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Gerbiamieji
skaitytojai,
pristatome šešioliktąjį Radiacinės saugos
centro (toliau – RSC) informacinio biuletenio
numerį, kuriame apžvelgsime, kokį poveikį gali patirti gyventojai dėl branduolinės
energetikos objektų (toliau – BEO) veiklos.
Branduolinė energetika pripažinta vienu švariausių energijos gamybos būdų,
tačiau jau vien faktas, kad iš BEO į aplinką
gali patekti radioaktyviųjų medžiagų, daugeliui gyventojų kelia baimę. Todėl šiame
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leidinyje aptarsime Lietuvos gyventojų
gaunamą apšvitą, kurią lemia į aplinką patenkantys radionuklidai vykdant veiklą Lietuvoje veikiančiuose BEO, ją palyginsime
su gyventojų gaunama apšvita iš visų kitų
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių.
Leidinyje taip pat aptarsime radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką iš
BEO teisinio reglamentavimo aspektus,
RSC vykdomas priemones užtikrinant gyventojų radiacinę saugą nuo galimo BEO
poveikio ir prevencinę veiklą vertinant galimą radiologinį poveikį gyventojams dėl
planuojamų statyti ir jau statomų naujų
BEO kaimyninėse šalyse.

Kas laikoma branduolinės energetikos
objektu (BEO)?
Pagal BEO apibrėžimą, pateiktą Lietuvos
Respublikos branduolinės energijos įstatyme, BEO – tai branduolinė (atominė) elektrinė, branduolinės (atominės) elektrinės
energijos blokas, neenergetinis branduolinis
reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla
ar radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys.
Pasaulyje yra daug BEO – 30 pasaulio
valstybių veikia 435 branduoliniai reaktoriai, kurie gamina apie 14 proc. visos pasaulyje pagaminamos elektros energijos. Europoje branduolinė energetika išvystyta dar
labiau – čia branduolinei energijai tenka
apie 34 proc. visos Europoje pagaminamos

energijos. Branduolinė energetika plačiai
plėtojama – šiuo metu 13 pasaulio šalių
stato 65 branduolinius reaktorius ir dar
27 valstybės planuoja statyti 167 reaktorius.
Be atominių elektrinių, pasaulyje veikia nemažai mokomųjų ar mokslo ir kitais
tikslais naudojamų neenergetinių branduolinių reaktorių. Radioaktyviosioms
atliekoms tvarkyti naudojami radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai, be kurių
neapsieina nė viena BEO turinti šalis, taip
pat pasaulyje įrengta ir naudojama daug
panaudoto branduolinio kuro perdirbimo
bei saugojimo įrenginių ir saugyklų.

Kiek BEO veikia Lietuvoje?
Didžiausias BEO, kuris kada nors veikė
Lietuvoje, buvo Ignalinos atominė elektrinė
(toliau – Ignalinos AE). Parengiamieji Ignalinos AE statybos darbai buvo pradėti 1974 m.
Ši elektrinė veikė iki 2009 m. gruodžio 31 d.,
kai buvo sustabdytas antrasis jos veikiantis
reaktorius (pirmasis veikti nustojo 2004 m.
gruodžio 31 d.). Nuo to laiko Ignalinos AE
vykdomi jos uždarymo darbai, tačiau panaudotas branduolinis kuras šiuo metu vis dar
saugomas reaktoriaus patalpose, baseinuose
ir panaudoto branduolinio kuro aikštelėse.
Šiuo metu Lietuvoje yra du veikiantys
BEO: Ignalinos AE teritorijoje veikiančios

panaudoto branduolinio kuro saugyklos
ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo bei saugojimo įrenginiai ir uždarytoji Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugykla.
2002 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino atnaujintą Lietuvos
nacionalinę energetikos strategiją, kurioje pažymėta, kad būtina užtikrinti saugios
branduolinės energetikos nenutrūkstamumą, perimamumą ir plėtrą. BEO sąrašą Lietuvoje ateityje gali papildyti planuojama statyti Visagino atominė elektrinė bei statomos
naujos Ignalinos AE saugyklos radioaktyviosioms atliekoms saugoti.
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BEO radiologinis poveikis gyventojams
Radioaktyviųjų medžiagų iš BEO į aplinką patenka dviem
būdais – į atmosferos orą per kaminus ir į vandenį.
Sustabdžius reaktorius Ignalinos AE, išmetimai į atmosferą

