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Įžanginis žodis
2014 m. įrašė dar vieną puslapį į Radiacinės saugos centro (toliau – RSC)
veiklos istoriją. Žvelgiant į ataskaitinius metus galima pasakyti, kad nuveikta tikrai labai daug.
Nuosekliai dirbta skatinant licencijų turėtojus diegti priemones,
mažinančias profesinę ir medicininę apšvitą. Medicininės apšvitos
įtaką gyventojų apšvitai lemia Lietuvoje ir visame pasaulyje augantis
kompiuterinės tomografijos ir diagnostinių branduolinės medicinos
procedūrų skaičius. RSC specialistai,
kaip ir kiekvienais metais, aktyviai
dirbo siekdami mažinti šią apšvitą
ir įgyvendindami rentgenografijos,
rentgenoskopijos,
mamografijos,
kompiuterinės tomografijos ir intervencinės radiologijos procedūrų
metu pacientų gaunamos apšvitos
stebėsenos programas.
Vertinant Lietuvos gyventojų apšvitą iš visų galimų šaltinių,
vykdytos Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–
2016 m. programoje numatytos priemonės. Atlikti maisto ir
geriamojo vandens, aplinkos dozės ekvivalento, branduolinės
energetikos objektų radiologinio poveikio gyventojams, radono patalpose ir kiti radiologiniai tyrimai.
Biologinės dozimetrijos laboratorijoje atlikti pirmieji citogenetiniai tyrimai. Tirti didžiausias išorinės apšvitos dozes
gavę darbuotojai siekiant įsitikinti, ar jie iš tikrųjų negavo išmatuotos apšvitos ir jų naudojamos individualiosios saugos
priemonės yra efektyvios. Šiais tyrimais nustatyta, kad vienas
darbuotojas patyrė padidėjusią apšvitą. Tai patvirtino ir Prancūzijos specialistai.
Lietuvos Respublikos Seimui 2014-uosius paskelbus Vaikų
sveikatos metais RSC specialistai, palaikydami šią iniciatyvą,
drauge su Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuru atliko
radono tūrinio aktyvumo tyrimus Vilniaus miesto vaikų ugdymo įstaigose, kurių patalpose vaikai praleidžia daug laiko.
Džiugu, kad radiacinės saugos požiūriu visos patalpos buvo
saugios, jokių radono patalpose mažinimo priemonių taikyti
nereikėjo.
Ypatingos paramos apsaugodami Lietuvos gyventojus nuo
nepagrįstos papildomos apšvitos sulaukėme iš Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA). Vykdyti TATENA
nacionaliniai techninio bendradarbiavimo projektai: „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“ (TATENA 2014 m. sėkmės istorijų sąraše šis projektas įtrauktas tarp 5 sėkmingiausių Europos regione
vykdytų projektų), „Ilgalaikis pacientų ekspozicijų ir apšvitos dozių registravimas diagnostinių ir intervencinių procedūrų metu“
bei drauge su Klaipėdos universitetinės ligoninės specialistais
atliktas mokslinis projektas „Galimybė optimizuoti pacientų dozes spindulinėje terapijoje citogenetiniais metodais nustatant
pacientų jautrumą jonizuojančiajai spinduliuotei“.
Paminėtina, kad 2014 m. RSC drauge su Europos šalių
radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų asociacija
(toliau – HERCA) Vilniuje organizavo 13-ąjį HERCA susitikimą,
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Foreword
The year of 2014 has inscribed one
more page in the history of activities of
the Radiation Protection Centre (RSC).
Looking at the preceding year one can
say that certainly a lot work was done.
Consistent work has been done in
order to encourage licensees to introduce the measures to reduce occupational and medical exposure. The impact
of medical exposure to the population
is determined by the increase of number of the computed tomography and
diagnostic nuclear medicine procedures in Lithuania and worldwide. As in
previous years, RSC specialists actively
endeavoured to reduce this exposure
and implemented medical exposure
monitoring programmes for radiography, fluoroscopy, mammography, computed tomography and interventional
radiology procedures.
In order to evaluate public exposure of the population
of Lithuania to all potential sources the measures of the
Public Exposure Monitoring Programme for 2012–2016 were
executed. RSC performed radiological investigations of food
and drinking water, ambient dose equivalent, radiological
impact to the population from nuclear facilities, indoor radon,
among others.
The biological dosimetry laboratory performed first cytogenetic
analyses. Cytogenetic analysis was performed to the workers with the
highest external occupational doses, in order to ascertain whether
or not the workers received measured doses and the effectiveness
of their personal protective equipment. The analysis showed that
one worker has received increased exposure and French specialists
confirmed the results.
The Seimas of the Republic of Lithuania declared 2014 as the
year of children health. To support this initiative, RSC specialists
together with Vilnius City Public Health Bureau performed the
measurements of volumetric radon activity in Vilnius childhood
education and care facilities in which children spend a lot of time.
It is gratifying to know that from the radiation protection point of
view, all the facilities were safe and no indoor radon mitigation
measures were required.
We have received distinct support for protecting Lithuanian
population against unjustified additional exposure from the
International Atomic Energy Agency (IAEA). These national
IAEA technical cooperation projects were implemented: The
Establishment of the National Biological Dosimetry Laboratory
for Cytogenetic Analysis of Ionising Radiation Exposure and
Biological Dose Assessment (in the list of the IAEA technical
cooperation success stories of 2014 this project was included
among 5 of the most successful projects in European region),
Supporting Long Term Recording of Patient Doses in Diagnostic
and Interventional Procedures, scientific project together with
the specialists of Klaipėda University Hospital Possibility to
Optimise Radiation Doses for Patients of Radiotherapy Using
Cytogenetic Methods for Determination of Patient Sensitivity to
Ionising Radiation.
It is worth to mention that in 2014 RSC together with the
Association of the Heads of European Radiological Protection
METINĖ ATASKAITA 2014 I ANNUAL REPORT 2014

kurio metu aptarti HERCA veiklos, medicininės, profesinės,
avarinės ir gyventojų apšvitos reglamentavimo klausimai,
išklausytos medicininės įrangos gamintojų bei sudarytų darbo grupių ataskaitos. HERCA nariai susitikimo metu taip pat
susipažino su Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūra ir RSC
veikla.
Džiugu, kad pasiekėme tokį profesinės kvalifikacijos lygį,
kai galime įgyta patirtimi kuriant radiacinės saugos infrastruktūrą ar atskirus jos elementus dalytis su kitų šalių partneriais.
Drauge su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)
sėkmingai vykdyti dvejų metų Europos Sąjungos (toliau – ES)
Dvynių projektas „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir techninės paramos organizacijų vystymasis Azerbaidžano Respublikoje“ ir drauge su UAB „Lokmis“ – ES techninės
paramos projektas „Sveikatos apsauga, susijusi su medicinine
apšvita Kroatijos Respublikoje“. Azerbaidžane vykdytas projektas pateko tarp penkių geriausiai Azerbaidžano Respublikoje
įgyvendintų projektų.
Lietuvos žmonių ir aplinkos radiacinės saugos užtikrinimas
yra nenutrūkstamas procesas ir pagrindinis mūsų tikslas, todėl sieksime tobulinti įvairias infrastruktūros grandis, užtikrinti
aukštą kompetencijos ir ekspertizės lygį, bendradarbiauti su
suinteresuotomis įstaigomis, organizacijomis ir visuomene
bei ieškosime naujų ir veiksmingų būdų spręsdami radiacinės
saugos problemas.

