclides in the Soil in Areas Adjacent to
Visaginas, Belarus and Baltic NPP Construction Sites”.
Gamma spectrometric analysis shows that in Plungė and Telšiai
municipality areas 137Cs was detected only in the upper soil layers.
The average activity of 137Cs in the upper 5 cm soil layer was 4–18
Bq/kg and this value differed depending on the type of soil.
In intact soil layer the contamination with 137Cs is detectable
to a depth of 25 cm. 137Cs through the roots of plants enters
animal feed and through the food chain – food products. Based
on the research results and applying the principle of conservative
approach, resident’s internal exposure from 137Cs that entered
the human body from the soil through the food chain was
estimated. Estimated average annual internal public exposure
dose is around 1 µSv. Taking into account the fact that 137Cs
specific activity in the soil layers that can be reached by roots of
plants, is lower, suggests that public exposure dose in that case
would be approximately 0.1–0.2 µSv a year. This corresponds to
the average annual exposure dose of an adult resident from 90Sr,
137
Cs in unprocessed foodstuffs (based on RSC food monitoring
studies). The average annual external exposure effective dose
of the population was also assessed, caused by radionuclides
in the soil. Only 3 % of external exposure is determined by 137Cs
and the biggest part of exposure resident receives from naturally
occurring radionuclides in the soil.

Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieška ir
radioaktyviųjų medžiagų gyvenamojoje aplinkoje tyrimai

Search for orphan sources and investigations of radioactive
materials in the living environment

2013 m. baigta vykdyti 3 metų trukmės Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškos teritorijose, kuriose
buvo naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai,
programa. Rengiantis vykdyti programą buvo įvertintos atskiros įmonės, įstaigos, kuriose galima aptikti paliktųjų šaltinių: vertinti turimi archyviniai duomenys, nustatytos teritorijos, įtrauktos į paieškos programą.
Įgyvendinant minėtą programą paliktųjų šaltinių paieška
2011 m. atlikta AB „Vilniaus grūdai“, buvusio Onkologijos instituto, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Vilniaus geležinkelio mazgo
pastatuose bei teritorijoje aplink šiuos pastatus, 2012 m. –
AB „Kauno grūdai“, AB „Dirbtinis pluoštas“ ir AB „Lietuvos energija“ Kauno skyriuje „Energetikos remontas“, 2013 m. – buvusiose Zoknių aviacinės remonto gamyklos ir Karmėlavos
raketinės bazės teritorijose.

In 2013, the 3 year programme On Search of Orphan Sources in
the Territories, Where Sources of Ionizing Radiation Were Operated
was accomplished. In preparation for carrying out the programme
individual companies, institutions were evaluated, where orphan
sources could be detected: available archival data evaluated,
established territory were listed in search programme.
During implementation of the programme search for orphan
sources in 2011 conducted in the premises of enterprise AB „Vilniaus
grūdai“, former Institute of Oncology, enterprise AB „Lietuvos
geležinkeliai“, Vilnius railway hub buildings and area surrounding
these buildings, in 2012 – enterprise AB „Kauno grūdai“, enterprise
AB „Dirbtinis pluoštas“ and enterprise AB „Lietuvos energija“
Kaunas department „Energetikos remontas“, in 2013 – Zuokniai
former aviation maintenance factory and Karmėlavos missile base
territories.

Paliktųjų šaltinių paieška buvusios sovietinės raketinės bazės teritorijoje
Search for orphan sources in the former Soviet missile base territory
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Nepaisant pastangų sutvarkyti Zoknių aviacinės remonto gamyklos teritoriją iki ją paliekant sovietinei kariuomenei, 2013 m. paieškos metu nustatyta, kad radioaktyvusis užterštumas nebuvo visiškai pašalintas. Aptikus
užterštą vietą, siekiant užkirsti kelią nepagrįstai papildomai gyventojų apšvitai, Šiaulių savivaldybei pateikti
siūlymai užterštumui pašalinti, o užteršta teritorija buvo
tvarkoma vadovaujantis Lietuvos teisės aktuose nustatyta
tvarka.
2013 m. RSC kreipėsi į savivaldybių administracijas
prašydamas nurodyti teritorijas, kuriose, jų turimais duomenimis ar įtarimu, būtų tikslinga atlikti paliktųjų šaltinių
paieškas. Tauragės, Kretingos, Pagėgių, Raseinių, Panevėžio,
Kauno, Šilutės ir Kalvarijos savivaldybės informavo, kad jų
teritorijose buvo įsikūrę sovietų kariniai daliniai, apie kurių
veiklą mažai žinoma, tačiau tikėtina, kad šių dalinių veikloje
buvo naudojami šaltiniai. Remiantis šia informacija parengtas programos Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių paieškos gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties
aplinkoje, kurioje galėjo būti naudojami jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniai ar radioaktyviosios medžiagos, projektas.
2013 m. gyventojų prašymu atlikta 1 767 gama dozės
ir 40 paviršinės taršos gyvenamojoje aplinkoje arba įvairių
buities daiktų (laikrodžių, kompasų, fotoaparato objektyvų,
dekoratyvių marmuro akmenų, drabužių ir pan.) tyrimų.
Visiems besikreipusiems gyventojams suteikta informacija
apie jonizuojančiąją spinduliuotę, jos poveikį bei radiacinės
saugos priemones, taikomas užtikrinant gyventojų saugą
nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.

Branduolinės energetikos objektų
radiologinio poveikio gyventojams vertinimas
RSC specialistai, vykdydami gyventojų apšvitos stebėseną ir siekdami užtikrinti gyventojų radiacinę saugą, atlieka metinės efektinės dozės, tenkančios gyventojui dėl
radionuklidų, išmestų iš uždaromos Ignalinos AE į aplinką,
įvertinimą bei uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų
saugyklos radiologinės būklės stebėseną.
Šiuo metu abu Ignalinos AE reaktoriai sustabdyti, tačiau panaudotas branduolinis kuras tebesaugomas baseinuose ir panaudoto branduolinio kuro aikštelėse. Vykdant
eksploatavimo nutraukimo darbus nedidelis radionuklidų
kiekis ir toliau patenka į aplinką.
RSC specialistai nagrinėjo Ignalinos AE kartą per mėnesį teikiamas ataskaitas bei metinę suvestinę ataskaitą apie
radionuklidų išmetimus į aplinką ir vertino, ar jie neviršija
ribinių dydžių bei kokią papildomą apšvitą dėl šių išmetimų gauna gyventojai. 2013 m. iš Ignalinos AE į atmosferą
išmesta 2,8•107 Bq radioaktyviųjų aerozolių (ribinis aktyvumas 8,3•1011 Bq per metus), o 131I ir inertinių dujų į aplinkos orą neišmesta. Į Drūkšių ežerą per 2013 m. pateko tik
4,4•106 Bq 60Co (ribinis aktyvumas 8,3•1010 Bq per metus) ir
9,9•106 Bq 137Cs (ribinis aktyvumas 4,3•1010 Bq per metus).
Įvertinta kritinės grupės nario metinė efektinė dozė, nulemta iš Ignalinos AE į orą ir vandenį išmestų radionuklidų,
2013 m. buvo lygi 3,4 nSv (32 pav.).

Despite the efforts to clean up the territory of Zuokniai
former aviation maintenance factory before the Soviet army
left, in 2013, the search revealed that radioactive contamination
has not been completely removed. Upon detection of the
contaminated site, in order to prevent unjustified additional
exposure to the population, proposals for removing
contamination were provided to Šiauliai municipality and
contaminated territory handled in accordance with Lithuanian
legislation.
In 2013, RSC addressed the municipal administration with
request to specify known or potential areas, where it would
be appropriate to carry out the search for orphan sources.
The municipalities of Tauragė, Kretinga, Pagėgiai, Raseiniai,
Panevėžys, Kaunas, Šilutė and Kalvarija reported that in those
municipal areas Soviet military units were based, whose
activities are little known, but it is likely that the activities of
these units involved sources. Based on received information
the project for the programme On Search of Orphan Sources
of Ionizing Radiation in Residential and Public Environments,
Where Sources of Ionizing Radiation or Radioactive Materials
Were Possibly Operated was developed.
In 2013, at the request of residents 1 767 gamma dose and 40
surface contamination measurements carried out in residential
environment or of various household objects (watches,
compasses, camera lenses, decorative marble stones, clothing,
etc.). For all residents, who have addressed, the information
provided on ionizing radiation and its effects as well on radiation
protection measures for ensuring the safety of the population
from ionizing radiation.

Assessment of radiological impact
to the population from nuclear facilities
RSC specialists, through the monitoring of public exposure
and aiming to ensure radiation protection of the population,
perform assessment of the annual effective dose per resident
from the radionuclides discharged from Ignalina NPP
undergoing decommissioning and radiological state monitoring
of Maišiagala radioactive waste repository.
Currently, both Ignalina NPP reactors are shut down,
however, the spent nuclear fuel remains in storage pools and
in the on-site spent nuclear fuel storage facility. During the
decommissioning small amount of radionuclides is further
discharged to the environment.
RSC specialists analysed provided Ignalina NPP monthly
reports and annual summary report on discharges of
radionuclides into the environment and assessed, whether
discharges exceed the limit values and what additional
exposure to the population is caused by these discharges. In
2013, Ignalina NPP discharged to the atmosphere 2.8•107 Bq of
radioactive aerosols (activity discharge limit 8.3•1011 Bq a year),
but 131I and noble gases were not discharged. Only 4.4•106 Bq of
60
Co (activity discharge limit 8.3•1010 Bq a year) and 9.9•106 Bq of
137
Cs (activity discharge limit 4.3•1010 Bq a year) were released
to the lake Drūkšiai during 2013. Evaluated annual effective
dose for critical group member determined by Ignalina NPP
radioactive discharges to the air and water in 2013 was equal to
3.4 nSv (Figure 32).
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32 pav. Kritinės grupės nario metinių efektinių dozių dėl radionuklidų, išmestų į aplinką iš Ignalinos AE, kaitos tendencijos
Figure 32. Dynamics of annual effective doses for critical group member due to discharges from Ignalina NPP