Radioaktyviųjų medžiagų patekimo į žmogaus organizmą būdai

mažėjo, tačiau dabar, kai jau abu reaktoriai sustabdyti ir vykdomi išmontavimo darbai, į aplinką vis dar išmetama radionuklidų, daugiausiai iš radioaktyviųjų atliekų tvarkymo padalinių.
Gyventojai gali būti veikiami į aplinką patenkančių radioaktyviųjų medžiagų, kai jų įkvepia,
arba gali būti švitinami iš išorės dėl ant žemės paviršiaus nusėdusių radioaktyviųjų nuosėdų. Be to,
į žmogaus organizmą radionuklidų gali patekti
mitybos grandine per pieną, mėsą, žuvį ir daržoves. Į šiuos radioaktyviųjų medžiagų patekimo į
žmogaus organizmą būdus ir radionuklidų sklaidos
faktorius yra atsižvelgiama vertinant galimą poveikį gyventojams. Nustatant, kokią dozę gyventojas
gali gauti dėl į aplinką išmetamų radionuklidų, naudojami pasaulinėje praktikoje patvirtinti bendrieji
apšvitos vertinimo modeliai, pernašos koeficientai
bei atskiri radionuklidų pernašos aplinkoje faktoriai, kuriuos nustatė mūsų šalies specialistai būtent
Ignalinos regionui.

Radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką iš BEO
teisinis reglamentavimas
Radionuklidų išmetimas į aplinką yra griežtai reglamentuotas Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, kuriuose įteisintos
pasaulyje priimtos nuostatos, nurodytos Europos Sąjungos ir
Tarptautinės atominės energijos agentūros dokumentuose.
Radionuklidų išmetimas į aplinką vertinamas pagal tai,
kokią jie gali lemti apšvitą, kurią gautų žmogus, gyvenantis
BEO aplinkoje ir todėl labiausiai veikiamas išmestų radionuklidų. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
gyventojų apribotoji dozė, taikoma projektuojant, eksploatuojant ir nutraukiant BEO eksploatavimą, yra 0,2 mSv.
Remiantis apribotąja doze apskaičiuojami ribiniai radionuklidų kiekiai, kuriuos BEO gali išmesti į aplinką per

metus. Todėl visi BEO, prieš pradėdami veiklą arba veiklai
keičiantis, turi gauti leidimą išmesti radionuklidų į aplinką ir suderinti išmetimų planą su Valstybine atominės
energetikos inspekcija (VATESI) ir RSC. Pastarajam išmetimų planą suderinus radiacinės saugos požiūriu, VATESI jį
patvirtina. Išmetimų plane nurodomi visi radionuklidai,
kurie pateks į aplinką iš BEO, metinis ribinis radionuklidų
aktyvumas bei ribiniai aktyvumai ketvirčiui ir mėnesio laikotarpiui. Detaliai nurodoma, kokie ir kiek radionuklidų iš
kokių įrenginių pateks į aplinką. Nesuderinęs radionuklidų
išmetimo į aplinką plano, BEO negali gauti leidimo veiklai
vykdyti – licencijos.

Ignalinos AE vykdoma
išmetimų kontrolė

Metinė efektinė apšvitos
dozė, μSv

Ignalinos AE, kaip ūkio subjektui, galiojančių teisės
aktų tvarka privaloma vykdyti aplinkos radiologinę stebėseną, vertinant, ar išmetimai į aplinką neviršija leidime
išmesti radioaktyviąsias medžiagas nustatytų lygių. Radio
aktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką kontrolė užtikrinama atliekant įvairius radiologinius tyrimus ir matavimus.
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Metinių efektinių dozių, tenkančių kritinės grupės nariui dėl
radionuklidų, išmestų į aplinką iš Ignalinos AE, kaitos tendencijos