Competent Authorities (HERCA) organised 13th HERCA meeting in
Vilnius to discuss the topics of HERCA activity, medical, occupational,
emergency and public exposure regulation. The reports of medical
equipment manufacturers and established Working Groups were
presented. During the meeting the members of HERCA also were
informed about Lithuanian radiation protection infrastructure and
RSC activities.
It is our pleasure to announce that we have achieved such a level
of professional qualifications, that we can share gained experience in
developing of radiation protection infrastructure and its individual
elements with the partners of other countries.
In cooperation 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 the enterprise Lokmis UAB – EU funded
technical assistance project Health Protection in Relation to Medical
Exposure – re-launch in the Republic of Croatia. The project that was
carried out in Azerbaijan was ranked among five of the best projects
implemented in Azerbaijan.
Ensuring radiation protection of Lithuanian nation and
environment is a continuous process and our primary objective,
therefore, we will seek to improve various links of the infrastructure,
to ensure a high level of competence and expertise, to cooperate
with concerned institutions, organisations and the public and we will
exploit new and effective ways of solving radiation protection issues.

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. Structure of Radiation protection
centre, human and financial
resources
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1 pav. 2014 m. RSC struktūra
Figure 1. The structure of RSC in 2014

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

HUMAN RESOURCES

2014 m. RSC struktūrinių pokyčių nebuvo. Metų pabaigoje
RSC dirbo 63 karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (tarp jų 4 pakaitiniai valstybės tarnautojai) (toliau – specialistai).
2014 m. priimti trys nauji specialistai. Įsilieti į kolektyvą jiems
padeda įvadinio mokymo programa, kurios metu per pirmus tris
mėnesius nauji specialistai supažindinami su pareigomis, RSC
struktūra ir veiklos specifika, atskirų skyrių funkcijomis ir teisine
baze, jie įgyja praktinių darbo įgūdžių.
Trylika specialistų dirba daugiau nei 17 metų, o dvylikos
specialistų tarnybinė veikla nesiekia trejų metų (2 pav.). RSC specialistų kaita nėra didelė ir tai svarbu siekiant užtikrinti RSC veiklos efektyvumą ir produktyvumą bei kuriant teigiamą įstaigos
klimatą.
Specialistų, kurių 65 proc. sudaro moterys, amžiaus vidurkis –
40 metų. Net 87 proc. specialistų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, iš
jų 5 – mokslo daktarai.
Naujų žinių ir įgūdžių siekimas – neatsiejama RSC specialistų darbo dalis. Atsižvelgiant į specialistų poreikius ir tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus kasmet rengiami asmeniniai, skyrių bei RSC kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo planai.
Plano vykdymo eiga kontroliuojama, rengiama kvalifikacijos
tobulinimo ataskaita ir analizė, o tai įpareigoja kiekvieną specialistą atsakingai vertinti savo poreikį siekti profesinio tobulėjimo. 2014 m. 20 RSC specialistų kvalifikaciją kėlė TATENA
surengtuose kursuose, dalyvavo mokymuose, konferencijose, seminaruose, vyko mokslinių vizitų bei į kitus renginius, organizuotus

RSC did not undergo any structural changes in 2014. At the end of
a year RSC had 63 civil servants and employees employed on a labour
contract basis (4 of them acting civil servants) (specialists).
In 2014 three specialists were recruited. The introductory course
helps them to get integrated into the team and during the first three
months the new specialists get acquainted with the duties, the
structure of RSC and particularity of the activities, the functions of
particular divisions, legal basis and acquire practical skills.
Thirteen specialists work more than 17 years, and twelve specialists
conduct their professional activities for no more than three years
(Figure 2). The turnover of RSC specialists is not significant and this is
important to ensure efficiency and productivity of RSC performance as
well for creating a positive climate in the institution.
The average age of specialists – 40 years. Women comprise 67 %
of specialists. Actually, 87 % of the specialists have acquired university
degree, while 5 of them have PhD degree.
Generating new knowledge and skills is an integral part of the
work of RSC specialists. Personal, divisions’ and RSC professional
qualification development and training plans are prepared annually
with respect to the demands of specialists and results of performance
evaluation. The proceeding of the plan implementation is supervised
and the qualification development report and analysis are prepared,
which obliges each employee to evaluate responsibly personal needs
of professional development. In 2014 20 specialists improved their
qualification in the regional IAEA courses, participated in training
courses, conferences and workshops, and attended scientific visits
and other events in 22 foreign countries. 49 RSC specialists improved
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2 pav. Specialistų pasiskirstymas pagal stažą
Figure 2. Distribution of employees by work experience

22 užsienio šalyse. Lietuvoje kvalifikaciją tobulino 49 RSC specialistai. RSC specialistai dalijasi įgyta patirtimi, žiniomis bei jų pritaikymu
tiesioginiame savo darbe, grįžę iš mokymo kursų, konferencijų ar
kitų renginių ataskaitose nurodo, kaip įgytas žinias pritaikys vykdydami savo pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas. Radiacinės
saugos klausimai ir temos, kurios aktualios ir įdomios visiems, aptariamos išplėstiniuose RSC specialistų pasitarimuose.

their qualification in Lithuania. RSC specialists share the experience,
knowledge and the ways to apply them in their direct work. After
returning from training courses, conferences or other events, RSC
specialists indicate in their reports how the knowledge gained will be
applied to perform the functions specified in their job descriptions.
Radiation protection issues and topics that are relevant and interesting
to everyone are discussed in comprehensive RSC meetings.

FINANSINIAI IŠTEKLIAI

FINANCIAL RESOURCES

Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos.
Tai sudaro 2 962,4 tūkst. Lt, iš kurių 96 proc. – asignavimai darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui, likusi suma – kitos išlaidos.
RSC turi ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauna pajamų už teikiamas paslaugas (pajamų įmokų lėšos). RSC finansavimo šaltiniai ir apimtys
pateikti 3 pav.

RSC is principally financed by the state budget funds amounted
to 2 962,4 thousand Litas, from which 96 % of allocations cover
salaries and social insurance, the remaining amount – other costs.
RSC also generates non-budget income, i.e., income for provided
services (income contribution funds). RSC sources and scope of
financing are shown in Figure 3.

ES lėšos / EU funds
953,6 tūkst. Lt / thous. LT
22 %

Tarptautinių organizacijų lėšos / Funds from international organizations
29,3 tūkst. Lt / thous. LT
1%

Valstybės biudžeto lėšos / State budget funds
2962,4 tūkst. Lt / thous. LT
68 %

Pajamų įmokų lėšos / Funds from income from services
409,3 tūkst. Lt / thous. LT
9%

3 pav. RSC 2014 m. finansavimo šaltiniai ir apimtys
Figure 3. Sources and scope of financing in 2014

Atskiriems pavedimams bei projektams vykdyti gaunama lėšų ir iš kitų šaltinių (ES bei tarptautinių organizacijų).
Iš ES struktūrinės paramos 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-VRM-03-V-01-069 „Mokymai radiacinės
saugos klausimais“, kurių bendra vertė – 194,9 tūkst. Lt.
Iš ES lėšų buvo vykdytas techninės paramos projektas
„Sveikatos apsauga, susijusi su medicinine apšvita Kroatijos
Respublikoje“ – 157,1 tūkst. Lt ir ES Dvynių projektas Azerbaidžane „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir
pagalbinių tarnybų vystymas Azerbaidžano Respublikoje“ –
601,6 tūkst. Lt.
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For the implementation of the particular assignments and projects
other financial sources can be obtained (funds of EU and other
international organisations). RSC used EU structural funds to implement
these projects: Operational Programme Project for the Development
of Human Resources for 2007–2013 No. VP1-4.2.-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 with the total value of 194,9 thousand Litas.
EU funded technical assistance project Health Protection in
Relation to Medical Exposure – re-launch in the Republic of Croatia was
implemented with total budget of 157,1 thousand Litas and EU funded
Twinning project in Azerbaijan Strengthening Radiation Protection
Infrastructure and Development of the Supporting Services of the
Republic of Azerbaijan – with total budget of 601,6 thousand Litas.
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Iš tarptautinių organizacijų lėšų vykdyti nacionaliniai
TATENA techninio bendradarbiavimo projektai LIT 6005 „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“ ir LIT 2012 „Ilgalaikis pacientų ekspozicijų ir apšvitos dozių registravimas diagnostinių ir intervencinių
procedūrų metu“, kurių vertė – 29,3 tūkst. Lt.