2013 m. vertinant, kokią išorinę apšvitą Lietuvos gyventojai gavo dėl uždaromos Ignalinos AE veiklos, atlikti
252 aplinkos dozės tyrimai Ignalinos AE regione ir palyginimui Kupiškio rajone. Tyrimai atlikti termoliuminescenciniais
dozimetrais 32 aplinkos stebėsenos taškuose. Apibendrinti
tyrimų rezultatai pateikti 31 pav. Išanalizavus tyrimų rezultatus nustatyta, kad vidutinė metinė aplinkos dozė Ignalinos AE regione buvo 0,71±0,05 mSv, o Kupiškio rajone –
0,68±0,06 mSv. Atlikti aplinkos dozių tyrimai Ignalinos AE
regione statistiškai patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio rajono
aplinkos stebėjimo taškuose atliktų tyrimų rezultatų. Šie rezultatai rodo, kad vykdomi Ignalinos AE uždarymo darbai
nelemia papildomos gyventojų apšvitos.
Vertinta planuojamos ūkinės veiklos „Ignalinos AE 2-ojo
bloko turbinų salės įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas“
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, derintas patikslintas
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo techninis projektas
„IAE trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinynas
Drūkšinių kaime Visagino savivaldybėje, II etapas. Atliekų laidojimo moduliai“, atsižvelgiant į šio projekto bendros ekspertizės akto išvadas.
Stebėdami, ar radionuklidų nepatenka į aplinką ir ar jie nelemia papildomos gyventojų apšvitos dėl galimo patekimo į geriamąjį vandenį bei maisto produktus, RSC specialistai jau daugiau
nei dešimtmetį atlieka uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų
atliekų saugyklos ir jos aplinkos radiologinės būklės stebėseną.
Radiacinės saugos būklei vertinti matuojama dozės galia saugyklos aplinkoje, atrenkami ir radiologiškai tiriami kontrolinių gręžinių vandens, grunto bei grybų mėginiai. Kaip ir ankstesniais
metais, didžiausias tričio tūrinis aktyvumas (279,0 Bq/l) aptiktas
gręžinyje Nr. 4. Uždarytoje Maišiagalos saugykloje 2006 m. atlikus kaupo sandarinimo darbus gerokai sumažėjo radionuklidų
patekimo į aplinką procesas, todėl nuolat stebimas tričio tūrinio
aktyvumo 4 gręžinyje mažėjimas. Palyginti su 2012 m., tričio tūrinis aktyvumas šiame gręžinyje 2013 m. buvo mažesnis daugiau nei 3 kartus. Kituose gręžiniuose fiksuotos foniniam lygiui
artimos tričio tūrinio aktyvumo vertės. Tričio tūrinio aktyvumo
kitimas gręžinyje Nr. 4 pateikiamas 33 pav.
Ištirti saugyklos teritorijoje ir už jos ribų surinkti grybų
mėginiai. Nustatyta 137Cs savitojo aktyvumo vidutinė vertė
atitinka 137Cs kiekius, kurie paprastai nustatomi ir kituose Lietuvos miškuose surinktų grybų mėginiuose.
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In 2013, the assessment of external exposure of Lithuanian
population caused by Ignalina NPP undergoing decommissioning
was performed, 252 ambient dose measurements conducted
in Ignalina NPP region and for comparison in Kupiškis district.
Investigations were carried out with thermoluminescent
dosimeters in 32 environmental monitoring points. Summarised
results are presented in Figure 31. The analysis of the results showed
that the average annual ambient dose in Ignalina NPP region was
0.71 ± 0.05 mSv, while in Kupiškis district – 0.68 ± 0.06 mSv. Ambient
doses investigations in Ignalina NPP region statistically significantly
had no difference from the results of investigations carried out in
environmental monitoring points in Kupiškis district. These results
suggest that Ignalina NPP decommissioning activities do not result
in additional exposure to the population.
Environmental impact assessment report of planned
economic activity “Ignalina NPP Unit 2 Turbine Hall Equipment
Decontamination and Dismantling Project” was evaluated, revised
Ignalina NPP decommissioning technical project “Landfill Facility
for Short-lived Very Low Level Waste in Drūkšiniai Village Visaginas
Municipality, Phase II. Disposal Modules” was assessed taking into
account findings of the project general expertise report.
To monitor the radioactive discharges to the environment and
determine potential additional public exposure due to their entry
to drinking water and foodstuffs, RSC specialists for more than a
decade perform radiological environmental monitoring of the
closed Maišiagala Radioactive Waste Repository and its territory.
For this purpose, gamma dose rate is measured in the territory
of the repository. Samples of water from control wells, soil and
mushroom are selected and investigated. Similar to previous years,
the highest tritium volumetric activity (279.0 Bq/l) was found in
borehole No. 4. Closed Maišiagala Radioactive Waste Repository
sustained the reconstruction of the clamp in 2006 and radioactive
discharges significantly reduced, therefore tritium activity
constantly reduced in the borehole No. 4. Compared with 2012,
tritium volumetric activity in this borehole in 2013 was more than 3
times lower. The tritium volumetric activity values in the remaining
boreholes were close to the background level. The dynamics of
tritium volumetric in the borehole No. 4 is shown in Figure 33.
Samples of mushrooms in the repository territory and outside
the bounds of it were collected and examined. The average obtained
value of 137Cs specific activity corresponds to the value determined in
collected mushroom samples from other Lithuanian forests.
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33 pav. Tričio tūrinio aktyvumo kitimas gręžinyje Nr. 4 2000–2013 m.
Figure 33. Dynamics of tritium volumetric activity in borehole No. 4 in 2000–2013

Grunto mėginiai atrinkti iš saugyklos teritorijoje radžiu užterštos vietos. Atlikus gama spektrometrinius tyrimus nustatyta, kad viename iš mėginių 226Ra savitasis aktyvumas siekė
457±24 Bq/kg, o kituose mėginiuose 226Ra savitasis aktyvumas
buvo artimas Lietuvos dirvožemyje esančio 226Ra vidutiniam
savitajam aktyvumui (41 Bq/kg). Tačiau saugyklos teritorija uždara ir gyventojai dėl nustatytos didesnės dirvožemio taršos
papildomos apšvitos gauti negalėjo.
Taip pat nagrinėtos VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūros (RATA) teikiamos ataskaitos apie radiologinės
aplinkos stebėsenos saugyklos teritorijoje rezultatus bei
vertinta rizika gyventojams gauti papildomą apšvitą dėl
galimo radionuklidų patekimo į aplinką. Tiek RSC atlikti
radiologiniai tyrimai, tiek RATA ataskaitose teikiami tyrimų
rezultatai rodo, kad papildomos apšvitos gyventojams dėl
uždarytoje Maišiagalos saugykloje saugomų radioaktyviųjų
atliekų nėra.
Vertintas kitose šalyse planuojamų statyti branduolinės
energetikos objektų galimas radiologinis poveikis gyventojams:
Sosnovyj Bor (Rusijos Federacija) planuojamos statyti radioaktyviųjų atliekų saugyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita,
Suomijos bendrovės ,,Fennovoima Oy“ pateikta Atominės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo programa, nagrinėti ir pakartotinai vertinti Baltarusijos ir Rusijos Federacijos pateikti dokumentai
dėl jų šalyse planuojamų statyti AE poveikio aplinkai vertinimo,
Aplinkos ministerijai (AM) ir Užsienio reikalų ministerijai (URM)
teiktos konsultacijos ir atsakymai šiais klausimais.

Soil samples collected from the repository territory site
contaminated with radium. Gamma-spectrometric studies showed
that in one of the samples 226Ra specific activity reached 457 ± 24
Bq/kg, in other samples 226Ra specific activity corresponded to the
value for Lithuanian soil (41 Bq/kg). However, repository territory is
closed and residents could not receive additional exposure due to
higher soil contamination.
Moreover, the reports on the results of radiological
environmental monitoring in the repository territory submitted
by Radioactive Waste Management Agency (RATA) were examined
and risk assessment for additional public exposure due to potential
radionuclide discharges into the environment was performed. Both
RSC performed radiological investigations and monitoring results
from reports submitted by RATA suggest that there is no additional
exposure to the population due to the radioactive waste stored in
Maišiagala repository.
Potential radiological impact to the population from planned
construction of nuclear facilities in other countries was assessed:
Environmental impact assessment report of planned construction
of radioactive waste repository in Sosnovyj Bor (Russian Federation),
NPP environmental impact assessment programme submitted
by Finnish company “Fennovoima Oy”, review and re-evaluation
of environmental impact assessment documentation concerning
planned construction of NPPs in Belarus and Russian Federation,
consultations provided to the Ministry of Environment (AM) and
Ministry of Foreign Affairs (URM) and responses to the related
questions.

BIOLOGINĖS DOZIMETRIJOS TYRIMŲ PRADŽIA

START OF BIOLOGICAL DOSIMETRY ASSAYS

2013 m. veiklą pradėjo biologinės dozimetrijos laboratorija, įkurta pagal 2012–2013 m. vykdytą nacionalinį
techninio bendradarbiavimo projektą „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam
dozių įvertinimui kūrimas“. Šį projektą finansavo TATENA
kartu su SAM.
Vykdant projektą buvo gauta ir įsisavinta laboratorinė
įranga, o RSC specialistai sėmėsi žinių Vokietijos, Graikijos,
Nyderlandų ir Prancūzijos institucijose, turinčiose daugiametę patirtį taikant biologinės dozimetrijos tyrimo metodus. Daug patirties įgyta tarptautinėje konferencijoje
„EPRBioDose 2013“, vykusioje Leidene, Nyderlanduose. Joje
nagrinėtos biologinės dozimetrijos naujovės, tobulėjimo ir
tyrimų kryptys.

In 2013, biological dosimetry laboratory started its activities.
It was established under 2012–2013 implemented national
technical cooperation project Establishment of the National
Laboratory of Biological Dosimetry to Perform Cytogenetic
Analysis of Ionizing Radiation Exposure and Biological Dose
Assessment. This project was funded by the IAEA together with
MoH.
During the project laboratory equipment was obtained
and mastered. RSC specialists improved their knowledge in the
institutions in Germany, Greece, the Netherlands and France, which
have years of experience in application of biological dosimetry
methods. Lots of experience gained in the international conference
“EPRBioDose 2013”, held in Leiden, The Netherlands. In this
conference biological dosimetry innovations, development and
research trends were analysed.
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Biologinės dozimetrijos tyrimai atliekami dirbant su krauju, todėl gautas Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas atlikti biomedicininius tyrimus su žmogaus biologine medžiaga.
Metų pabaigoje pradėtas baigiamasis projekto etapas –
sudaryti kalibracinę dozės–atsako kreivę dicentrinių chromosomų metodui naudojant specialiai apšvitintą savanorių
kraują. Kreivė bus nuolat atnaujinama ir pildoma atliekant
kontrolinių grupių stebėseną.
RSC, parengęs infrastruktūrą biologinės dozimetrijos tyrimams, gali pradėti tirti ir pacientų jautrumą jonizuojančiajai
spinduliuotei. Tuo tikslu vykdomas TATENA mokslinis projektas
„Galimybė optimizuoti pacientų dozes spindulinėje terapijoje
citogenetiniais metodais nustatant pacientų jautrumą jonizuojančiajai spinduliuotei“. Į šį projektą įsitrauks ir Klaipėdos
universitetinė ligoninė, kuri padės parinkti tyrime dalyvausiančius radioterapijos pacientus bei stebės jų sveikatos būklę gydymo metu ir jam pasibaigus.
Sukurta biologinės dozimetrijos laboratorija leis sustiprinti
apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote vertinimą bei parengtį
galimoms radiologinėms avarijoms, kurių gali įvykti naudojant
įvairius šaltinius medicinos, pramonės, mokslo ir mokymo srityse, bei branduolinėms avarijoms ir terorizmo atvejams, kai
panaudojamos branduolinės ar radioaktyviosios medžiagos.
Biologinės dozimetrijos laboratorija oficialiai atidaryta
2013 m. lapkričio 5 d. RSC vykusiame renginyje, kuriame dalyvavo TATENA Incidentų ir avarijų centro vadovė Elena Buglova,
Ministro Pirmininko patarėjas sveikatos klausimais Antanas
Vinkus, SAM Visuomenės sveikatos departamento direktorius
Audrius Ščeponavičius ir kiti svečiai.

This research is carried out with the blood, therefore,
the permit from Vilnius Regional Biomedical Research Ethics
Committee obtained to conduct biomedical research with
human biological substance.
At the end of the year the final phase of the project started –
developing of a calibration dose-response curve for Dicentric
chromosome method using specially irradiated blood of
volunteers. The curve will be constantly updated and elaborated
by monitoring of the control groups.
After developing the infrastructure for biological dosimetry
research, RSC can start the investigation on radiosensitivity of
patients. For this purpose, the IAEA research project “Possible
Optimisation of Patient Doses in Radiotherapy by Determination
of Patient Radiosensitivity Using Cytogenetic Assays“ is carried
out. This project will engage Klaipeda University Hospital, which
will help to select radiotherapy patients for the research and will
monitor their health condition during and after the treatment.
Established biological dosimetry laboratory will strengthen
the assessment of exposure to ionizing radiation and preparedness
for potential radiological emergencies which may occur using a
variety of sources of ionizing radiation in the fields of medicine,
industry, education and science, as well as nuclear accidents and
cases of terrorism, where nuclear or radioactive materials are
involved.
On 5th of November 2013 opening ceremony of biological
dosimetry laboratory took place in RSC, which was attended by
the Head of IAEA Incident and Emergency Center Elena Buglova,
Health Policy Adviser to the Prime Minister Antanas Vinkus, Director
of Public Health Department of MoH Audrius Ščeponavičius and
other guests.