Ignalinos AE

Ignalinos AE kas mėnesį teikia VATESI ir RSC radionuklidų
išmetimo į aplinką ataskaitas. Šios ataskaitos taip pat teikiamos Europos Komisijai bei Tarptautinei atominės energijos agentūrai.
Lietuvoje jau du kartus, 2005 ir 2011 m., lankėsi Europos Komisijos Euratomo sutarties 35 straipsnio ekspertų
grupės, kurios tikrino Lietuvos atitiktį minėtos sutarties
reikalavimams aplinkos radiologinės stebėsenos ir išmetimų iš objektų, kurie verčiasi veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, srityje.
Europos Komisijos ekspertų grupės konstatavo, jog išmetimų kontrolė vykdoma tinkamai.
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Remiantis Ignalinos AE ataskaitų duomenimis, 2013 m. iš
Ignalinos AE į atmosferą išmesta 2,8·107 Bq radioaktyviųjų aerozolių (ribinis aktyvumas 8,3·1011 Bq/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/metus)

ir 9,9·106 Bq 137Cs (ribinis aktyvumas 4,3·1010 Bq/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. Tai labai nežymi gyventojų gaunamos apšvitos dalis, kuri neviršijo apribotosios dozės.

RSC veikla užtikrinant gyventojų radiacinę saugą
dėl galimo BEO poveikio
Siekiant įvertinti, ar išmetimai tikrai nėra viršijami, ir
patvirtinti, kad Ignalinos AE veikla lemia nedideles papildomas gyventojų apšvitos dozes, mūsų šalyje vykdoma
valstybinė aplinkos radiologinė stebėsena. Teisės aktų
nustatyta tvarka ją atlieka Aplinkos apsaugos agentūra ir
RSC, o Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo
institutas vykdo gyvūninės kilmės maisto produktų ir jų
žaliavų radiologinę stebėseną.

Tvirtinami dozimetrai aplinkos dozėms matuoti

Cs-137 savitasis aktyvumas,
Bq/kg

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
įgyvendindama Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės
aktų nuostatas, rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų projektus, reglamentuojančius gyventojų, darbuotojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių poveikio. RSC yra įstaiga prie Sveikatos apsaugos ministerijos, todėl, jai pavedus, pagal kompetenciją
dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese, vertina radionuklidų išmetimo į aplinką iš
BEO planus, BEO radiologinės stebėsenos programas ir dėl
jų teikia pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai.
RSC specialistai, siekdami nustatyti BEO įgyvendinamų
priemonių efektyvumą ir užtikrinti gyventojų radiacinę
saugą, nagrinėja Ignalinos AE kartą per mėnesį teikiamas
bei metines radionuklidų išmetimų į aplinką ataskaitas ir
vertina, ar išmetimai neviršija ribinių dydžių bei kokią papildomą apšvitą dėl šių išmetimų patiria gyventojai.
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Vertinant, kokią išorinę apšvitą Lietuvos gyventojai gauna dėl uždaromos Ignalinos AE veiklos, atliekami
aplinkos dozės tyrimai Ignalinos AE regione (2013 m. atlikti 252) ir palyginimui tokie pat tyrimai atliekami kitoje,
labiau nutolusioje nuo Ignalinos AE, Kupiškio savivaldybės
teritorijoje bei didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Išanalizavus tyrimų rezultatus nustatyta, kad vidutinė metinė
aplinkos dozė Ignalinos AE regione lygi 0,71±0,05 mSv, o
Kupiškio rajone – 0,68±0,006 mSv. Atlikti aplinkos dozių tyrimai Ignalinos AE regione statistiškai patikimai nesiskyrė
nuo Kupiškio rajono ir didžiuosiuose miestuose aplinkos
stebėjimo taškuose atliktų tyrimų. Šie rezultatai rodo, kad
vykdomi Ignalinos AE uždarymo darbai nelemia papildomos gyventojų apšvitos.
RSC specialistai Ignalinos AE regione atrenka ir tiria
maisto produktus, jų žaliavas bei geriamąjį vandenį. Ilgamečiai radiologiniai tyrimai rodo, kad šiame regione didesnio radioaktyviųjų medžiagų kiekio maisto produktuose ir
geriamajame vandenyje nėra. Tyrimų rezultatai patvirtina,
kad numatytos radiacinės saugos priemonės užtikrinant
gyventojų saugą nuo iš BEO į aplinką patenkančių radionuklidų yra vykdomos tinkamai.