Using the funds from international organisations the IAEA
national technical cooperation project LIT 6005 Establishment
of the National Laboratory of Biological Dosimetry to Perform
Cytogenetic Analysis of Ionising Radiation Exposure and Biological
Dose Assessment and LIT 2012 Supporting Long Term Recording
of Patient Doses in Diagnostic and Interventional Procedures were
carried out and had total budget of 29,3 thousand Litas.

II. Kokybės vadybos sistema

II. Quality management system

RSC įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) siekiama
užtikrinti vykdomų funkcijų našumą, nuoseklumą, apibrėžtumą
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų
apšvitos registro tvarkymo, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo, valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, pasirengimo radiacinėms avarijoms ir reagavimo
joms įvykus, gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apšvitos stebėsenos ir ekspertizės bei radiacinės saugos ugdymo ir kitose veiklos
srityse.
RSC procesai dokumentuoti ir atliekami pagal LST EN ISO
9001 standarto reikalavimus.
Siekiant įvertinti, ar KVS veikia efektyviai ir atitinka būtinąsias
kokybės sąlygas, 2014 m. buvo atliktas 21 skyrių ir skyriams nepriklausančių darbuotojų veiklos vidaus auditas. Jo metu buvo vertinama, kaip darbuotojai atlikdami funkcijas vadovaujasi patvirtintais KVS dokumentais, nustatomos stipriosios ir silpnosios vietos,
skatinamas nuolatinis darbuotojų ir procesų tobulėjimas.
2014 m. buvo patvirtinta 10 naujų KVS dokumentų, atlikti
13 KVS dokumentų keitimai.
Išorės auditą atliko bendrovė „Bureau Veritas“, kuri įvertino
ir patvirtino RSC įdiegtos KVS atitiktį LST EN ISO 9001 standarto
reikalavimams.
Daugelis RSC atliekamų tyrimų yra akredituoti pagal LST
EN ISO 17025 standarto reikalavimus. 2014 m. gegužės 14 d.
Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos atliko
akredituotos veiklos srities išorinį priežiūros įvertinimo standarto
LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai auditą, kurio metu neatitikčių nenustatė.
RSC įdiegta ir nuolat stiprinama KVS gerina darbo efektyvumą, teikiamų paslaugų kokybę bei prisideda prie teigiamo visuomenės požiūrio į valstybės institucijų veiklą formavimo.

Introduced quality management system (QMS) in RSC aims to
ensure the efficiency, consistency of dedicated functions performance,
handling certainty of the State Register of Sources of Ionising Radiation
and Occupational Exposure, authorisation of the activities with sources
of ionising radiation, state radiation protection supervision and control,
emergency preparedness and response to radiological accidents, expertise
and assessment of public and occupation exposure, environmental
monitoring, training on radiation protection and other areas of activities.
The RSC processes are documented and conducted in
accordance with LST EN ISO 9001 standard.
In order to verify, if the QMS functions effectively and meets
the necessary quality conditions, internal performance audits of
21division and employees, independent of any division, were carried
out in 2014. The audits assessed how employees in the performance
of their functions, operate approved QMS documents, the
strengths and weaknesses were being determined and continuous
development of employees and processes was promoted.
In 2014, 10 new QMS documents were approved and 13 QMS
documents were changed.
The external audit was executed by enterprise “Bureau Veritas”,
which has assessed and approved that QMS of RSC is in compliance
with LST EN ISO 9001 standard requirements.
Most of the RSC laboratory research tests are accredited
according to the LST EN ISO 17025 standard. On 14th of May 2014
Lithuanian National Accreditation Bureau under the Ministry of
Economy performed external supervisory audit in the field of
accredited activities to assess the compliance with the standard ISO/
IEC 17025: 2005 requirements, which found no nonconformities.
Introduced and continuously strengthened QMS of the RSC improves
operational efficiency, quality of services and contributes to the formation
of a positive public attitude to the work of the state institutions.

III. Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais reguliavimas

III. Regulation of activities with
sources of ionising radiation

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR
DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRAS

STATE REGISTER OF SOURCES OF IONISING RADIATION AND
OCCUPATIONAL EXPOSURE

2014 m. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras) buvo saugomi duomenys apie 13,9 tūkst. jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių (toliau – šaltiniai). 2014 m. išliko tos pačios šaltinių kitimo tendencijos, kaip ir ankstesniais metais: jonizuojančiosios
spinduliuotės generatorių skaičius didėja, o uždarųjų šaltinių kiekis
mažėja. Šaltinių skaičiaus kitimas 2008–2014 m. pavaizduotas 4 pav.
Daugiausiai jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių
(~ 85 proc.) yra rentgenodiagnostinėje medicininėje įrangoje.
Medicininės rentgenodiagnostikos įrangos kitimo tendencijos
2008–2014 m. pavaizduotos 5 pav.
Per paskutiniuosius septynerius metus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičius padidėjo nuo 2 409 iki 2 932 vnt. dėl odontologijos praktikoje naudojamos rentgenodiagnostikos įrangos (intraoralinių
dantų rentgeno aparatų, panoraminės ir tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos) kiekio didėjimo. Šios įrangos pasiskirstymas pagal tipą
pavaizduotas 6 pav.

In 2014 the data of 13,9 thousand sources maintained in the State
Register of sources of ionising radiation and occupational exposure
(Register). The change in number of sources in 2014 stayed in similar
dynamics as in previous years: the number of ionising radiation
generators is increasing and the number of sealed sources keeps on
reducing. The dynamics of number of sources in 2008–2014 is shown
in Figure 4.
Most of ionising radiation generators (around 85 %) are in the
X-ray diagnostic medical equipment. The dynamics of the number
of X-ray diagnostic medical equipment in 2008–2014 is shown in
Figure 5.
Over the last seven years the amount of generators increased
from 2 409 to 2 932 items. This is due to the growing number of the
X-ray diagnostic equipment (intraoral dental X-ray units, panoramic
and volume computed tomography equipment) used in dental
practice. The distribution according to the type of equipment is
shown in Figure 6.
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Figure 4. Dynamics of number of sources in 2008–2014
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Figure 5. Dynamics of number of X-ray diagnostic medical equipment in 2008–2014
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Figure 6. Distribution of X-ray diagnostic equipment used in dental practice by type in 2012–2014

Kitose srityse (pramonėje, moksle ir pan.) jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai plačiai taikomi pramoninėje rentgeno radiografijoje, moksliniuose tyrimuose (elektroniniai mikroskopai, rentgeno spektrometrai ir pan.), muitinės ir pasienio postuose krovinių ir
keleivių bagažo kontrolei, pramonėje įvairiuose rentgeno kontrolės
įrenginiuose naudojamų žaliavų, gaminamos produkcijos kokybei
įvertinti, svetimkūniams aptikti, metalų laužo sudėčiai nustatyti.
2014 m. naudojamų uždarųjų šaltinių skaičius Lietuvoje ir toliau
mažėjo. Pramonės, mokslo ir kitose srityse taikomi rentgeno, ultragarso, magnetinio rezonanso ir kiti tyrimo metodai keičia uždarųjų
šaltinių naudojimą, o nebenaudojami uždarieji šaltiniai sutvarkomi
kaip radioaktyviosios atliekos ar grąžinami gamintojui (7 pav.).
Didelio aktyvumo uždarieji šaltiniai naudojami gama radiografijoje, mažo aktyvumo – įvairiuose analizatoriuose, spektrometruose, matuokliuose, kalibravimo įrangoje. Medicinoje uždarieji šaltiniai naudojami spindulinėje terapijoje kraujui švitinti, kaip etaloniniai
šaltiniai.
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The generators are widely used in other areas (industry, science
and etc.), such as industrial radiography, scientific research (electronic
microscopes, X-ray spectrometers, etc.), cargo and passenger
baggage control in customs and border posts, various industrial
X-ray inspection devices used for the assessment of quality of raw
materials and manufactured products, detection of foreign bodies
and identification of the composition of scrap metal.
The number of sealed sources used in Lithuania in 2014
continued to decline. Variant testing methods as X-ray, ultrasonic,
magnetic resonance and etc. replace the use of sealed sources
within the industry, science and other fields. Meanwhile, disused
sealed sources are treated as radioactive waste or returned to the
manufacturer (Figure 7).
High activity sealed sources are used in gamma radiography,
low activity sources in different analysers, spectrometers, gauges,
calibration equipment. Sealed sources are used in medicine for
radiotherapy to irradiate the blood, as reference sources.
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Figure 7. Dynamics of sealed sources treated as radioactive waste or returned to manufacturer in 2012–2014