Biologinės dozimetrijos tyrimų laboratorijos atidarymas
Opening ceremony of biological dosimetry laboratory

VII. AVARINĖ APŠVITA

VII. EMERGENCY EXPOSURE

Radiologiniai incidentai

Radiological incidents

2013 m. Lietuvoje užregistruoti 68 radiologiniai incidentai (34 pav.). Didžiąją jų dalį sudarė pasienio kontrolės
postuose nustatyti padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę
skleidžiantys kroviniai. Daugiau nei 97 proc. nustatytų krovinių (kalio trąšos, ugniai atsparios statybinės medžiagos, keraminės plytelės ir pan.) skleidė gamtinės kilmės radionuklidų (kalio, urano, torio izotopų) jonizuojančiąją spinduliuotę
ir jų vežimas nebuvo stabdomas.

In 2013, 68 radiological incidents (Figure 34) were recorded
in Lithuania. Most of them were cargoes emitting increased
ionizing radiation at the border crossing points. More than
97 % of cargoes (potassium fertilizer, fire-resistant building
materials, ceramic tiles, etc.) emitted ionizing radiation of
naturally occurring radionuclides (potassium, uranium,
thorium isotopes) and transportation of these cargoes was not
stopped.
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Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę
skleidžiantys kroviniai 89 %
Cargos emitting increased ionizing radiation 89 %
Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę
skleidžiantys asmenys 7 %
Individuals emitting increased ionizing radiation 7 %
Aptikti paliktieji šaltiniai 4 %
Detected orphan sources
of ionizing radiation 4 %

34 pav. 2013 m. įvykusių radiologinių incidentų paskirstymas pagal jų kilimo priežastis
Figure 34. Radiological incidents according to the cause and origin in 2013

RSC gavo 5 pranešimus apie asmenis, kurie kirsdami
Lietuvos Respublikos valstybės sieną skleidė padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę. Šiems asmenims buvo taikytas
gydymas ar atliktos diagnostinės procedūros radiofarmakologiniais preparatais. Pateikus gydymą įrodančius dokumentus sulaikytiems asmenims buvo leista kirsti valstybės
sieną.
Vis dar pasitaiko atvejų, kai aptinkami išmesti ar palikti sovietmečiu naudoti dūmų jutikliai su šaltiniais. 2013 m. tokie
atvejai buvo registruoti 2 kartus. Aptikti dūmų jutikliai teisės
aktų nustatyta tvarka perduoti RATA sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.
2013 m. į RSC kreipėsi metalo laužo supirkimu užsiimanti
įmonė, nustačiusi padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę,
kurią skleidė superkamas metalo laužas. Atlikus detalius radiologinius metalo laužo tyrimus nustatyta, kad dalis jo užteršta torio ir radžio radionuklidais. Radionuklidais užterštas
metalo laužas sutvarkytas kaip radioaktyviosios atliekos.
Visi minėti įvykiai nesukėlė grėsmės papildomai gyventojų apšvitai.

RSC received 5 notifications about the individuals, who
emitted increased ionizing radiation when crossing the
border of the Republic of Lithuania. These individuals had
received medical treatment or had diagnostic procedures with
radiopharmaceuticals. Upon submission of the documents
proving medical treatment they were allowed to cross the
border of the State.
Still, there are cases when thrown out or abandoned smoke
detectors with sources are detected used during the Soviet
times. In 2013 such cases were registered twice. Found smoke
detectors were transfered to RATA according to the legislation
and handled as radioactive waste.
In 2013, the metal scrap dealer addressed RSC after
identifying increased ionizing radiation from acquired metal
scrap. Detailed radiological metal scrap examinations showed
that part of it was contaminated with thorium and radium
radionuclides. Contaminated scrap metal was managed as
radioactive waste.
None of the above described incidents had threat for
additional public exposure.

Avarinė parengtis

Emergency preparedness

Kaip ir kasmet, 2013 m. RSC daug dėmesio skyrė savo
ir kitų institucijų specialistų, likviduojančių radiologinių ar
branduolinių avarijų padarinius, pasirengimui tinkamai ir
nepažeidžiant radiacinės saugos reikalavimų vykdyti pavestas funkcijas.
Įvairiais radiacinės saugos klausimais iš viso buvo apmokyti 273 į radiologines ir branduolines avarijas reaguojančių
institucijų specialistai – Marijampolės, Šiaulių ir Panevėžio
greitosios medicinos pagalbos stočių medicinos darbuotojai, Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
3-iosios komandos ugniagesiai gelbėtojai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių teritorinių įstaigų pareigūnai, Utenos apskrities civilinės saugos
sistemos pajėgų valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
RSC dalyvavo tarptautinėse Šiaurės ir Baltijos šalių
NB8 avarinės parengties pratybose. Šių pratybų metu RSC
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras turėjo galimybę
įvertinti savo avarinę parengtį, priimamų sprendimų pagrįstumą.
Dalyvauta Branduolinio saugumo kompetencijos centro organizuotose stalo pratybose ir Ignalinos rajono savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinėse lauko pratybose.

Like every year, RSC focused on preparedness of its own
staff and specialists of other institutions, who liquidate the
consequences of radiological or nuclear accidents, for safe
performance of their functions without breaching radiation
protection requirements.
On a number of radiation protection issues in total 273
radiological and nuclear accident responders from different
institutions were trained – medical staff of Marijampolė,
Šiauliai and Panevėžys Ambulance Stations, fire fightersrescuers of 3rd rescue team of Vilnius County Fire and Rescue
Board, officers of regional institutions subordinate to the
Police Department under the Ministry of the Interior, civil
servants and employees of Utena County Civil Protection
Forces.
RSC participated in the international Nordic and Baltic
countries NB8 emergency preparedness exercise. During the
exercise RSC Emergency Operations Center had the opportunity
to assess its emergency preparedness and the validity of the
decisions taken.
RSC also participated in the table exercise organised by the
Nuclear Safety Centre of Excellence and Ignalina district level civil
protection functional field exercise.
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Valstybinio lygio funkcinės pratybos „Civilinės saugos sistemos
subjektų veiksmų koordinavimas sprogus „purvinajai“ bombai
VĮ Tarptautiniame Vilniaus oro uoste“

State level functional exercise on Action Coordination
of Subjects of Civil Protection System in Case of Dirty Bomb
Explosion in Vilnius International Airport

Vadovaujantis 2012–2014 m. valstybinio lygio civilinės
saugos pratybų planu RSC 2013 m. spalio 30 d. organizuotos
valstybinio lygio civilinės saugos funkcinės pratybos „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmų koordinavimas sprogus „purvinajai“ bombai VĮ Tarptautiniame Vilniaus oro uoste“.
Pratybų tikslas – patikrinti, kaip koordinuojami civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai reaguojant į piktavališkais tikslais
susprogdintą sprogmenį su radioaktyviosiomis medžiagomis.
Pratybose dalyvavo 11 institucijų, tarp jų – RSC, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), Policijos departamentas, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, Vilniaus
miesto savivaldybė ir kitos.
Pratybose dalyvaujančios valstybės institucijos, Vilniaus
miesto savivaldybė sušaukė savo ekstremalių situacijų operacijų centrus, kurie, reaguodami į imituotą avarinę situaciją,
pagal kompetenciją atliko pratybų užduotis.

According to the Plan of State Level Civil Protection Exercises
for 2012–2014, RSC organised State level exercise on Action
Coordination of Subjects of Civil Protection System in Case of Dirty
Bomb Explosion in Vilnius International Airport on 30th of October
2013.
The purpose of the exercise was to assess how actions of civil
protection system’s subjects in responding to the explosion of
dirty bomb with radioactive material for malicious purposes are
coordinated.
11 institutions together with RSC, Vilnius International Airport,
Fire and Rescue Department (PAGD), Police department, Lithuanian
Police Antiterrorist Operations Team “ARAS”, Vilnius Municipality
and other institutions were involved in this exercise.
Participating institutions and Vilnius Municipality activated
their Emergency Operations Centres that performed exercise
tasks on simulated emergency situation in accordance with their
competence.

Valstybinio lygio pratybų akimirkos
Moments of State level exercise

Pratybų metu buvo įvertintas pasirengimas evakuoti,
laikinai apgyvendinti ir dezaktyvuoti didelį skaičių žmonių, prognozuoti radionuklidų pernašą aplinkos ore, informuoti ir perspėti gyventojus apie susidariusią situa
ciją, organizuoti medicinos pagalbą nukentėjusiems
asmenims, tvarkyti radioaktyviąsias atliekas ir pan.
Pratybų tikslas ir iškelti uždaviniai buvo įgyvendinti. Visi
pratybų dalyviai atnaujino ir pagilino žinias, kaip reaguoti į
tokio tipo radiologinę avariją.

During the exercise preparedness to evacuate, decontaminate,
provide temporary shelter for large number of residents, predict
radionuclide transfer in the air, inform and warn the public about
the situation, organise medical assistance to victims, manage
radioactive waste and other matters were evaluated.
The purpose of the exercise and identified objectives were
achieved. All exercise participants updated and aggravated
their knowledge on how to respond to such type of radiological
accident.

VIII. RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS

VIII. RADIATION PROTECTION TRAINING

RSC daug dėmesio skiria privalomajam darbuotojų, dirbančių su šaltiniais ar savo darbe galinčių su jais susidurti,
radiacinės saugos mokymui bei visuomenės švietimui radiacinės saugos klausimais.
Privalomąjį radiacinės saugos mokymą organizuojančios
įstaigos, įvertinusios radiacinę saugą reglamentuojančių teisės
aktų pasikeitimus, 2013 m. papildomai parengė ir su RSC suderino kelias naujas privalomojo radiacinės saugos mokymo
programas. Iš viso yra 58 RSC patvirtintos privalomojo radiacinės saugos mokymo programos, pagal kurias organizuojami
mokymai visoje Lietuvoje.