Atliekami laboratoriniai tyrimai nustatant radionuklidų kiekį maisto
mėginiuose, atrinktuose Ignalinos AE galimos įtakos regione

Tai patvirtina ir RSC atliktų grybų užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs tyrimų rezultatai. Tokie tyrimai atliekami atsižvelgiant į tai, kad grybai linkę daugiau nei kiti maisto produktai sukaupti 137Cs, o Lietuvos gyventojai mėgsta
grybauti.
Grybai iš miškų Ignalinos AE regione, palyginti su grybais iš kitų regionų miškų, gerokai mažiau sukaupia 137Cs.
Didesnis 137Cs savitasis aktyvumas išmatuojamas grybų
mėginiuose, surinktuose pietvakarių Lietuvos miškuose,
nes būtent šią Lietuvos dalį užteršė radioaktyvusis debesis
po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje.
Pateiktame paveiksle matyti, kad grybų mėginiuose iš
Ignalinos regiono miškų 137Cs savitasis aktyvumas yra mažesnis nei mėginiuose iš kitų šalies miškų.
Miško uogose nustatomas gerokai mažesnis 137Cs savitasis aktyvumas nei grybuose.
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Uždarytoji Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje, esančioje Širvintų rajone Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške,
saugomos sovietiniu laikotarpiu pramonėje, medicinoje ir
mokslinių tyrimų metu dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais susidariusios radioaktyviosios atliekos.
Ši radioaktyviųjų atliekų saugykla – tai 3 m gylyje įrengtas 200 m3 monolitinis gelžbetonio rūsys, kuriame buvo
talpinamos ir po to skystu betonu užpilamos radioaktyviosios atliekos. Jos į šią saugyklą buvo vežamos ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš Rusijos Federacijos Kaliningrado bei Gardino sričių.
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla uždaryta
1989 m., nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. Nuo 2002 m. šia saugykla rūpinasi Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA). Saugyklos teritorijoje ir aplinkoje vykdoma stebėsena, siekiant įvertinti, ar saugykloje saugomos radioaktyviosios medžiagos

negali patekti į aplinką bei daryti įtaką gyventojų, gyvenančių netoli saugyklos, sveikatai. Ši stebėsena buvo suaktyvinta nustačius, kad dėl nepakankamo gelžbetoninio
saugyklos rūsio sandarumo radioaktyviųjų medžiagų pateko į aplinką.
2006 m. įgyvendinus Europos Sąjungos finansuojamą
projektą, sustiprinta saugyklos radiologinė būklė, rūsys uždengtas papildoma izoliacine danga.
RSC specialistai, vykdydami valstybinės radiacinės
saugos priežiūros ir kontrolės funkcijas, jau daugiau nei
dešimtmetį atlieka uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų
atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būklės stebėseną. Jie stebi, ar radionuklidų nepatenka
į aplinką ir ar jie nelemia papildomos gyventojų apšvitos
dėl galimo patekimo į geriamąjį vandenį. Šiuo tikslu imami
vandens mėginiai iš saugykloje esančių gręžinių, matuojama gama dozės galia saugyklos teritorijoje bei aplink ją,
tiriami dirvožemio ir valgomųjų grybų mėginiai.
RSC specialistai taip pat analizuoja RATA teikiamas
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos radiologinės stebėsenos rezultatų ataskaitas ir jų pagrindu
vertina, ar radiacinės saugos priemonių gyventojų saugai
pakanka.
RSC specialistų atlikti radiologiniai tyrimai ir RATA ataskaitose teikiami tyrimų rezultatai rodo, kad papildomos
apšvitos gyventojams dėl Maišiagalos saugykloje saugomų radioaktyviųjų atliekų nėra.