Kiekvienais metais vis daugiau atvirųjų šaltinių naudojama
branduolinėje medicinoje įvairių ligų diagnostikai ir gydymui.
Tai radiofarmakologiniai preparatai (skysčiai, kapsulės, milteliai), kurių sudėtyje 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
2014 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ)
gautų atvirųjų šaltinių aktyvumas viršijo 10,7 TBq. Atvirųjų šaltinių kiekio kitimas 2008–2014 m. pavaizduotas 8 pav.

Every year the number of unsealed sources used in
nuclear medicine for diagnostics of various diseases and their
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, 3H and 35S radionuclides. Overall
activity of received unsealed sources by ASPĮ in 2014 exceeded
10,7 TBq. The dynamics of the amount of unsealed sources in
2008–2014 is shown in Figure 8.
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Figure 8. Dynamics of amount of unsealed sources in 2008–2014

Registras papildytas 5 456 darbuotojų, dirbančių su šaltiniais
(toliau – darbuotojai), apšvitos dozių įrašais. Įvairių sričių darbuotojų
metinių apšvitos dozių įrašų skaičiaus kitimas 2010–2014 m. pavaizduotas 9 pav.

5 456 records of occupational exposure doses of workers
conducting activities with sources were submitted to the Register in
2014. The dynamics of the number of annual occupational doses for
different areas of activities in 2010–2014 is shown in Figure 9.
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Figure 9. Dynamics of number of annual occupational doses recorded in Register in 2010–2014
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Pastaraisiais metais augo medicinos darbuotojų dozių įrašų skaičius, nes daugėjo odontologijos bei intervencinės radiologijos ir kardiologijos srityje dirbančių specialistų.
Per paskutiniuosius penkerius metus stebimas pramonėje
dirbančių darbuotojų metinių apšvitos dozių įrašų skaičiaus
mažėjimas, tam įtakos turėjo mažėjantis darbuotojų skaičius
Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – AE) ir mažėjantis uždarųjų šaltinių naudotojų skaičius.
2014 m. į Registrą įtrauktų metinių apšvitos dozių verčių
pasiskirstymas pagal dozių intervalus pavaizduotas 10 pav.,
o 2010–2014 m. metinių apšvitos dozių verčių pasiskirstymo
palyginimas – 11 pav.

Darbuotojų metinių apšvitos dozių skaičius
Number of annual occupational doses

10 000

In recent years, the number of dose records of medical workers
augmented due to increasing number of professionals working in
dentistry, interventional radiology and cardiology fields.
The decline in number of annual occupational dose records
for industrial workers is observed over the last five years and it is
influenced by reduced number of workers at Ignalina nuclear power
plant (NPP) and decreasing number of sealed source users.
The distribution of the annual occupational doses submitted
to the Register in 2014 according to the intervals of doses is
shown in Figure 10 and the comparison of the distribution
of the values of annual occupational doses in 2010–2014 is
shown in Figure 11.
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Figure 10. Distribution of annual occupational doses in 2014 according to dose range

Dauguma (apie 94 proc.) į Registrą įrašytų darbuotojų metinių
išorinės apšvitos dozių buvo mažesnės už minimalų registruojamąjį lygį (1 mSv). Didžiausias metines apšvitos dozes gavo Lietuvos ar kitų valstybių branduolinės energetikos objektuose dirbę darbuotojai ir intervencinės radiologijos darbuotojai.
Išduoti 37 komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasai
(toliau – pasai). Iš jų net 25 pasai buvo išduoti Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie dirbo kitų valstybių branduolinės
energetikos objektuose, likusieji 12 – išduoti dirbti Ignalinos
AE kontroliuojamojoje zonoje. Išduotų pasų skaičiaus kitimas
2010–2014 m. pavaizduotas 12 pav.

The majority (around 94 %) of annual occupational doses
recorded in the Register were lower than the minimum recordable
level (1 mSv). The highest annual occupational doses were received
by the workers working in Lithuanian or foreign nuclear facilities and
interventional radiologists.
37 radiation passbooks were issued to outside workers and as
many as 25 of these radiation passbooks were issued to the citizens
of the Republic of Lithuania to work in the nuclear facilities abroad,
the remaining 12 – issued to work in the controlled area of Ignalina
NPP. The dynamics of the number of issued radiation passbooks in
2010–2014 is shown in Figure 12.
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Figure 12. Dynamics of number of radiation passbooks issued for outside workers in 2010–2014

LICENSING OF PRACTICES WITH SOURCES OF IONISING
RADIATION

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių licencijavimo procesą, reikalavimais, išduota
111 naujų licencijų, 1 laikinasis leidimas ūkio subjektui, registruotam kitoje ES šalyje, verstis veikla su šaltiniais, patikslintos
44 licencijos, 48 licencijų sustabdytas ar panaikintas licencijų
galiojimas arba panaikintas licencijų galiojimo sustabdymas.
Pasikeitus licencijuojamos veiklos sąlygoms pakeisti 1 585 licencijų priedai. Duomenys apie 2007–2014 m. išduotas licencijas pateikti 13 ir 14 pav.
Iš 14 pav. matome, kad daugiausia išduota naujų medicinos srities veiklos su šaltiniais licencijų. Didelę dalį (63 proc. visų išduotų
licencijų) sudarė odontologijos kabinetams bei klinikoms išduotos
licencijos verstis veikla su rentgenodiag-nostikos įranga.

According to the requirements of Lithuanian legislation
governing licensing process, 111 new licences and 1 temporary
permit to an entity registered in another EU state to engage in
activities with sources were issued, 44 licences were amended,
48 licences were suspended, revoked or their suspension
was cancelled. Due to the changes of the conditions of
licensed activities 1 585 licence annexes were amended.
Data about licences issued in 2007–2014 are shown in
Figures 13 and 14.
The figure 14 shows that the most of the new licences were
issued in the medical field activities with sources. The majority (63 %
of all applications for licences) were issued to the dental clinics
conducting practice with X-ray diagnostic equipment.
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Figure 13. Number of licences issued in 2007–2014
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Priedų skaičius / Number of annexes