RSC pays great deal of attention to compulsory radiation
protection training of workers operating sources or being able
to come across with sources and public education on radiation
protection matters.
Compulsory radiation protection training providers
reviewed the changes of the radiation protection legislation
and in 2013 additionally developed several new compulsory
radiation protection training programmes that were approved
by RSC. In total there are 58 RSC approved compulsory radiation
protection training programmes and pursuant to these
programmes trainings throughout Lithuania are organised.
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Kaip ir kasmet, siekdamas įvertinti, kaip užtikrinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių privalomąjį
radiacinės saugos mokymą, reikalavimų vykdymas organizuojant tokius mokymus, RSC organizavo kai kurių privalomąjį
radiacinės saugos mokymą vykdančių įstaigų patikrinimus.
Patikrintas Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos
centro Kauno filialas bei VšĮ Respublikinio energetikų mokymo
centro Kauno ir Klaipėdos filialai. Patikrinimų metu nenustatyta
pažeidimų, kurie galėjo turėti neigiamos įtakos mokytų asmenų žinių kokybei.
RSC taip pat rūpinasi, kad darbuotojus, dirbančius su šaltiniais ar savo darbe galinčius su jais susidurti, laiku pasiektų
svarbiausios naujienos ir pokyčiai radiacinės saugos srityje, todėl jiems nuolat organizuoja įvairius seminarus. 2013 m. tokio
pobūdžio renginiuose dalyvavo 680 medicinos, pramonės ir
kitų įstaigų bei įmonių darbuotojų.
Siekiant informuoti įvairių sričių specialistus stengtasi organizuoti teminius seminarus ne tik didžiuosiuose Lietuvos
miestuose, bet ir regionuose. Klaipėdoje ir Šiauliuose surengtuose seminaruose, skirtuose visuomenės sveikatos specia
listams, ekologams, civilinės saugos specialistams, buvo pristatytos gyventojų gaunamos apšvitos iš gamtinės kilmės
medžiagų problemos ir šios apšvitos vertinimo bei kontrolės
būdai.
Stengiamasi vykdoma veikla sudominti ir jaunesnius visuomenės narius – 8–12 klasių moksleivius bei jau ateities profesijas pasirinkusius pirmųjų studijų metų studentus. 2013 m. RSC
apsilankė daugiau kaip 170 moksleivių ir studentų, kuriems
buvo pristatyta RSC veikla, laboratorijoje atliekami tyrimai, joje
naudojama įranga bei matavimo prietaisai, pateikti atsakymai į
jiems rūpimus klausimus.
Sėkmingai bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos biurais organizuoti susitikimai su Kėdainių, Jonavos, Ukmergės, Švenčionių ir Šiaulių krašto gyventojais. Juose nagrinėti aktualūs radiacinės saugos klausimai. Šiuose susitikimuose aktyviai dalyvavo
apie 100 žmonių, kurie domėjosi, ar buityje naudojami įrenginiai
gali skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę, koks yra jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogui ir augalams, uždavė jiems
aktualius klausimus apie galimą nepagrįstą apšvitą medicininių
procedūrų metu ar geriamojo vandens kokybę. RSC specialistai
matavimo prietaisais pamatavo į susitikimus gyventojų atsineštus asmeninius daiktus (senovinius rankinius laikrodžius ir kitus
sendaikčių turguose įsigytus daiktus), kurie, jų manymu, galėjo
būti radioaktyvūs, ir komentavo gautus matavimų rezultatus.

Susitikimas su Kėdainių
bendruomenės gyventojais
Meeting with Kėdainiai community members

Like every year, in order to assess how the requirements of
Lithuanian legislation for the compulsory radiation protection
training are fulfilled during organisation of such training,
RSC conducted inspections in several institutions providing
compulsory radiation protection training. National Nursing
Improvement and Specialization Center’s Kaunas branch and
Kaunas and Klaipėda branches of National Training Centre for
Energy Specialists were inspected. The inspections revealed no
violations that could have negative impacts on the quality of
trained persons’ knowledge.
RSC also looks after that workers operating sources or
being able to come across with sources would get the most
important news and developments the field of radiation
protection timely, therefore constantly organises various
seminars to them. In 2013, 680 employees from medicine,
industry fields and other institutions and companies attended
such events.
In order to inform the specialists from various fields,
objective was to organise thematic seminars not only in the
major Lithuanian cities, but also in regions. In seminars organised
in Klaipėda, Šiauliai public health specialists, ecologists, civil
protection professionals were introduced to the problems of
public exposure from naturally occurring materials, assessment
and control methods of it.
The efforts devoted to interest younger members of public –
8–12 grade pupils and first year students, who have already
chosen their future careers, to know more about performed
activities. In 2013, RSC was visited by more than 170 pupils and
students, who have been introduced to the activities of RSC,
laboratory investigations and equipment, measuring devices
and answers were given to their questions.
With the help of successful collaboration with public health
bureaus the meetings with residents of Kėdainiai, Jonava,
Ukmergė, Švenčionys and Šiauliai regions were organised.
Relevant radiation protection aspects were discussed. Around
100 people actively participated in these meetings and were
interested, if devices used in household can emit ionizing
radiation, what are the effects of ionizing radiation to humans
and plants, they inquired about potential unjustified exposure
during medical procedures and quality of drinking water. RSC
specialists measured residents’ personal items (antique watches
and other items purchased in flea markets) that, in residents’
opinion, could possibly be radioactive and commented on the
measurement results.

RSC specialistai lankėsi
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje
RSC specialists visited Pranciškus Skorina gymnasium
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Dalyvių skaičius
Number of participants

Kaip ir kasmet, bendradarbiaujant su TATENA Lietuvoje organizuoti tarptautiniai renginiai (seminarai, mokymo kursai ir
pan.). Gegužės 21–24 d. vyko regioninis susitikimas „Dalinimasis patirtimi ir išmoktos pamokos įgyvendinant Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos ir saugumo elgesio kodekso
reikalavimus“. Liepos 8–12 d. organizuoti regioniniai mokymo
kursai „Metodai ir priemonės, padedančios identifikuoti tarpvalstybinį atmosferos taršos judėjimą bei atmosferos taršos
kietosiomis dalelėmis šaltinius“.
Tarptautiniuose bei nacionaliniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus kitimas per pastaruosius penkerius metus pateiktas 35 pav.
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Seminarai
Seminars

Like each year, in cooperation with the IAEA Lithuania
organised international events (seminars, training courses
and etc.). On 21–24 of May 2013 regional meeting took
place for Sharing Experience and Lessons Learned with the
Implementation of the Code of Conduct. On 8–12 of July
regional training course on Methods and Tools to Identify Transboundary Movements and Sources of Atmospheric Particulate
Matter was organised.
Dynamics of the number of participants of international and
national events over the last five years is shown in Figure 35.
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35 pav. 2009–2013 m. organizuotuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus kitimas
Figure 35. Dynamics of number of participants of organised events in 2009–2013

RSC dažnai priima kitų šalių radiacinės saugos specialistus, su jais dalijasi sukaupta patirtimi radiacinės saugos
srityje ir tokiu būdu padeda kurti bei stiprinti radiacinės
saugos infrastruktūrą užsienio šalyse. 2013 m. kvalifikaciją
kėlė Azerbaidžano, Kroatijos, Gruzijos ir Kazachstano radia
cinės saugos įgaliotųjų institucijų specialistai. Stažuočių
metu užsienio specialistai buvo supažindinti su Lietuvos
radiacinės saugos teisine baze, RSC veikla, jiems pademonstruoti RSC laboratorijose atliekami tyrimai. Siekiant
stažuotojams suteikti išsamesnių žinių, organizuoti vizitai
ir į kitas institucijas.

RSC often invites radiation protection professionals from other
countries to share experience with them in the field of radiation
protection and thus helps to build and strengthen the radiation
protection infrastructure in foreign countries. In 2013, specialists of
radiation protection authorities from Azerbaijan, Croatia, Georgia
and Kazakhstan improved their qualifications at RSC. During
fellowships, foreign professionals were introduced to Lithuanian
radiation protection legal framework, RSC activities and RSC
laboratory investigations were demonstrated to them. In order
to provide trainees with more detailed knowledge, visits were
organised to other institutions.

IX. RSC VEIKLA LIETUVAI
PIRMININKAUJANT
ES TARYBAI

IX. RSC ACTIVITIES DURING
THE LITHUANIAN PRESIDENCY
OF THE EU COUNCIL

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį buvo didelis iššūkis visoms valstybės institucijoms ir RSC.
Tie šeši mėnesiai – tai intensyvaus darbo Atominių klausimų darbo grupėje (ATO) laikotarpis, derybos ir baigiamosios diskusijos dėl dviejų ET direktyvų – pagrindinių saugos
standartų siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų (Pagrindinių standartų
direktyva) ir plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimų, susijusių su žmonėms vartoti skirtame vandenyje
esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis. RSC specialistai
aktyviai dalyvavo ATO posėdžiuose, kurių metu aptarti paskutiniai direktyvų rengimo akcentai.
Ypač daug dėmesio skirta didelės apimties Pagrindinių
standartų direktyvai. Siekiant supaprastinti ES teisės aktus
radiacinės saugos klausimais bei aiškesnio teisinio šios

The Lithuanian Presidency of the EU Council in second half of
2013 was a great challenge to all State institutions and RSC.
Those six months meant a period of intense work under
the Atomic Question Group (ATO), negotiations and the final
discussions on two CE Directives – the Directive laying down basic
safety standards for protection against the dangers arising from
exposure to ionising radiation (Basic Safety Standards Directive)
and the Directive laying down requirements for the protection
of the health of the general public with regard to radioactive
substances in water intended for human consumption. RSC
professionals actively participated in the ATO meetings, where the
last development accents on draft directives were discussed.
Particular attention was paid to the high volume Basic Safety
Standards Directive. In order to simplify the EU legislation for
radiation protection and to make the legal regulation clearer in
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srities reglamentavimo į vieną teisės aktą buvo sujungtos penkios direktyvos, be to, joje nustatyti pagrindiniai
radiacinės saugos reikalavimai yra privalomi visoms ES
valstybėms narėms. ATO posėdžių metu Pagrindinių saugos standartų direktyvos projektas galutinai suderintas
su šalimis narėmis. Rengiant dokumento tekstą dalyvavo
ir pastabas teikė ne tik RSC, bet ir Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos (VATESI) bei Aplinkos apsaugos agentūros specialistai.
Džiugu, kad dokumentas patvirtintas 2013 m. gruodžio
5 d., t. y. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Tai buvo
ilgalaikis visų ES šalių narių atstovų svarstymų ir diskusijų
rezultatas ir didelis žingsnis į priekį gerinant radiacinę saugą įvairios veiklos srityse bei apsaugant visuomenės sveikatą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
2013 m. spalio 22 d. patvirtintas dar vienas dokumentas, svarbus žmonių radiacinei saugai užtikrinti, – ET
direktyva, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis
medžiagomis. Šia direktyva reglamentuojami radioaktyviųjų medžiagų žmonėms vartoti skirtame vandenyje
leistinieji lygiai atsižvelgiant į galimą gyventojų apšvitą
bei numatytas šių lygių kontrolės mechanizmas – kaip
dažnai turi būti vykdoma geriamojo vandens stebėsena
dėl jame esančių radioaktyviųjų medžiagų, kokius parametrus viršijus reikalingi detalūs atskirų radionuklidų tyrimai ir pan. Tokie detalūs reikalavimai radioaktyviosioms
medžiagoms geriamajame vandenyje ES teisės aktuose
įteisinti pirmą kartą.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu RSC specialistai aktyviai dalyvavo techninės darbo grupės posėdžiuose
dėl Vežėjų reglamento, kuriuo numatoma valstybių narių
informavimo ir radioaktyviųjų medžiagų vežimo veiklos
licencijavimo sistemas pakeisti bendra Europos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema.

this field, five directives were merged into a single legal act and,
moreover, the basic radiation protection requirements set in this
directive are mandatory for all EU Member States. In ATO meetings
the draft of the Basic Safety Standards Directive was finally agreed
with the Member States. In the preparation of this document and
provision of the comments the specialists of RSC as well as the State
Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) and the Environmental
Protection Agency participated.
It is a pleasure that the document was approved on the 5th
of December 2013, i.e., during the Lithuanian Presidency of the
EU Council. It was a long-term outcome of the deliberations and
discussions of all EU Member State representatives and a major
step forward in improving the radiation protection in different
activities and protecting the public health from harmful effects of
ionizing radiation.
On the 22nd of October 2013 another important document
adopted regarding public radiation protection – Directive
laying down requirements for the protection of the health
of the general public with regard to radioactive substances
in water intended for human consumption. This Directive
determines parametric values for radioactive substances in
water intended for human consumption taking into account
potential exposure to the population and provides the control
mechanism of these values – how often the monitoring of
radioactive substances in drinking water must be carried
out and above what parametric values detailed research of
certain radionuclides is required and so forth. Such detailed
requirements for radioactive substances in drinking water in
EU legislation are laid out for the first time.
During the Lithuanian Presidency of the EU Council, RSC
professionals actively participated in the technical working group
meetings regarding Council regulation for carriers that would set
provisions to replace the systems of Member States information
and licensing of activities of transport of radioactive materials with
the common European carriers of radioactive materials registration
system.