Kokią apšvitą Lietuvos gyventojai gauna iš kitų
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių?
Norint įvertinti BEO lemiamos apšvitos dydį, ją reikia
palyginti su vidutine Lietuvos gyventojo gaunama apšvita
iš visų galimų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kurie skirstomi į gamtinius ir dirbtinius.
Gamtinės kilmės šaltiniai žmones nuolat veikė nuo neatmenamų laikų. Tai – kosminė spinduliuotė, radonas ir jo
skilimo produktai, grunte, statybinėse medžiagose, maiste
ir geriamajame vandenyje esantys radionuklidai bei įkvepiamos ore esančios radioaktyviosios dalelės.
Gyventojai taip pat patiria apšvitą dėl jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių planuoto naudojimo (profesinė
ir medicininė apšvita) bei apšvitą, gaunamą branduolinių
ir radiologinių avarijų metu. 2013 m. vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas gavo iš įvairių šaltinių, išskyrus profesinę apšvitą, lygi 3,19 mSv. Žemiau paveiksle pateiktos
gyventojo gaunamos apšvitos sudedamosios dalys ir parodomas atskirų apšvitą sudarančių komponenčių indėlis
į bendrą apšvitą, procentais.
Didžiausią Lietuvos gyventojo per metus gaunamos
apšvitos dalį sudaro radono ir jo skilimo produktų patalpose lemiama (1,03 mSv) bei medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų metu pacientų gaunama apšvita (0,9 mSv).
Iš kitų apšvitą lemiančių šaltinių gyventojas vidutiniškai
per metus gauna mažesnę apšvitą, pvz., dėl radionuklidų
maisto produktuose ir geriamajame vandenyje – 0,32 mSv,

Branduolinių avarijų iškritos
0,06 %
Medicininė apšvita
28,20 %
Išorinė apšvita lauke
ir patalpose
16,92 %

Radionuklidai maiste ir
geriamajame vandenyje
10,03 %
Radonas patalpose
32,7 %
Kosminė spinduliuotė
12,53 %

Vidutiniškai Lietuvos gyventojo gaunamos apšvitos
sudedamosios dalys, proc.
išorinės apšvitos lauke ir pastatuose – 0,54 mSv, kosminės
spinduliuotės – apie 0,4 mSv, branduolinės avarijos nulemia 0,0003 mSv.
Lietuvos ir kaimyninių šalių planai statyti atomines elektrines paskatino RSC specialistus detaliai įvertinti Lietuvos
teritorijų, besiribojančių su naujų atominių elektrinių statybos aikštelėmis, radioaktyvųjį užterštumą prieš pradedant
veikti naujoms atominėms elektrinėms. Kad ateityje būtų
galima nustatyti jau veikiančių elektrinių išmetimų įtaką
aplinkos užterštumui radionuklidais bei šių elektrinių lemiamą apšvitos dydį ir galimą poveikį gyventojų sveikatai, vertintas teritorijų jonizuojančiosios spinduliuotės foninis lygis.
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Radionuklidų kiekio dirvožemyje tyrimai regionuose, kurie
ribojasi su planuojamomis atominėmis elektrinėmis, pradėti 2010 m. ir bus baigti 2015 m.

Gyventojų apšvitos dėl BEO veiklos prevencijos veikla
bus tęsiama ir ateityje. Taip pat numatyta stiprinti veikiančias radiacinės saugos
užtikrinimo sistemas
tuo atveju, jeigu kaimyninėse šalyse pradėtų veikti naujos atominės elektrinės.
Informacija
apie
visus stebėsenos rezultatus skelbiama RSC
interneto svetainėje
www.rsc.lt ataskaitų ar Dirvožemio užterštumo
kita informacijos teiki- radionuklidais tyrimai būsimų
atominių elektrinių aplinkoje
mo forma.

NAUJIENOS
Nuo rugsėjo 8 iki spalio 7 d. RSC stažavosi Serbijos
Radiacinės saugos ir branduolinio saugumo agentūros specialistė Marijana Balin, kuri gilino žinias veiklos
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo, radiacinės saugos priežiūros, profesinės ir medicininės apšvitos stebėsenos srityse. Atsižvelgiant
į M. Balin darbo sritį, stažuotės metu daug dėmesio
buvo skirta veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais licencijavimo klausimams: stažuotoja supažindinta su Lietuvoje veikiančia šios veiklos licencijavimo sistema, teisės aktų reikalavimais, jų praktiniu
įgyvendinimu.
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.