Pastaraisiais metais išlieka nedidelis išduotų licencijų skaičiaus augimas nemedicininėse veiklos srityse, kur naudojami
nešiojamieji metalų analizatoriai su rentgeno spinduliuotės
generatoriais metalų laužo sudėčiai nustatyti bei svetimkūniams aptikti maisto ir ne maisto gaminiuose.
Licencijų turėtojų veiklos sąlygos nuolat kinta (pvz., pasikeičia darbuotojų sąrašas, įgyjama naujų arba nurašomi
panaudoti šaltiniai ir pan.), todėl, gavus licencijos turėtojo
prašymą bei jam pateikus visus būtinus dokumentus, licencijos galiojimo sąlygos peržiūrimos ir priimamas sprendimas
dėl šių pakeitimų įrašymo į licencijos priedus suteikiant teisę licencijos turėtojui pradėti verstis veikla su šaltiniais naujomis sąlygomis. 2014 m. pakeistų licencijų priedų skaičius
pateiktas 15 pav.
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In recent years, the modest growth of the number of licences
issued for non-medical fields of activities prevails, where portable
X-ray metal analysers are used for analysis of the composition of
scrap metal and detection of foreign bodies in food and non-food
products.
Operating conditions for licence holders are constantly
changing (e.g., changes in the staff list, acquisition of new
sources or disposal of disused sources, and etc.), therefore, after
receiving the request from the licence holder together with
all supporting documentation, changes of licence operating
conditions are reviewed and the decision is taken concerning
inclusion of the changes in the annexes of licence, authorising
the licence holder to begin activities with sources under new
conditions. The number of amended annexes of licences in 2014
is shown in Figure 15.
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Figure 15. Number of amended licence annexes in 2007–2014

Kai licencijų turėtojai keičia pavadinimą, buveinės adresą ar teisinę formą, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti patikslintos jiems išduotos licencijos. 2014 m. buvo patikslintos
44 licencijos.
2014 m. RSC dalyvavo Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais
leidimais, perkėlimo į elektroninę erdvę projekte, kurį vykdė
VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su Informacinės visuomenės plėtros
komitetu prie Susisiekimo ministerijos. Vykdant šį projektą
buvo pasirengta išduoti elektroninės formos licencijas bei,
pasikeitus veiklos sąlygoms, keisti jų priedus. Pareiškėjams ir
licencijos turėtojams sudaryta galimybė elektroniniu būdu
teikti paraiškas išduoti licencijas ar prašymus pakeisti licencijų priedus.

When licence holders change their legal names, addresses or
their legal form, the amendments to their licences have to be made
according to the procedure defined by legislation. 44 licences were
amended in 2014.
In 2014, RSC participated in the project The Transfer to Electronic
Media of Administrative Procedures Associated with the Permits Issued
by the State and Municipal Authorities, which was implemented
by the Public Enterprise Lithuania together with the Information
Society Development Committee under the Ministry of Transport
and Communications. During this project RSC prepared to issue
electronic licences and, in case of changes in operating conditions,
to change their annexes. The applicants and licence holders will now
have an opportunity to submit electronically their applications for
licences and requests for amendments of licence annexes.

VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪRA

STATE SUPERVISION OF RADIATION PROTECTION

RSC pareigūnai, vykdydami valstybinę radiacinės saugos
priežiūrą:
yy ūkio subjektams teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas įvairiais
radiacinės saugos klausimais;
yy prižiūri ir kontroliuoja, kaip ūkio subjektai, kurie planuoja ar verčiasi veikla su šaltiniais arba jų vykdomos veiklos metu yra tikimybė nustatyti paliktąjį šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą
(pvz., metalų laužo supirktuvės), laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų;
yy taiko ūkio subjektams administracinės atsakomybės ir kitas poveikio priemones (skiria baudas, stabdo darbą su šaltiniais ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais galiojimą
ir pan.).
Ūkio subjektų konsultavimas telefonu, elektroniniu paštu bei
informaciją viešai skelbiant interneto svetainėje įvairiais radiacinės
saugos klausimais jau tapo RSC pareigūnų kasdienybe. 2014 m. ūkio
subjektams suteikta daugiau kaip pusantro tūkstančio konsultacijų
(16 pav.). RSC interneto svetainėje taip pat skelbiami ūkio subjektų
dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos, beje, šiems atsakymams suteiktas viešai paskelbtos konsultacijos statusas.

RSC officers executing state supervision of radiation
protection:
yy provide methodical assistance and consultations to the
economic entities on different radiation protection issues,
yy supervise and control how economic entities, which plan to
use or use sources or during their activities the detection of an
orphan source or an object contaminated with radionuclides
is likely (e.g., metal scrap yards), fulfil the requirements set in
the legislation on radiation protection and security of sources,
yy apply administrative liability and other enforcement measures
(impose fines, suspend practices with sources and validity of
licence or temporary permit for practices with sources, and
etc.).
Consulting economic entities via phone, e-mail, by making the
information publicly accessible on the website regarding various
radiation protection issues has already become the routine for the
RSC officers. In 2014, the economic entities received over fifteen
hundred consultations (Figure 16). Economic entities’ frequently
asked questions and answers to them are also published on RSC
website, and moreover, these answers are granted Published Public
Consultations status.
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Figure 16. Dynamics of number of consultations in 2011–2014

Viena svarbiausių valstybinės radiacinės saugos priežiūros
sričių – patikrinimai, atliekami pagal iš anksto suplanuotą grafiką (planiniai) ir neplanuotai (neplaniniai).
Planiniai patikrinimai atliekami pagal patvirtintus Valstybinės radiacinės saugos priežiūros planus (skelbiami RSC
interneto svetainės www.rsc.lt sk. „Planuojami patikrinimai“).
Ūkio subjektai tikrinami vadovaujantis Valstybinės radiacinės
saugos priežiūros reglamente nustatytu patikrinimų dažnumu, įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar
aplinkai atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio
subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę
saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas
reikšmingas aplinkybes.
Prieš atlikdami planuotus patikrinimus, RSC pareigūnai raštu ar elektroniniu paštu informuoja ūkio subjektą apie patikrinimą, planuojamą jo trukmę, pateikia preliminarų dokumentų
sąrašą, nurodo ūkio subjekto teises ir pareigas.
Ūkio subjektas gali susipažinti su visais radiacinės saugos
reikalavimų vykdymo klausimais, kurie jam bus pateikti atliekant patikrinimą, nes RSC pareigūnų patikrinimo metu naudojami klausimynai yra viešai skelbiami RSC interneto svetainėje
(žr. sk. „Patikrinimų klausimynai“).

One of the key state radiation protection supervision areas –
inspections, that are carried out according to prepared in advance
plan (planned) and unscheduled (unplanned). Planned inspections
were carried out in line with the prepared Plans of the State
Supervision of Radiation Protection (published on RSC website
www.rsc.lt (see „Planuojami patikrinimai“ (Planned Inspections)).
Economic entities are inspected following the inspection frequency
stated in the Regulations of the State Supervision of Radiation
Protection. Considerations are given to the assessment of risks of
economic entity’s activities, the nature of hazards, the probability of
occurrence of the damage or danger to the individuals, society or the
environment, review of the data on how economic entity previously
complied with the legal requirements regarding radiation protection
and security of sources and other significant circumstances.
Prior to the planned inspections, RSC officers in writing form or
by e-mail inform economic entities about the inspection, preliminary
duration, provide preliminary list of documents and refer to the
duties and rights of economic entity.
Economic entity may access all questions regarding fulfilment of
radiation protection requirements that will be presented during the
inspection, since for inspections RSC officers use the questionnaires
that are published on RSC website www.rsc.lt (see „Patikrinimų
klausimynai“ (Inspection questionnaires).

Ūkio subjekte atliekamas patikrinimas
Inspection of economic entity

Neplaniniai patikrinimai atliekami gavus kitos įstaigos prašymą, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl veiklos
su šaltiniais, kuri gali prieštarauti teisės aktams, prieš išduodant
licenciją ar laikinąjį leidimą ir pan.
2014 m. iš viso buvo atlikti 783 patikrinimai (675 ūkio
subjektuose) (17 pav.). Vidutinė patikrinimo trukmė –
1 val. 55 min.
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Unplanned inspections are executed upon receiving a request
from other institution, if there is information or reasoned suspicions
on practices with sources, which may conflict with the legislation,
before issuing licence or temporary permit, and so forth.
In total 783 inspections were carried out (675 economic entities
were inspected) in 2014 (Figure 17). The average inspection duration
was 1 hour 55 min.
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17 pav. Atliktų patikrinimų dinamika 2010–2014 m.
Figure 17. Dynamics of carried out inspections in 2010–2014

2014

Daugiausia patikrinimų (591) atlikta ASPĮ, kurios naudoja šaltinius
medicininiais tikslais. Patikrinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis
pateiktas 1 lentelėje.