X. Bendradarbiavimas
su Lietuvos institucijomis

X. Cooperation with
Lithuanian institutions

Kaip ir kasmet, RSC, užtikrindamas efektyvų savo funkcijų
vykdymą, glaudžiai bendradarbiavo su AM, SAM, URM, taip
pat Energetikos, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų ir kitomis
ministerijomis, PAGD, VATESI, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT), Muitinės departamentu, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Policijos
departamentu ir kitomis institucijomis. Per pastaruosius kelerius veiklos metus RSC pasirašė abipusio bendradarbiavimo
sutartis su įvairiomis švietimo ir ugdymo įstaigomis (vidurinėmis mokyklomis, gimnazijomis, aukštosiomis universitetinėmis ir neuniversitetinėmis mokyklomis ir pan.).
2013 m. kartu su Krašto apsaugos ministerija sėkmingai
organizuoti paliktųjų šaltinių paieškos ir jų fizinės saugos
mokymai.
Bendradarbiaujant su Branduolinio saugumo kompetencijos centru dalyvauta šaltinių fizinės saugos, paliktųjų
šaltinių bei avarinės parengties mokymuose, kurių metu

As every year, RSC was in close cooperation with the AM, MoH,
URM, as well as the ministries of Energy, National Defence, Internal
Affairs and others, PAGD, VATESI, the State Border Guard Service
under the Ministry of Interior (VSAT), customs Department, the
State Food and veterinary Service, the Police Department and
other institutions in order to ensure the effective performance
of its functions. Over the last few years of activities, RSC signed
bilateral cooperation agreements with various education and
training institutions (secondary schools, gymnasiums, universities
and other higher non-university education institutions and so
forth).
In 2013, RSC together with the Ministry of National Defence
successfully organised the training for the search and security of
orphan sources.
In collaboration with the Nuclear Centre of Excellence,
RSC participated in the training courses on security of sources,
issues of orphan sources and emergency preparedness, where
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skaitytos su mokymų tema susijusios paskaitos. Taip pat RSC
specialistai teikė pastabas ir pasiūlymus parengtai Branduolinio saugumo apžvalgai.
RSC aktyviai dalyvavo Ministro Pirmininko tarnybos įkurtoje darbo grupėje kovai su branduolinių medžiagų ir kitų
šaltinių kontrabanda. Darbo grupės nariai aktualia informacija apie kovos su branduolinių medžiagų kontrabanda stiprinimą keitėsi su kitomis institucijomis bei parengė atsakymus
į ES pateiktą klausimyną dėl branduolinės kriminalistikos galimybių Lietuvoje.
Dirbta įvairiose SAM įkurtose darbo grupėse, kurios rengė medicinos fizikų bei radiotechnologų kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašus ir pan.
Pastaraisiais metais Lietuvoje buvo intensyviai diskutuojama dėl skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos galimybių
pietvakarių Lietuvoje. 2013 m. domėjimasis skalūninių dujų
ištekliais ypač suaktyvėjo, todėl daugelis suinteresuotų institucijų nuosekliai aiškinosi visus žvalgybos ir gavybos etapus bei kokią įtaką ši veikla gali turėti visuomenės sveikatai.
Skalūninių dujų gavybos metu į paviršių kartu su uolienomis
patenka ir kai kurių radioaktyviųjų medžiagų, todėl RSC specialistai, bendradarbiaudami su Lietuvos geologijos tarnyba
prie AM, dalyvavo rengiant teisės aktus, susijusius su žemės
gelmių iškasenų žvalgyba ir naudojimu. RSC teikė siūlymus
dėl radiacinės saugos užtikrinimo priemonių įtraukimo vykdant valstybinę bei ūkio subjekto aplinkos stebėseną skalūnų dujų žvalgybos ir naudojimo metu.

topic-related lectures were given. As well RSC specialists provided
comments and suggestions for the prepared Nuclear Safety
Report.
RSC actively participated in the Interagency Working Group
established by the Prime Minister's Office regarding actions against
the smuggling of nuclear materials and other sources. The working
group members shared relevant information on the actions
against smuggling of nuclear materials with other institutions and
prepared answers to the EU questionnaire on nuclear criminalistics
opportunities in Lithuania.
RSC participated in various working groups established by
the MoH that prepared qualification recognition procedures for
medical physicists and radiologic technologists and so forth.
In recent years, there were extensive ongoing discussions in
Lithuania on shale gas exploration and production opportunities in
southwestern Lithuania. In 2013, the interest in shale gas resources
became particularly intensive and, therefore, concerned institutions
consistently studied all shale gas exploration and extraction
stages and what impact these activities may have on public
health. During shale gas extraction together with the rocks some
radioactive materials reach the surface, therefore, RSC specialists
in collaboration with The Lithuanian Geological Survey under
the AM participated in the drafting of legislation concerning the
underground mineral exploration and exploitation. RSC provided
proposals for enrolment of the radiation protection measures in the
State and to economic entity delegated environmental monitoring
for shale gas exploration and exploitation.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir atstovavimas

International cooperation and representation

RSC specialistai dalyvavo TATENA Radiacinės saugos standartų komiteto, Europos Komisijos Euratomo sutarties 31
straipsnio ekspertų darbo grupės, Baltijos jūros valstybių tarybos Radiacinės ir branduolinės saugos ekspertų darbo grupės
(BJVT), Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų
vadovų asociacijos (HERCA) veikloje, kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Energetikos departamento atstovais organizavo bendrus mokymus radiacinės ir fizinės saugos specialistams.
TATENA. Dalyvaujant TATENA Radiacinės saugos standartų komiteto veikloje nagrinėti radiacinės saugos užtikrinimo
įvairiose veiklos su šaltiniais srityse, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų vežimo bei kiti rekomendacijų projektai. RSC
specialistai kėlė kvalifikaciją įvairiuose TATENA organizuotuose tarptautiniuose mokymo kursuose, moksliniuose vizituose ir darbiniuose seminaruose, taip pat dalyvavo TATENA
tarptautinėse konferencijose. Sėkmingo bendradarbiavimo
su TATENA pavyzdys – biologinės dozimetrijos laboratorijos
kūrimas ir veiklos pradžia.
Vykdydamas abipusius įsipareigojimus RSC TATENA prašymu organizavo užsienio šalių atstovų mokslinius vizitus.
2013 m. RSC kvalifikaciją kėlė Azerbaidžano, Kroatijos, Gruzijos
ir Kazachstano radiacinės saugos įgaliotųjų institucijų specialistai, kurie stažuočių metu supažindinti su Lietuvos radiacinės
saugos teisine baze, RSC veikla, jiems pademonstruoti RSC laboratorijose atliekami tyrimai. Taip pat TATENA kvietimu RSC
specialistai kaip ekspertai dalyvavo tarptautinėse misijose,
vertino kitų šalių radiacinės saugos teisinę sistemą bei pasirengimą reaguoti radiologinių ir branduolinių avarijų atvejais.

RSC specialists participated in activities of the IAEA Radiation
Safety Standards Committee, of the Group of Experts established
under the Article 31 of the Euratom treaty, of the Nuclear and
Radiation Safety Expert Group of the Baltic Sea States Council
(CBSS) and of the Association of the Heads of European Radiological
Protection Competent Authorities (HERCA). Together with the United
States (US) Department of Energy representatives a joint training for
professionals in radiation safety and security was organised.
The IAEA. Within the scope of the IAEA Radiation Safety
Standards Committee activities the projects of radiation protection
in different activity areas with sources, of shipment of nuclear
and radioactive materials and other recommendations were
analysed. RSC specialists improved their qualification in various
IAEA organised international training courses, scientific visits and
workshops and participated in the IAEA international conferences.
An example of successful cooperation with the IAEA – the
development and start of operation of the biological dosimetry
laboratory. In carrying out the mutual obligations, at the request
of the IAEA, RSC organised scientific visits for the representatives
of foreign countries. In 2013, specialists from radiation protection
authorities of Azerbaijan, Croatia, Georgia and Kazakhstan improved
their qualifications at RSC. During the fellowships, they were
introduced to Lithuanian radiation protection legal framework, RSC
activities and RSC laboratory investigations were demonstrated
to them. Under the IAEA invitation, RSC professionals participated
in the international missions as experts, they assessed radiation
protection legal framework and preparedness for radiological and
nuclear emergencies of other countries.
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Europos Komisijos Euratomo sutarties 31 straipsnio
ekspertų darbo grupė. RSC specialistai, dalyvaudami ekspertų
grupės posėdžiuose, drauge su kitų šalių atstovais diskutavo dėl
pasiūlymų Branduolinės saugos direktyvai, taip pat dėl ET direktyvos, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant
užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos
keliamų pavojų, perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo bei kitais aktualiais radiacinės saugos užtikrinimo klausimais.
HERCA. RSC nuolat dalyvauja HERCA pasitarimuose, kuriuose nagrinėjami šios asociacijos darbo grupių parengti dokumentai bei teikiamos pastabos. Pastaruoju metu daug dėmesio
skirta HERCA, kaip savarankiškos organizacijos, struktūrai bei
veiklai stiprinti, funkcijoms apibrėžti. 2013 m. organizuotuose
HERCA posėdžiuose diskutuota radiacinės saugos pagrįstumo
ir optimizavimo principų diegimo medicinoje temomis, pristatytas atliktas esamos situacijos vertinimas, kokias radiacinės saugos priemones taiko ES šalys veterinarinėje praktikoje. Posėdžių
metu parengtos išvados bei rekomendacijos dėl radiacinės saugos švietimo ir mokymo tobulinimo, parengtas ir patvirtintas
dokumentas, kuriame išdėstyti praktiniai pasiūlymai dėl tęstinio
Europos šalių veiksmų suderinamumo įvykus radiologinei ar
branduolinei avarijai. Taip pat buvo parengtos rekomendacinio
pobūdžio gairės, kaip elgtis radiologinės ar branduolinės avarijos atveju, siūlyta jomis remiantis parengti lankstinukų ambasadoms. RSC atsižvelgė į šią rekomendaciją ir parengė bei ambasadoms išplatino lankstinukus, kuriuose aprašyti veiksmai įvykus
aukščiau minimoms avarijoms.
BJVT. Kaip ir kasmet, RSC atstovai dalyvavo dviejuose
BJVT posėdžiuose. Vienas šių posėdžių 2013 m. lapkričio
19–20 d. RSC iniciatyva organizuotas Vilniuje. Posėdžių metu
specialistai nagrinėjo Baltijos jūros regione svarbius radiacinės ir branduolinės saugos klausimus, siekdami užtikrinti
atvirą ir saugią visuomenę šiame regione ir Europoje. Taip
pat diskutuota dėl bendrų veiksmų pasirengiant branduolinėms avarijoms ir reaguojant joms įvykus, keitimosi informacija apie radiologinių matavimų atlikimo galimybę,
bendrais veiksmais užtikrinant branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų kontrolę bei užkertant kelią nelegaliam
tokių medžiagų pervežimui.
JAV Energetikos departamento įgaliotosios tarnybos. Keliant specialistų kvalifikaciją paliktųjų šaltinių paieškos ir jų fizinės saugos klausimais sėkmingai bendradarbiauta su JAV Energetikos departamento įgaliotomis tarnybomis.
2013 m. kovo 4–8 d. Vilniuje organizuoti pamestųjų šaltinių
paieškos mokymai, kurių metu buvo aptartos šaltinių paieškos planavimo ir pasiruošimo paieškai, šaltinių pakavimo ir
vežimo bei kitos aktualios su paliktųjų šaltinių paieška susijusios temos. Taip pat įgyvendinant Bendrą kovos su neteisėta
apyvarta branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis
veiksmų planą, kurį 2013 m. balandžio 23 d. pasirašė Lietuvos ir JAV vyriausybių įgalioti atstovai, 2013 m. rugpjūčio
26–30 d. Palangoje organizuotas seminaras „Nacionalinė
fizinės saugos sistema“, skirtas įstaigų, savo veikloje naudojančių šaltinius, atstovams. Jo metu aptarti fizinės saugos sistemų diegimo, palaikymo bei neteisėtų veiksmų nustatymo
ir reagavimo sistemos diegimo klausimai. Dalyviai, dirbdami
grupėse, sprendė praktines užduotis ir mokėsi, kaip tinkamai
reaguoti šaltinių vagysčių atvejais.