2014 m. liepos 10–rugpjūčio 9 d. vykdant
TATENA projektą „TAD5004: Improving Laboratory Capacity
for Food Safety“
RSC stažavosi
7 įvairių Tadžikistano institucijų specialistai. Pagrindinis jų stažuotės
tikslas – padedant RSC specialistams pagilinti žinias radiologinių tyrimų atlikimo metodologijos, maisto, statybinių medžiagų, dirvožemio ir kitų mėginių atrinkimo
strategijų parengimo srityse ir sukurti maisto bei kitų
medžiagų radiologinio tyrimo tinklą Tadžikistane.

Rugsėjo 22–26 d. RSC direktorius Albinas Mastauskas
kartu su Lietuvos delegacija dalyvavo Vienoje (Austrija) vykusioje TATENA Generalinėje konferencijoje.

Kartu su Generaline konferencija minėtomis dienomis vyko ir kiti renginiai. Rugsėjo 22 d. vykusio pasitarimo „Naujas strateginis požiūris įgyvendinant ir stiprinant
radiacinės saugos infrastruktūrą šalyse narėse“ metu pranešimą skaitė A. Mastauskas.
Generalinė konferencija yra aukščiausias TATENA politikos formavimo organas, kurį sudaro šios agentūros
valstybių narių atstovai. Generalinės konferencijos – kasmet organizuojami susitikimai, kurių metu aptariamos
TATENA programos ir tvirtinamas biudžetas, pristatomi per metus nuveikti darbai, įgyvendinti projektai bei
svarstomi aktualūs radiacinės ir branduolinės saugos
klausimai.

Rugsėjo 29–spalio 10 d. RSC Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rugilė
Aganauskaitė dalyvavo Obninske (Rusijoje) Tarptautinės
atominės energijos agentūros (TATENA) organizuotuose mokymo kursuose „Fizinės saugos sistemos praktinis
valdymas“.
Mokymų metu nagrinėti efektyvios fizinės saugos
sistemos kūrimo, tobulinimo bei patikimumo vertinimo
klausimai. Fizinės saugos sistemos tikslas – apsaugoti

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius nuo pašalinių žmonių atsitiktinio ar neteisėto patekimo prie jų,
vagystės ar sabotažo, todėl daug dėmesio buvo skirta
pagrindinėms fizinės saugos sistemos funkcijoms – įsibrovėliams aptikti ir sulaikyti. Mokymų dalyviai, išklausę paskaitas, modeliavo, pristatė ir vertino didelio
aktyvumo (I–III pavojingumo kategorijos) uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos
sistemas.
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RSC vykdytas nacionalinis techninio bendradarbiavimo
projektas LIT6005 „Nacionalinės biologinės dozimetrijos
laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“
pateko į „TATENA 2014 m. sėkmės istorijų“ sąrašą tarp 5 sėk
mingiausių Europos regiono projektų.
Intensyvus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimas įvairiose medicinos, pramonės, mokslo srityse susijęs su darbuotojų ir gyventojų galima papildoma apšvita
bei jos žalingo poveikio sveikatai rizika. Įvykus nenumatytam atvejui ir atsiradus padidėjusios apšvitos tikimybei, būtina nustatyti apšvitos dydį. Vienintelis būdas tai padaryti,
jei nebuvo naudojami individualūs dozimetrai, yra biologinė dozimetrija, todėl buvo nuspręsta sukurti tam reikiamą
infrastruktūrą RSC.
2011 m. patvirtintas projektas vykdytas 2012–2013 m. finansuojant TATENA ir Sveikatos apsaugos ministerijai. Įsigyta
reikalingos laboratorinės įrangos, mikroskopų, cheminių reagentų, išbandyti ir įsisavinti pasirinkti biologinės dozimetrijos
metodai, specialistai buvo apmokyti užsienio šalių institutuose,
gautas Lietuvos bioetikos komiteto leidimas tyrimams vykdyti.
Įgyvendinus projektą, RSC specialistai gali nustatyti
asmens apšvitą, paėmę vos kelis mililitrus kraujo. Tyrimas