The highest number of inspections (591) were carried out in
ASPĮ, where sources are used for medical purposes. The distribution
of inspections according to the activity area is shown in Table 1.

1 lentelė. 2014 m. patikrinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

Table 1. Distribution of inspections in 2014 according to activity area

Veiklos sritis
1. Medicina
2. Veterinarija
3. Mokslas ir mokymas
4. Pramonė
5. Kita veikla
6. Mišri veikla

Patikrinimų
Patikrinimo rūšis
skaičius /
ūkio subjektų Planinis Neplaninis
skaičius
591 / 1278
348
243
8 / 23
6
2
9 / 12
7
2
41 / 60
32
9
129 / 177
84
45
5 / 18
4
1

Ūkio subjektų,
kuriuose rasta
pažeidimų, skaičius

Area of activity

107
1
3
15
41
1

1. Medicine
2. Veterinary
3. Science and education
4. Industry
5. Other activities
6. Combined activities

168 ūkio subjektuose rasta pažeidimų. Dažniausiai nustatyti šie
radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimai:
yy darbuotojai, dirbantys su šaltiniais, laiku nesiunčiami į periodinius
radiacinės saugos kursus;
yy nepranešta apie pasikeitusias licencijos verstis veikla su šaltiniais
sąlygas;
yy Registrui nepateikti duomenys apie šaltinius ar su jais dirbančius
darbuotojus;
yy neatlikta individualiųjų apsaugos priemonių patikra;
yy neatlikti kokybės kontrolės bandymai;
yy neatlikta šaltinių techninė priežiūra, neatnaujinta terminuota
techninės priežiūros sutartis;
yy neatlikti darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimai.
Patikrinimų metu nustatytų pažeidimų dinamika 2010–2014 m.
pateikta 18 pav.
Teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę
saugą, pažeidimus lemia ūkio subjektų vadovų ir darbuotojų radiacinės saugos kultūros stoka, t. y. negatyvus ūkio subjekto požiūris į radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, aplaidumas tvarkant dokumentus,
radiacinės saugos ir šaltinių fizinės saugos priemonių įgyvendinimo
atidėjimas, pasirenkant kitus, ne radiacinės saugos, prioritetus ir pan.

Number of
inspections /
Number of
economic entities
591 / 1278
8 / 23
9 / 12
41 / 60
129 / 177
5 / 18

Type of inspection

Number of
economic
Planned Unplanned entities with
violations found
348
243
107
6
2
1
7
2
3
32
9
15
84
45
41
4
1
1

168 economic entities with violations were identified. Mostly
these violations of legislation on radiation protection and security of
sources were determined as following:
yy employees working with sources are not sent timely for the
periodic training on radiation protection;
yy failure to notify about changes in licensing conditions on
activities with sources;
yy failure to submit data about sources or employees working with
sources to the Register;
yy failure to perform checks of personal protection means;
yy failure to perform quality control tests;
yy failure to perform maintenance of sources, fixed-term
maintenance contracts not renewed;
yy failure to perform workplace exposure monitoring measurements.
The dynamics of violations found during inspections in 2010–
2014 is shown in Figure 18.
The violations of the regulations on radiation protection and
security of sources are conditioned by lack of radiation protection
culture exercised by the managers of economic entities and
the workers i.e. economic entity’s negative attitude to radiation
protection and security of sources, negligence handling documents,
postponement of implementation of the measures of radiation

800

Tikrintų ūkio subjektų skaičius
Number of inspected economic entities

700

Ūkio subjektų, kuriuose nustatyta pažeidimų, skaičius
Number of economic entities with violations found

600
500
400
300
200
100
0

2010

2011
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Metai / Year
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2014

18 pav. 2010–2014 m. pažeidimų dinamika
Figure 18. Dynamics of violations in 2010–2014
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Dažniausiai neįgyvendinamos teisės aktų nuostatos, kurioms
įgyvendinti reikia papildomų finansinių išlaidų. Nepaisant to,
ūkio subjektuose fiksuojamų pažeidimų skaičius pastaraisiais
metais tendencingai mažėja. Manoma, kad tam įtakos turėjo
aktyvesnės RSC pastangos konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą, geresnis informacijos prieinamumas, išankstinis įspėjimas
apie planuojamą patikrinimą ir kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės verslo priežiūros pertvarkos programoje numatytos
priemonės.
Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote,
ūkio subjektams buvo taikytos administracinio poveikio priemonės: surašytas 21 administracinis teisės pažeidimo protokolas, ūkio subjektų atstovams skirtos baudos, 5 atvejais sustabdytas darbas su šaltiniais (užplombuoti šaltiniai). Kokios
administracinio poveikio priemonės taikytos ūkio subjektams,
pavaizduota 19 pav.

protection and security of sources, choices of other priorities than
radiation protection, and so forth. The most common failures to
implement legislative provisions are those, which require additional
financial expenditure. Nevertheless, the number of violations
recorded at the economic entities gradually decreases in recent
years. It is considered, that such trend was influenced by intensified
RSC efforts to provide methodological advice and consultations,
improved access to information, early warning of planned inspection
and other foreseen measures in the business supervision restructuring
programme of the Government of the Republic Lithuania.
For the violations that could cause unjustified occupational,
public or environmental exposure to ionising radiation, administrative
enforcement measures were applied to the economic entities: 21
written protocols of administrative infringements produced, fines to
the representatives of economic entities imposed, 5 cases of suspended
work with sources (sources sealed). These administrative enforcement
measures were applied to the economic entities (Figure 19).

25
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Surašyta administracinių teisės
pažeidimų protokolų / Written protocols
of administrative infringements
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19 pav. Administracinio poveikio priemonių taikymas 2010–2014 m.
Figure 19. Administrative enforcement measures applied in 2010–2014