Group of Experts established under the Article 31 of
the Euratom treaty. RSC specialists participated in the Expert
Group meetings and together with representatives of other
countries discussed proposals to the Nuclear Safety Directive.
The transposition into national law and implementation issues of
CE Basic Safety Standards Directive and other relevant radiation
protection questions were discussed.
HERCA. RSC regularly participates in HERCA meetings, where
the documents prepared by working groups of this association are
analysed and comments are provided. Recently, great attention
was given to HERCA as independent organisation, to strengthen
its structure and activities and to define its functions. In 2013,
HERCA organised meetings focused on the discussions on the
application of radiation protection principles of justification and
optimization in medicine, the assessment on current situation
of radiation protection measures in veterinary practice in the EU
countries was presented. During the meetings, the conclusions and
recommendations on radiation protection education and training
improvement were developed and the document on Practical
proposals for further harmonisation of the reactions in European
countries to any distant nuclear or radiological emergency was
adopted. The recommendatory guidelines on how to handle a
radiological or nuclear emergency were also prepared and, on the
basis of these guidelines, it was proposed to produce the leaflets for
embassies. RSC took into account this recommendation, prepared
and distributed leaflets for embassies, where the actions in the case
of above-mentioned accidents are described.
CBSS. As every year, RSC representatives attended two CBSS
meetings. One of these meetings on 19–20 of November 2013 was
organized in Vilnius with iniciative of RSC. During the meetings
specialists analysed important radiation and nuclear safety issues in
the Baltic Sea region, in order to achieve an open and secure society
in the this region and Europe. Moreover, there were discussions
on joint actions regarding preparedness and response to nuclear
emergencies, on sharing the information about radiological
measurements, on joint actions to ensure the control of nuclear
and other radioactive materials and prevention of illicit trafficking
of such materials.
Delegated authorities of US Department of Energy. For
the development of professional qualifications in search and
security issues of orphan sources successfully cooperated with the
delegated authorities of the US Department of Energy. On 4–8 of
March 2013 the training on search of orphan sources was organised
in Vilnius. During the training the source search planning and
preparation for the search were discussed, packaging, transport of
sources and other relevant topics on the search of orphan source
were addressed. Furthermore, the Common action plan for the
combat with illicit trafficking of nuclear and radioactive materials
was signed on 23rd of April 2013 by the authorised representatives
of the Lithuanian and US governments. Under this action plan
on 26–30 of August 2013 a seminar in Palanga was organised on
“National Physical Protection System” and was dedicated to the
representatives of institutions operating sources needed for their
activities. The issues discussed in the seminar were regarding
the installation of physical security systems, their maintenance,
detection of illegal actions and establishment of the response
system. Participants worked in groups, solved practical problems
and learned how to respond properly to the source theft.
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XI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

XI. PUBLIC INFORMATION

Siekiant plačiau supažindinti visuomenę su pagrindinėmis RSC funkcijomis, vykdoma veikla užtikrinant visuomenės
sveikatos apsaugą nuo galimo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio 2013 m. išleistas leidinys „Radiacinės saugos
centro metinė ataskaita 2012“, kuris pateiktas SAM, kitoms
Lietuvos valstybės institucijoms bei visuomenei.
Taip pat išleistas informacinis biuletenis „Radiacinė sauga“,
kuriame apžvelgiamos problemos, susijusios su pacientų radiacinės saugos užtikrinimu atliekant medicinos diagnostikos
ir terapijos procedūras su šaltiniais, nėščiųjų ir vaikų radiacinės
saugos užtikrinimo klausimai, pateikiami atsakymai į klausimus,
kuriuos užduoda pacientai ir jų artimieji norėdami sužinoti,
kaip jonizuojančioji spinduliuotė gali paveikti jų organizmą.
Siekiant padėti bendrosios praktikos gydytojams, dermatologams, hematologams, infekcinių ligų gydytojams ir
kitiems specialistams atpažinti jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio organizmui būdingus simptomus, požymius ir
pakenkimus bei aptarti veiksmus įtarus organizmo pakitimus
dėl avarinės apšvitos poveikio išleistas lankstinukas „Kaip atpažinti radiacinių avarijų sukeltus sveikatos pakenkimus“.
Biologinės dozimetrijos tyrimų laboratorijos atidarymo
proga išleistas lankstinukas „Biologinė dozimetrija“, kuriame
aptarti apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote nustatymo ir
kiekybinio dozės įvertinimo naudojant biologinės dozimetrijos metodus privalumai.
Daug nuveikta tobulinant RSC interneto svetainę. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, kasmet atlikdamas valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atitikties bendriesiems reikalavimams tyrimą,
2013 m. RSC interneto svetainę įvertino labai aukštais balais.
RSC interneto svetainė nuolat atnaujinama, joje pateikiami
gyventojams ir specialistams skirti įvairūs leidiniai, informaciniai pranešimai ir skelbiama daug visuomenei naudingos
informacijos.
RSC interneto svetainėje paskelbti net 103 informaciniai
pranešimai. 16 informacinių pranešimų skelbta BNS informacinėje bazėje, 12 – SAM interneto svetainėje, taip pat jie
publikuoti specializuotuose portaluose: „Lietuvos sveikata“,
„Vakarų Lietuvos medicina“, pateikti Lietuvos Respublikos
odontologų rūmų svetainėje, naujienų agentūrų tinklalapiuose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Daugiau informacijos apie 2013 m. įvykius rasite kituose šios
ataskaitos skyriuose.
Stiprinant pasirengimą reaguoti į radiologines ir branduolines avarijas ir siekiant skubiai apie jas informuoti visuomenę parengti informacinių pranešimų pavyzdžiai pagal
atskiras avarijų rūšis.
Radiacinės saugos klausimais teikta interviu ir bendradarbiauta su Sveikatos radiju. RSC specialistai, dalyvaudami
radijo ir televizijos laidose, pacientams ir gyventojams pasakojo apie medicininę apšvitą, nėščiųjų radiacinės saugos
užtikrinimą, jonizuojančiąją spinduliuotę būste ir aplinkoje,
informavo apie RSC veiklos sritis. Taip pat rengti moksliniai
straipsniai, kurie publikuoti užsienio ir Lietuvos specializuotuose leidiniuose. Plačiau apie publikacijas žr. sk. „Publikacijos
ir leidiniai“.

To introduce the public to the main RSC functions, its
activities in public health protection against the potential
effects of ionizing radiation in detail, in 2013, the publication
“Radiation Protection Centre Annual Report 2012” was
published and presented to MoH, other Lithuanian institutions
and the public.
The newsletter “Radiation Protection” was also published,
where an overview is given on the problems associated with
the radiation protection of patients during medical diagnostic
and therapeutic procedures using sources, on the radiation
protection issues of pregnant women and children, on answers
to the questions asked by patients and their families to learn
how ionizing radiation can affect their organism.
In order to help general practitioners, dermatologists,
haematologist, infectious disease physicians and other
professionals to identify specific symptoms, signs and injuries
related to the effects of ionizing radiation to the body due
to emergency exposure, RSC published a leaflet on “How
to Recognise Health Consequences Caused by Radiological
Accident”.
On the occasion of the opening of Biological Dosimetry
Laboratory the leaflet "Biological dosimetry" was published,
where the advantages of detection of exposure to ionizing
radiation and quantitative dose assessment using biological
dosimetry methods are discussed.
A great work has been done in improving RSC website.
The Information Society Development Committee under
the Ministry of Transport and Communications performs
annual investigation on how the State and local authorities
and agencies meet general requirements and, in 2013, RSC
website earned very high score. RSC website is constantly
updated; here residents and professionals can find a variety
of publications, newsletters and a lot of useful information to
the society.
RSC website actually published 103 briefings. 16
information notices announced in BNS information database
12 – on MoH website and they were published in published
on specialised websites: „Lietuvos sveikata“, „Vakarų Lietuvos
medicina“, on Lithuanian Dental Chamber website, on
news agencies websites and in other mass media. For more
information about the event in 2013 refer to other chapters of
this report.
Strengthening preparedness for the response to
radiological and nuclear emergencies and to promptly
inform the public about them, the templates of information
notices were prepared according to the different types of
emergencies.
An interview was given on radiation protection aspects and
cooperated with the Health Radio. RSC specialists participated in
radio and television broadcasts, spoke to patients and residents
about medical exposure, radiation protection of pregnant
women, ionizing radiation indoors and in the environment and
informed about RSC activities. Scientific articles were prepared
and published in the foreign and Lithuanian specialised
publications. For more information about publications refer to
chapter “Publications”.
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XII. VYKDOMI PROJEKTAI