paremtas žmogaus limfocitų chromosomų pažaidų,
kurios atsiranda dėl jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio, aptikimu, jų dažnio nustatymu ir palyginimu
su dozės–atsako kreive, sudaryta specialiai įvairiomis
dozėmis apšvitinant kraują.
Kadangi limfocitai su krauju
pasiskirsto visame kūne, vertė parodo vidutinę viso kūno
sugertąją dozę.
Tyrimai leidžia ne tik nustatyti sugertąją dozę, neturint tikslių duomenų apie apšvitą, bet ir patvirtinti arba paneigti individualiųjų dozimetrų
rodmenis.
Projekto įgyvendinimas – svarbus žingsnis siekiant sustiprinti apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote vertinimą
bei parengtį galimoms radiologinėms avarijoms, kurių
gali įvykti naudojant įvairius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius medicinoje, pramonėje, moksle ar mokymo
procese.

Medienos kuro pelenai gali būti užteršti
radioaktyviosiomis medžiagomis
Lapkričio 4 d. Vilniuje vykusioje Tarptautinėje biomasės energetikos konferencijoje RSC Ekspertizės ir
apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja Rima Ladygienė skaitė
pranešimą „Medienos kuro pelenų radioaktyvumo problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje“. Pranešime apžvelgtos medienos kuro užterštumo radioaktyviosiomis
medžiagomis problemos bei pateikti Lietuvoje vykdomos medienos kuro radioaktyviosios taršos kontrolės
rezultatai.
Pastaruoju metu patalpoms šildyti Lietuvoje vis plačiau naudojamas medienos kuras. Jį naudoja tiek didžiosios miestų ar rajonų šiluminės katilinės, tiek privačių
namų gyventojai, o medienos kuro pelenai, susidarę šilumos gamybos metu, gali būti panaudojami žemės ūkyje
kaip trąša.
Išaugus medienos kuro paklausai, nebeužtenka vietinės žaliavos, todėl mediena kurui įvežama ir iš kitų šalių,
taip pat iš tų regionų, kurie buvo užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis po Černobylio AE avarijos. Kadangi radioaktyviosiomis medžiagomis gali būti užteršta įvežama
mediena, šilumos gamybos procese pelenuose gali koncentruotis radioaktyviosios medžiagos.
Nustatyta, kad mediena būna užteršta tik radioaktyviuoju cezio Cs-137 radionuklidu, kurio į aplinką, įvykus
Černobylio AE avarijai, pateko didžiausias kiekis ir kuris palyginti yra ilgaamžis. Naudojant tokius medienos

kuro pelenus dirvoms tręšti gali būti užteršiamos ir dirvoje auginamos žemės ūkio kultūros ar gyvulių pašarai,
o radioaktyviųjų medžiagų gali patekti į žmonėms skirtą
maistą.
Medienos kuro pelenų, užterštų Cs-137 radionuklidu,
naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m.
kovo 12 d. įsakymu Nr. V-250, įsigaliojo 2013 m. lapkričio
1 d. ir reglamentuoja tokių medienos kuro pelenų naudojimą ir tvarkymą. Tvarkos apraše nustatyta tvarka gamintojai, turintys katilines, kuriose katilų suminė vardinė (nominali) šiluminė galia kūrenant biokuru yra didesnė kaip
2,5 MW, privalo atlikti susidariusių medienos kuro pelenų
radiologinę kontrolę.
Šiais metais atlikta per 70 medienos kuro pelenų mėginių, atrinktų didžiosiose šalies katilinėse, radiologinių tyrimų. Jų rezultatai rodo, kad dauguma medienos kuro pelenų yra tinkami naudoti dirvoms tręšti. Tik apie 8 proc. visų
medienos kuro pelenų pagal užterštumo Cs-137 radio
nuklidu lygį negali būti naudojami žemės ūkyje dirvoms
tręšti, tačiau jie tinkami statybinėms medžiagoms gaminti
ar keliams tiesti ir pan.
Ilgalaikiai RSC tyrimai rodo, kad lietuviška mediena
nėra užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis. Lietuvos gyventojai neturėtų nerimauti dėl galimo medienos
kuro pelenų, naudojamų žemės ūkyje dirvoms tręšti,
radioaktyviojo užterštumo, tačiau, kilus abejonių, gali
prašyti pelenų pardavėjų pateikti radiologinio tyrimo
išvadas.
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