2014 m. viena administracinių teisės pažeidimų byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Teismo nutartimi
ūkio subjektui skirta bauda už neteisėtą veiklą su šaltiniais.
Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos
reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje.
Daug dėmesio buvo skiriama mažųjų pacientų radiacinės
saugos užtikrinimo reikalavimams įgyvendinti pediatrijoje,
nes šie pacientai ypač jautrūs jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikiui. RSC pareigūnai vertino, kaip ASPĮ įgyvendina pacientų radiacinės saugos reikalavimus, kaip parenka procedūros parametrus, ar turi ir ar naudoja įtvirtinimo priemones,
kurios padeda sumažinti vaikų gaunamą apšvitą.
Patikrinimų metu nustatyta, kad atliekant rentgenodiagnostikos procedūras vaikams, jeigu būtina, naudojami specialūs įtvarai ir įtvirtinimo priemonės (vokai kūdikiams pakabinti, tvirtinimo diržai judesiams apriboti, specialūs stovai ir
pan.). Taip pat nustatyta, kad mažesnėse ASPĮ daugiausia tyrimų atliekama 10–15 m. amžiaus grupės vaikams, kuriems nebūtinos priemonės judesiams riboti. Jei būtina atlikti rentgenodiagnostikos procedūras mažesniems vaikams, dažniausiai
į pagalbą pasitelkiami mažamečio paciento šeimos nariai arba
artimieji. Jiems išduodamos individualiosios apsaugos priemonės, vertinama patirta apšvita. Atsižvelgdamos į RSC rekomendacijas kai kurios ASPĮ įsigijo naujų modernių priemonių
mažamečių vaikų judesiams riboti.
Taip pat atlikti patikrinimai ASPĮ, turinčiose dozės ir ploto
sandaugos matuoklių bei skaitmeninių arba skaitmenizuotų
rentgenodiagnostikos aparatų, siekiant įvertinti, kaip įgyvendinamos kokybės laidavimo programos ir kaip laikomasi pa
cientų dozių registracijos tvarkos. Atlikus patikrinimus nustatyta,
kad pacientų dozių registracijos ir vertinimo tvarkų aprašai rengiami konsultuojantis su medicinos fizikais. Medicinos fizikai taip
pat padeda spręsti įvairius medicininės apšvitos optimizavimo
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In 2014, one case of administrative violations referred to Kaunas
City District Court. Following the decision of the Court the economic
entity received a fine for illicit activities with sources.
As in previous years, RSC officers performed inspections with aim
to assess the compliance with the radiation protection requirements
in particular area of activities with sources.
Particular attention paid for the implementation of radiation
protection requirements concerning young patients in paediatrics,
since these patients are particularly sensitive to ionising radiation.
RSC officers assessed how ASPĮ implement patient radiation
protection requirements, how the parameters for procedures are
selected, whether ASPĮ have and use the instruments to limit the
movements that allow reducing children’s exposure significantly.
These inspections revealed that for children’s X-ray diagnostic
procedures, where necessary, special splints and immobilisation
devices (papoose boards for babies, fastening belts, special racks, etc.)
are used. It was also established that in smaller ASPĮ examinations are
mainly carried out on children 10–15 years old, who do not need
the instruments to limit their movements. If it is necessary to carry
out X-ray diagnostic procedures for smaller children, most frequently
assistance is asked from family members or relatives of a young
patient. They are issued personal protective equipment and received
exposure is assessed. Taking into account RSC recommendations
some of the ASPĮ have acquired new modern instruments to limit
the movements of young children.
In addition, inspections were performed in ASPĮ that use in practice
dose area product meters and direct digital radiology or computed
radiology X-ray diagnostic equipment for the assessment of how
quality assurance programmes are implemented and how procedures
for patient dose registration are followed. Inspections showed that the
ASPĮ consult medical physicists regarding preparation of procedures
for patient dose registration and analysis. Medical physicists also help
to solve a variety of medical exposure optimisation issues, provide
consultations to improve quality assurance programmes and help to
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klausimus, teikia konsultacijas kokybės laidavimo programoms
gerinti, padeda tobulinti esamą tvarką ir optimizuoti pacientų
apšvitą, gaunamą atliekant rentgenodiagnostikos procedūras.
Daug dėmesio skirta pacientų radiacinei saugai įvertinti
atliekant tyrimus gamintojo „Villa Sistemi Medicali SPA“ rentgenodiagnostikos aparatais „Mercury 332“ ir „Apollo“. Patikrinimų metu vertintas radiologijos technologų pasirengimas
dirbti minėtais aparatais, tikrinta, ar nustatydami rentgeno
spindulių lauką paciento paviršiuje technologai nenaudoja
rentgenoskopijos režimo. Taip pat rinkti duomenys, kuriais
remiantis vertinta iš šių aparatų pacientų gaunama apšvita.
Apibendrinus patikrinimų rezultatus nustatyta, kad darbuotojų, dirbančių gamintojo „Villa Sistemi Medicali SPA“ rentgeno
aparatais „Apollo“ ir „Mercury 332“, 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
2014 m. toliau diegė priemones ūkio subjektų administracinei
naštai mažinti.
Metų pabaigoje RSC prisijungė prie Ūkio ministerijos bei
jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ projektų vadovų iniciatyvos – Grįžtamojo ryšio sistemos – ir nuo šiol skatina
ūkio subjektus, kuriuose buvo atliktas radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimas, naudojantis šia sistema aktyviai
išreikšti nuomonę apie atliktą patikrinimą. RSC, atsižvelgdamas į verslo patirtį bei siūlymus, nuolat tobulina savo veiklą
ir yra pasiryžęs įrodyti, jog patikrinimus vykdantys pareigūnai
atlieka konsultantų, o ne baudėjų vaidmenį.

improve the procedures and to optimise patient exposure received
during X-ray diagnostic procedures.
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.
The preparedness of radiological technologists to work with these
machines was evaluated during the inspections. It was examined
whether radiology technologists for setting the X-ray field on the
surface of the patient do not use fluoroscopy mode. Furthermore,
collected data applied to assess the exposure of patients received
from these devices. Summarising the results of the inspections
showed that radiation protection of workers and patients is ensured
during the procedures with the manufacturer’s “Villa Sistemi Medicali
SPA” X-ray diagnostic devices 332 Mercury and Apollo.
In implementing business supervision restructuring programme
of the Government of the Republic Lithuania and ensuring that the
radiation protection supervision would be carried out in the most
efficient and coordinated way, at lower costs and less burden on
business, in 2014 RSC continued to implement measures to reduce
administrative burdens for economic entities.
At the end of the year RSC joined the initiative of project leaders of
the Programme of the Ministry of Economy and Young Professionals
(YPP) „Kurk Lietuvai” (“Create for Lithuania”) – The Feedback System –
and from now on encourages economic entities after conducted
inspection on radiation protection compliance actively express their
opinion about inspection via this system.
Having regard to business expertise and suggestions, RSC
continually improves its operations and is determined to prove that
the role of the officers conducting inspections is consultant, rather
than punisher.

PATALPŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ

PROJECT EXPERTISE OF PREMISES

2014 m. atliktos 234 patalpų projektų radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės bei patikrinta 10 statybos
ar rekonstravimo projektų, pateiktų savivaldybių administracijoms statybos leidimui gauti, sprendinių atitiktis
nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams. 3 lentelėje pateikta informacija apie atliktas projektų ekspertizes
2010–2014 m.

In 2014, there were performed radiation protection expertise
(specific) for 234 projects of the premises and 10 building construction
or reconstruction projects verified, which were submitted to
municipal authorities for the construction permit, in order to assess
prints for compliance with the radiation protection requirements.
The information about accomplished project expertise in 2010–2014
is shown in Table 3.

3 lentelė. 2010–2014 m. atliktų patalpų, kuriose bus dirbama su šaltiniais, projektų
radiacinės saugos (specialiųjų) ekspertizių skaičiai

Table 3. Number of accomplished project radiation protection expertises of premises
(specific), where sources will be used, in 2010–2014

Nr.

Veiklos sritis

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

No.

Activity area

2010 y

2011 y

2012 y

2013 y

2014 y

1.

Medicinos

144

157

161

178

228

1.

Medicine:

144

157

161

178

228

1.1.

Rentgeno diagnostikos

43

45

33

29

39

1.1.

X-ray diagnostics

43

45

33

29

39

1.2.

Spindulinės terapijos

8

2

3

3

1

1.2.

Radiotherapy

8

2

3

3

1

1.3.

Branduolinės medicinos

5

3

–

–

4

1.3.

Nuclear medicine

5

3

-

-

4

1.4.

Odontologijos

88

105

125

146

183

1.4.

Dentistry

88

105

125

146

183

1.5.

Kitos paskirties

–

2

2

–

–

1.5.

Other

-

2

2

-

-

2.

Veterinarijos

2

5

7

4

6

2.

Veterinary

2

5

7

4

6

3.

Mokslo ir mokymo

1

1

3

5

–

3.

Science and education

1

1

3

5

-

4.

Pramonės ir kt.

1

–

2

2

1

4.