XII. PROJECT IMPLEMENTATION

Sėkmingai baigtas įgyvendinti TATENA nacionalinis techninės pagalbos projektas „Nacionalinės biologinės dozimet
rijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos
citogenetinei analizei ir biologiniam dozių vertinimui įkūrimas“. Projekto metu įgyta visa reikiama laboratorinė įranga,
apmokyti specialistai ir įsisavintos biologinėje dozimetrijoje
taikomos metodikos. Plačiau žr. sk. „Biologinės dozimetrijos
laboratorijos veiklos pradžia“.
Siekiant stiprinti RSC administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą vykdyti du ESFA ir
Lietuvos biudžeto lėšomis finansuojami projektai. Vienas jų –
„Radiacinės saugos centro vidaus administravimo ir veiklos
valdymo tobulinimas“. Vertinimų metu nustatytos stipriosios
bei silpnosios RSC vidaus administravimo ir veiklos valdymo
sistemos sritys, žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumas,
veiklos kokybės gerinimo galimybės, įvertinti veiklai trukdantys ar galintys trukdyti veiksniai. Išorės ekspertai taip pat
pateikė išvadas ir pasiūlymus dėl RSC valdymo efektyvumo
didinimo, žmogiškųjų išteklių naudojimo optimizavimo bei
RSC atliekamos veiklos kokybės užtikrinimo.
Radiacinė sauga yra specifinė sritis, todėl radiacinės saugos specialistų rengimas ir jų kvalifikacijos tobulinimas reikalauja specialių šios srities mokymų. Atsižvelgdamas į šią
nuostatą nuo 2012 m. rudens RSC įgyvendino ir kitą projektą – „Mokymai radiacinės saugos klausimais“. Siekiant padėti
radiacinės saugos specialistams sistemingai tobulinti kvalifikaciją ir kartu užtikrinti efektyvų funkcijų vykdymą, vadovaujantis TATENA rekomendacijomis sukurtos mokymo programų rengimo gairės. Pagal šias gaires parengtos 4 pirminės
mokymo programos: „Radiacinė sauga medicinoje“, „Radiologiniai matavimai ir metodai apšvitai vertinti“, „Branduolinės
ir radiologinės avarijos ir jų valdymas“, „Radiacinė sauga pramonės ir mokslo objektuose“.
Kartu su CPVA sėkmingai pradėtas vykdyti dvejų metų ES
Dvynių projektas „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir techninės paramos organizacijų vystymasis Azerbaidžano Respublikoje“. Pagrindinis partneris, įgyvendinantis
šį projektą Azerbaidžano Respublikoje, yra Ekstremaliųjų
situacijų ministerijos Valstybinė agentūra branduolinei ir radiologinei veiklai reguliuoti. Per pirmuosius Dvynių projekto
įgyvendinimo metus kartu su Azerbaidžano kolegomis išanalizuota Azerbaidžano Respublikos teisinė bazė, reglamentuojanti radiacinę saugą, parengta Valstybinė radiacinės ir
branduolinės saugos vystymo programa, Radiacinės ir branduolinės saugos įstatymo projektas, daug vidinių procedūrų
licencijavimo, inspektavimo ir kitais klausimais, organizuoti pasitarimai ir seminarai su kitų institucijų atstovais, kurių
metu aptarta esama valstybinė radiacinės saugos sistema,
siūlomi jos pakeitimai.
Kartu su UAB „Lokmis“ RSC specialistai vykdė ES finansuojamą techninės paramos projektą „Sveikatos apsauga, susijusi su medicinine apšvita Kroatijos Respublikoje“. 2013 m.
parengtas kokybės laidavimo programų diegimo Kroatijos
ligoninėse veiksmų planas ir kokybės kontrolės bandymų
protokolai, skirti rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, kompiuterinės tomografijos ir intervencinės

The IAEA national technical cooperation project “Establishing the
National Biological Dosimetry Laboratory for Cytogenetic Analysis
of Ionizing Radiation Exposure and Biological Dose Assessment”
was successfully accomplished. During the project all necessary
laboratory equipment was obtained, the specialists were trained
and acquired the knowledge in application of biological dosimetry
methods. For more information refer to chapter “Start of biological
dosimetry assays”.
For strengthening RSC administrative capacity and increasing
its efficiency in public administration two ESFA and Lithuanian
budget funded projects were implemented. One of them was
“Radiation Protection Centre’s Internal Administration and
Management Improvements”. The evaluation identified the
strengths and weaknesses of RSC internal administrative and activity
management systems, human resource management efficiency
and the opportunities for performance quality improvement
and assessed the factors of interference or potential interference.
External experts further delivered their conclusions and suggestions
for RSC management efficiency improvement, human resources
optimisation and RSC performance quality assurance.
Radiation protection is a specific field and the preparation of
radiation protection specialists and their professional development
require special training in this field. Having regard to this provision,
since the autumn of 2012, RSC implemented another project –
Training on Radiation Protection Issues. In order to help the radiation
protection specialists to improve systematically their qualification
and together ensure efficient performance of their functions,
the guidelines for the preparation of training programmes were
developed in accordance with the IAEA recommendations. Under
these guidelines, 4 primary training programmes were developed:
“Radiation protection in medicine”, “Radiological measurements and
methods to assess exposure”, “Nuclear and radiological emergencies
and their management“ and “Radiation protection in industrial and
scientific units”.
RSC together with CPVA successfully started a two-year EU
funded Twinning project “Strengthening Radiation Protection
Infrastructure and Development of the Supporting Services of the
Republic of Azerbaijan”. The main partner to implement this project
in the Republic of Azerbaijan is the State Agency on Nuclear and
Radiological Activity Regulations under the Ministry of Emergency
Situations. During the first year of implementation of the Twinning
project, together with the Azerbaijani colleagues the analysis
conducted on the legal framework for radiation protection in the
Republic of Azerbaijan and Programme for Radiation and nuclear
safety development was prepared. A series of internal procedures
was produced for the licensing, inspection and other topics
and workshops and seminars were organised together with the
representatives of other institutions, where the current State radiation
protection system and its possible amendments were discussed.
Together with enterprise Lokmis UAB, RSC specialists
implemented EU funded technical assistance project “Healthcare
Associated with Medical Exposure in the Republic of Croatia”.
In 2013, the action plan was developed for the installation of
quality assurance programmes in Croatian hospitals as well as
the quality control tests protocols for radiography, fluoroscopy,
mammography, computed tomography, and interventional
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radiologijos įrangai bei filmų ryškinimo procesui. Kartu su
Kroatijos Valstybinės radiologinės ir branduolinės saugos tarnybos (SORNS) specialistais bei ligoninių medicinos fizikais
šie protokolai buvo patikrinti vienoje iš Kroatijos universitetinių ligoninių. Parengtos pacientų apšvitos dozių, gaunamų
įvairių rentgenodiagnostikos procedūrų metu, įvertinimo
ir efektinių dozių apskaičiavimo metodikos. Pagal parengtą medžiagą išleisti ir bandomosioms ligoninėms išplatinti
plakatai ir lankstinukai apie pacientų radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės žalą. Surengti pirmieji seminarai
medicinos praktikams. Taip pat suorganizuoti ir įvykdyti Kroa
tijos techninės paramos organizacijų, atliekančių darbuotojų
individualiosios apšvitos tyrimus, palyginamieji matavimai
bei surengtas SORNS atstovų mokslinis vizitas į RSC.

radiology equipment and film developing process. Together with
the specialists from The State Office for Radiological and Nuclear
Safety (SORNS) and hospitals medical physicists these protocols
were assessed in one of the Croatian University Hospital. The
methodologies were prepared to assess medical exposure doses
for different X-ray diagnostic procedures and to calculate effective
doses. According to the produced material the posters and
leaflets on patient radiation protection and the hazards of ionizing
radiation were worked out and distributed to the pilot hospitals.
The first seminars already organised to the medical practitioners.
In addition, the inter-comparison measurements were organised
and accomplished for Croatian technical support organisations
engaged in occupational personal dosimetry service and study
visit for the representatives of SORNS held at RSC.

XIII. TEISĖS AKTAI

XIII. LEGISLATION

2013 m. patvirtinti šie radiacinę saugą reglamentuojantys teisės
aktai:
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-865 „Dėl
rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama
jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo“ pakeitimo“;
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m.
kovo 12 d. įsakymas Nr. V-250 „Dėl Medienos kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m.
kovo 28 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 642
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:2002 „Radiacinė sauga ir
kokybės laidavimas branduolinėje medicinoje“ patvirtinimo“
pakeitimo“;
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-605 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-865
„Dėl rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų
medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo“ pakeitimo“;
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m.
birželio 11 d. įsakymas Nr. V-610 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo
Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“;
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-685 „Dėl Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, pašarų produktų ir jų žaliavų mėginių, skirtų
radionuklidų aktyvumui nustatyti, ėmimo reikalavimų aprašo
patvirtinimo“;
 Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d.
įsakymas Nr. V-42 „Dėl Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų
(tarnybų), atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, veiklos pripažinimo
kriterijų patvirtinimo“;
 Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d.
įsakymas Nr. V-64 „Dėl Planinių patikrinimų metu atliekamų radiologinių tyrimų ir įrangos bandymų sąrašo patvirtinimo“;
 Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. V-68 „Dėl radiacinės saugos reikalavimų vykdymo
patikrinimo klausimynų ir aktų-klausimynų bei akto formų patvirtinimo“.

In 2013, the following legal acts on radiation protection were
enacted:
 Order No. V-38 of 15 January 2013 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania „On Amendment of Order No. V-865 of
22 September 2011 of the Minister of Health of the Republic of
Lithuania “On Approval of the Reference Levels of Medical Exposure
Applicable During Medical Diagnostic and Treatment Procedures
Where Ionizing Radiation is Used”;
 Order No. V-250 of 12 March 2013 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On Approval of Description of Procedure
for Use and Handling of Firewood Ash Contaminated with 137Cs
Radionuclide”;
 Order No. V-313 of 28 March 2013 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania „On Amendment of Order No. 642 of
17 December 2002 of the Minister of Health of the Republic of
Lithuania “On the Approval of the Lithuanian Hygiene Standard
HN 77:2002 “Radiation Protection and Quality Assurance in Nuclear
Medicine”;
 Order No. V-605 of 10 June 2013 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On Amendment of Order No. V-865 of
22 September 2011 of the Minister of Health of the Republic of
Lithuania “On Approval of the Reference Levels of Medical Exposure
Applicable During Medical Diagnostic and Treatment Procedures
Where Ionizing Radiation is Used”;
 Order No. V-610 of 11 June 2013 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On Amendment of Order No. 285 of 25
May 2000 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania
“On Approval of Regulations of State Radiation Protection
Supervision”;
 Order No. V-685 of 9 July 2013 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania „On Approval of Description for Sampling
Requirements for Determination of Activity of Radionuclides in
Samples of Food Products, Their Raw Materials, Drinking Water, Feed
Products and Their Raw Materials”;
 Order No. V-42 of 28 May 2013 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On Approval of Performance Recognition Criteria
for Not Accredited Dosimetry Laboratories (Services) Performing
Occupational Exposure Measurements, Measurements at Workplaces
and Exposure Assessment”;
 Order No. V-64 of 27 September 2013 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On Approval of List of Performed Radiological
Surveys and Equipment Tests for Routine Inspections”;
 Order No. V-68 of 23 October 2013 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On Approval of Templates of Questionnaires,
Questionnaires-Protocols and Protocols for Inspection of Compliance
with Radiation Protection Requirements”.
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XIV. PUBLIKACIJOS IR LEIDINIAI

XIV. PUBLICATIONS

RSC, siekdamas šviesti visuomenę radiacinės saugos klausimais, kasmet išleidžia keletą naujų informacinių leidinių aktualiomis radiacinės saugos temomis. 2013 m. daugiau dėmesio buvo
skirta pacientų radiacinei saugai užtikrinti atliekant medicinos
diagnostikos ir terapijos procedūras bei radiacinių avarijų sukeltiems sveikatos pakenkimams atpažinti.

RSC aims to educate the public on radiation protection matters
and annually publishes several new publications on relevant radiation
protection topics. In 2013, more attention paid to patients’ radiation
protection during medical diagnostic and therapeutic procedures and
to the identification of health consequences caused by radiological
emergencies.

2013 m. RSC parengti nauji leidiniai:

New publications drafted in 2013:

 Radiacinės saugos centro 2012 metų veiklos ataskaita, 56 p. ;
 Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė
sauga“, Nr. 15, 6 p.;
 Kaip atpažinti radiacinių avarijų sukeltus sveikatos pakenkimus.

 Radiation Protection Centre Annual Report 2012, p. 56;
 Radiation Protection Centre’s Newsletter “Radiation Protection”, No. 15, p. 6;
 How to Recognise Health Consequences Caused by Radiological
Accident.

Daugiau informacijos apie šiuos leidinius rasite skyriuje „Visuomenės informavimas“.
RSC specialistai, dalyvaudami įvairiose mokslinėse konferencijose,
nuolat dalijasi patirtimi, rengia straipsnius, kurie publikuojami tiek užsienio, tiek Lietuvos specializuotuose leidiniuose.

For more information about these publications refer to chapter "Public
Information".
RSC specialists constantly share their experience during the
participation in scientific conferences, produce articles that are published
in specialised foreign and Lithuanian publications.

2013 m. publikuoti šie straipsniai:

Articles published in 2013:

 A. Mastauskas. Physical security of radioactive sources in Lithuania. International Conference on Nuclear Security: Enhancing
Global Efforts, 1–5 July, 2013, Vienna, Austria;
 A. Mastauskas. Response during the nuclear accident at Fukushima Daiichi Nuclear. International Conference on Effective
Nuclear Regulatory Systems: Transforming Experience into Regulatory Improvements, 8–12 April, 2013, Ottawa, Canada;
 I. Gatelytė. The effectiveness of radiation protection training in
Lithuania. Book of Abstracts. ETRAP 2013, 12–15 March, 2013,
Vienna, Austria, p. 60;
 A. Čepulienė, J. Marcinkevičius, J. Žiliukas, L. Krynkė, V. Pupkaitė,
F. Sakalauskas. Survey for Determination of Diagnostic Reference Levels for Common Radiography Examinations of Paediatric
Patients in Lithuania. International Conference on Radiation
Protection in Medicine: Setting the Scene for the Next Decade,
3–7 December 2012, Bonn, Germany.

 A. Mastauskas. Physical security of radioactive sources in Lithuania.
International Conference on Nuclear Security: Enhancing Global
Efforts, 1–5 July, 2013, Vienna, Austria;
 A. Mastauskas. Response during the nuclear accident at Fukushima
Daiichi Nuclear. International Conference on Effective Nuclear
Regulatory Systems: Transforming Experience into Regulatory
Improvements, 8–12 April, 2013, Ottawa, Canada;
 I. Gatelytė. The effectiveness of radiation protection training in
Lithuania. Book of Abstracts. ETRAP 2013, 12–15 March, 2013, Vienna,
Austria, p. 60;
 A. Čepulienė, J. Marcinkevičius, J. Žiliukas, L. Krynkė, V. Pupkaitė,
F. Sakalauskas. Survey for Determination of Diagnostic Reference
Levels for Common Radiography Examinations of Paediatric Patients
in Lithuania. International Conference on Radiation Protection in
Medicine: Setting the Scene for the Next Decade, 3–7 December
2012, Bonn, Germany.

XV. ĮVYKIAI

XV. EVENTS

Vasario mėnesį Baku (Azerbaidžanas) vyko įvadinis ES finansuojamo Dvynių projekto „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir pagalbinių tarnybų vystymas Azerbaidžano Respublikoje“,
kurį RSC įgyvendina kartu su CPVA, vykdytojų ir partnerių susitikimas.
Vasario mėnesį su UAB „Kvalitetas“ sudaryta projekto „Radiacinės
saugos centro vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas“, finansuojamo ESFA ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis,
paslaugų teikimo sutartis dėl RSC vidaus administravimo ir veiklos
valdymo efektyvumo analizės atlikimo ir veiklos vertinimo bei vertinimo kriterijų įdiegimo.
Kovo mėnesį kartu su JAV Energetikos departamentu Vilniuje
organizuoti tęstiniai mokymai „Detali paliktųjų jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių paieška“, skirti institucijų ir įstaigų, koordinuojančių ir vykdančių šaltinių paieškas bei užtikrinančių radiacinę
saugą, atstovams.
Kovo mėnesį RSC specialistai dalyvavo jungtinėse Šiaurės ir Baltijos
valstybių (Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Islandijos, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos) avarinės parengties pratybose, kurių metu buvo
imituota branduolinė avarija vienoje Suomijos AE.
Gegužės mėnesį RSC lankėsi TATENA ekspertai, kurie vertino
įgyvendinamo TATENA nacionalinio techninio bendradarbiavimo projekto „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos

In February, the kick-off meeting of executors and partners of EU funded
Twinning project “Strengthening Radiation Protection Infrastructure and
the Development of Supporting Services of the Republic of Azerbaijan”
took place in Baku (Azerbaijan). This project is implemented by RSC and
CPVA.
In February, RSC signed a contract with enterprise „Kvalitetas“ UAB
regarding the project “Radiation Protection Centre’s Internal Administration
and Management Improvements”, financed by ESFA and Lithuanian
budget. The service provision contract was signed concerning analysis of
RSC internal administration and management efficiency and introduction
of performance assessment and its criteria.
In March, RSC together with US Department of Energy organised
continuous training on “Advanced Training on Search and Secure of
Orphan Sources” intended for representatives of institutions and agencies
coordinating and carrying out the search for sources and ensuring
radiation protection.
In March, RSC specialists participated in joint Nordic-Baltic countries
(Finland, Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Estonia, Latvia and Lithuania)
emergency preparedness exercise that involved a simulated nuclear
accident in one NPP in Finland.
In May, the IAEA experts visited RSC and assessed the
implementation process of the IAEA national technical cooperation
project for „Establishing the National Biological Dosimetry
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jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir
biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“ eigą bei aptarė galimos
TATENA pagalbos RSC aspektus.
Gegužės mėnesį kartu su TATENA Vilniuje organizuotas regioninis
pasitarimas „Dalinimasis patirtimi ir išmoktos pamokos įgyvendinant
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugos ir saugumo elgesio kodekso reikalavimus“, kurio metu aptarti Jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių saugos ir saugumo elgesio kodekso reikalavimų įgyvendinimo
klausimai.
Birželio mėnesį RSC iniciatyva organizuoti Utenos apskrities civilinės
saugos sistemos pajėgų, atliekančių gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduojant branduolines ar radiologines avarijas ir šalinant
jų padarinius, mokymai.
Liepos mėnesį kartu su TATENA Vilniuje organizuoti regioniniai
mokymo kursai „Metodai ir priemonės, padedančios identifikuoti
tarpvalstybinį atmosferos taršos judėjimą bei atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis šaltinius“, kurių metu Lietuvos ir užsienio šalių
specialistai susipažino su metodais, skirtais atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis šaltiniams nustatyti, bei tarpvalstybinio atmosferos taršos judėjimo modeliavimo priemonėmis.
Liepos mėnesį organizuotas valstybės institucijų, susijusių su pasirengimu ir reagavimu į branduolines ar radiologines avarijas, pasitarimas, kurio metu aptarta galutinė 2012 m. spalio 1–11 d. Lietuvoje
vykusios TATENA ekspertų misijos vertinimo ataskaita, suderintas
TATENA rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo veiksmų planas.
Rugpjūčio mėnesį kartu su JAV Energetikos departamentu Palangoje organizuotas seminaras „Nacionalinė fizinės saugos sistema“,
skirtas įstaigų, savo veikloje naudojančių šaltinius, atstovams.
Rugsėjo mėnesį Vienoje (Austrija) TATENA 57-osios generalinės
konferencijos metu RSC direktorius ir Moldovos nacionalinės branduolinės ir radiologinės veiklos reguliavimo agentūros direktorius
pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą, kuriuo sutarė bendradarbiauti radiacinės saugos srityje.
Spalio mėnesį vyko RSC organizuotos valstybinio lygio civilinės
saugos pratybos „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmų koordinavimas sprogus „purvinajai“ bombai VĮ Tarptautiniame Vilniaus
oro uoste“. Plačiau žr. sk. „Valstybinio lygio funkcinės pratybos „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmų koordinavimas sprogus
„purvinajai“ bombai VĮ Tarptautiniame Vilniaus oro uoste“.
Lapkričio mėnesį atidaryta biologinės dozimetrijos tyrimų laboratorija. Plačiau žr. sk. skyrelyje „Biologinės dozimetrijos tyrimų pradžia“.
Lapkričio mėnesį Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai Vilniuje vyko
BJVT Branduolinės ir radiacinės saugos ekspertų grupės posėdis,
kuriame nagrinėti visame Baltijos jūros regione svarbūs radiacinės ir
branduolinės saugos klausimai.
Lapkričio mėnesį lankėsi Lietuvoje viešintis Jordanijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, atsakingas
už tarptautinį bendradarbiavimą plėtojant Jordanijos branduolinio
saugumo programas. Svečias supažindintas su radiacinės saugos
infrastruktūra Lietuvoje, RSC struktūra ir pagrindinėmis funkcijomis
užtikrinant gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą.
Gruodžio mėnesį lankėsi Tarptautinio saugumo ir neplatinimo
biuro kovos su nelegaliu branduolinių medžiagų gabenimu programos pareigūnas Patrick Disney (JAV) ir JAV ambasados patarėja
politikos klausimais Diana Costa. Vizito metu svečiai supažindinti
su RSC atliekama veikla bei galimybėmis reaguoti įvykus radiologiniams incidentams ar avarijoms, pasirengimu tinkamai veikti
išaiškinus nelegalių radioaktyviųjų medžiagų vežimo atvejį ar nustačius paliktuosius šaltinius.
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Laboratory for Cytogenetic Analysis of Ionizing Radiation Exposure
and Biological Dose Assessment“ and discussed the possibilities of
the IAEA assistance to RSC.
In May, RSC together with the IAEA organised regional meeting for
„Sharing Experience and Lessons Learned with the Implementation of
the Code of Conduct“. During this meeting the implementation issues
of the requirements of the Code of Conduct on the safety and security
of sources of ionizing radiation were reviewed.
In June, on the initiative of RSC, training was organised for Utena county
civil protection forces engaged in rescue, search and urgent works in
the liquidation of nuclear or radiological accidents and elimination of
the related consequences.
In July, RSC together with the IAEA organised regional training course
on „Methods and Tools to Identify Trans-boundary Movements and
Sources of Atmospheric Particulate Matter“, where Lithuanian and
foreign specialists got acquainted with the techniques for identification
of sources of atmospheric particulate matter contamination and
modelling tools for transboundary movement of air pollution.
In July, the State authorities related to the preparedness for and
response to the nuclear or radiological accidents organised the
meeting, where the final evaluation report of the IAEA expert mission
held on 1–11 of October 2012 in Lithuania was discussed and the
action plan on implementation of the IAEA recommendations and
suggestions was harmonised.
In August, RSC together with the US Department of Energy organised
the seminar in Palanga on “National Physical Protection System” that
was dedicated to the representatives of institutions operating sources
needed for their activities.
In September, during 57th IAEA General Conference in Vienna (Austria),
the Director of RSC and the Director of Moldova National Nuclear and
Radiological Activity Regulation Agency’s signed a memorandum,
where they agreed to cooperate in the field of radiation protection.
In October, RSC organised state-level civil protection exercise on
“Coordination of Actions of Civil Protection System Subjects in Case of
Explosion of “Dirty Bomb” in the State Enterprise Vilnius International
Airport”. For more information refer to chapter “State level functional
exercise on Action Coordination of Subjects of Civil Protection System
in Case of Dirty Bomb Explosion in Vilnius International Airport”.
In November, biological dosimetry laboratory started its activities.
For more information refer to chapter „Start of biological dosimetry
assays“.
In November, during the Lithuanian Presidency of the EU Council,
CBSS nuclear and radiation safety expert group meeting in Vilnius was
organised, where important radiation and nuclear safety issues in the
Baltic Sea region were analysed.
In November, the Ambassador of Jordan to the United Nations
Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, who is also responsible for his country’s
international cooperation in the field of development of the nuclear
security programmes, visited Lithuania and RSC. The guest was
introduced to the radiation protection infrastructure in Lithuania,
structure of RSC and its main functions in public and environmental
radiation protection.
In December, the International Security and Non-proliferation Office
officer for the program of the fight against illicit trafficking of nuclear
materials Patrick Disney (USA) and the US Embassy Policy Advisor Diana
Costa visited RSC. During the visit the guests got acquainted with
the activities of RSC and possibilities to respond to the radiological
incidents and accidents, preparedness to respond properly in case of
illicit trafficking of radioactive materials or location of orphan sources.
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