Industry and other

1

-

2

2

1

148

163

175

189

234

148

163

175

189

234

Iš viso

Kaip ir kiekvienais metais, daugiausia atlikta patalpų, kuriose
numatyta odontologijos veikla, projektų ekspertizių. Kaip matyti
iš 3 lentelėje pateiktų duomenų, kiekvienais metais tikrinti pateikiama vis daugiau odontologijos projektų, nes rentgenodiagnostiniai aparatai tapo neatsiejama odontologijos praktikos dalis.
Taip pat 2014 m. buvo atliktos 4 branduolinės medicinos patalpų
ekspertizės, nes ASPĮ planavo veiklą su nauju 223Ra radionuklidu.
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
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In total

As every year, the majority of conducted project expertises were
of premises for planned dentistry activity. The data of the Table 3
shows increasing numbers of dentistry projects each year submitted
for the expertise, since X-ray diagnostic equipment has become
an integral part of the dentistry practice. In addition, 4 expertises
of nuclear medicine facilities conducted in 2014, for ASPĮ planned
activities with a new radionuclide 223Ra.
Project expertise serves to evaluate potential exposure
of workers and the public to sources and for other radiation
protection aspects. Most of the projects are in line with the legal
requirements and good practice recommendations, therefore,
get immediate approval. Though there are occasional cases,
when secondary expertise is required, since designers provide
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informaciją, neteisingai parenka skaičiavimams naudojamus
koeficientus arba veikla planuojama patalpose, nepritaikytose
dirbti su šaltiniais.

incomplete information for the expertise, use wrong coefficients
for calculations or activity is planned in premises that do not fit for
practices with sources.

RADIONUKLIDŲ IŠMETIMŲ Į APLINKĄ RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪRA

RADIATION PROTECTION SUPERVISION OF RADIONUCLIDE
DISCHARGES TO THE ENVIRONMENT

ASPĮ, mokslo ir mokymo įstaigos bei pramonės veikla besiverčiantys ūkio subjektai savo veikloje naudoja atviruosius
šaltinius. Dažniausiai ASPĮ medicinos diagnostikos tikslais
naudojamas radionuklidas – 99mTc, o gydymo – 131I. Moksle
ar pramonės veiklose naudojami šie radionuklidai: 32P, 33P, 3H,
14
C ir 35S. Verčiantis veikla su atviraisiais šaltiniais, dalis jų yra
išmetama į aplinką, t. y. patenka į nutekamuosius vandenis
arba orą, todėl, siekiant apsaugoti gyventojus nuo papildomos apšvitos ir aplinką nuo galimos radioaktyviosios taršos,
radionuklidų išmetimo į aplinką procesas griežtai kontroliuojamas.
Jei atlikus vertinimą nustatoma, kad į aplinką patekusio
radionuklido aktyvumas viršys nustatytus nebekontroliuojamosios taršos lygius ir kritinės grupės nario metinė efektinė
dozė gali būti didesnė nei 0,01 mSv per metus, ūkio subjektai,
išmetantys ar planuojantys savo veiklos metu išmesti į aplinką radionuklidų, turi gauti atitinkamą RSC išduodamą leidimą.
Kai išmetamų radionuklidų aktyvumas labai mažas, leidimas
išmesti į aplinką (orą, vandenį (nuotakyną)) radionuklidų
nereikalingas, tačiau ūkio subjektai privalo nuolat vertinti, ar
išmetimai neviršija nustatytų lygių.
Šiuo metu Lietuvoje yra tik vienas ūkio subjektas (ASPĮ), kuriam išduotas leidimas išmesti į aplinką radionuklidų. Jis vieną
kartą per ketvirtį teikia RSC informaciją apie išmestus į aplinką
radionuklidus ir jų aktyvumus.
Kitų ūkio subjektų į aplinką išmetami radionuklidai nesąlygojo kritinės grupės nario metinės efektinės dozės, didesnės nei 0,01 mSv per metus, todėl jie informaciją apie
išmestus į aplinką radionuklidus ir jų aktyvumus teikia kartą
per metus.
Pakeitęs ar praplėtęs veiklą, kurios metu į aplinką išmetama radionuklidų (pvz., naudojami nauji radionuklidai, pasikeitė naudojamų radionuklidų aktyvumai, pasikeitė ar atsirado
naujų radionuklidų išmetimo kelių ir būdų) ir kuriai nereikėjo
leidimo, ūkio subjektas turi kreiptis į RSC dėl leidimo išdavimo ar jo nereikalingumo patvirtinimo. 2014 m. į RSC kreipėsi
penki ūkio subjektai, kurie pranešė apie planus išmesti naujų
radionuklidų į aplinką.
2014 m. RSC pareigūnai, siekdami įvertinti, kaip laikomasi
radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų ir ar RSC išduotame leidime išmesti į aplinką radionuklidų nurodyti radionuklidų kiekiai ir aktyvumai atitinka realią situaciją, atliko patikrinimus ūkio subjektuose. Jų metu nustatyta, kad ūkio subjektai
laikosi teisės aktuose nustatytų radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų.

ASPĮ, scientific and educational institutions and economic
entities conducting industrial activities use unsealed sources. The
most commonly used radionuclide in ASPĮ for medical diagnostic
purposes – 99mTc and for therapy purposes – 131I. In science or
industrial activities these radionuclides are used: 32P, 33P, 3H, 14C ir 35S.
Activities with open sources result some radioactive discharges to
the environment i.e., radionuclides are released into waste water or
air. Therefore, in order to protect the population against additional
exposure and the environment against potential radioactive
contamination radionuclide discharge process is strictly controlled.
If the expertise concludes that discharged to the environment
radionuclide activity is above established clearance levels and
critical group member’s annual effective dose may be higher than
0.01 mSv, in such a case economic entities, which during their
activities discharge or intend to discharge radionuclides to the
environment shall obtain appropriate permit issued by the RSC.
When radionuclide discharges are very low, the permit for the
discharges to the environment (air, water (sewerage)) is not required.
However, economic entities are required continually assess whether
the discharges do not exceed specified levels.
Currently, there is only one economic entity in Lithuania (ASPĮ),
which has been issued a permit for the radionuclide discharges to
the environment. This economic entity on a quarterly basis provides
to the RSC the information on radionuclide discharges to the
environment and their activities.
The radionuclide discharges to the environment of other
economic entities did not result in annual effective dose of more than
0.01 mSv to any member of critical group. Therefore, they provide the
information about radionuclide discharges to the environment and
their activities once per year.
In case of changing or expanding activities, during which
radionuclide discharges to the environment occur (e.g. use of new
radionuclides, changes in radionuclide activities, changes in or new
ways and means of radionuclide discharges), for which the permit
was not required before, economic entity shall contact the RSC for
the issue of permit or “no permit required” approval. In 2014, five
economic entities contacted RSC and announced their plans to
discharge new radionuclides to the environment.
RSC officers carried out inspections at the economic entities in
2014 in order to evaluate the compliance with the requirements
for radionuclide discharges to the environment and to assess, if the
amounts of radionuclides and their activities specified in RSC permits
for radioactive discharges to the environment correspond to the actual
situation. These inspections showed that economic entities meet legal
requirements for the radionuclide discharges to the environment.

RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪRA VEŽANT RADIOAKTYVIĄSIAS
MEDŽIAGAS IR RADIOAKTYVIĄSIAS ATLIEKAS

RADIATION PROTECTION SUPERVISION OF TRANSPORTATION OF
RADIOACTIVE MATERIALS AND RADIOACTIVE WASTE

Licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai, planuojantys įsigyti
radioaktyviųjų medžiagų ar grąžinantys gamintojui panaudotus uždaruosius šaltinius bei perduodantys galutinai sutvarkyti
jų veikloje susidariusias radioaktyviąsias atliekas, turi gauti RSC
išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Leidimai įvežti,
išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje radioaktyviąsias medžiagas (išskyrus branduolines ir daliąsias medžiagas) ir radioaktyviąsias atliekas, susidarančias ne branduolinio kuro ciklo
metu, išduodami vadovaujantis Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo,
išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimais.

Licence or temporary permit holders planning to acquire
radioactive materials or to return disused sealed sources to the
manufacturer or to transfer radioactive waste generated during
their activities for the final disposal have to obtain a permit issued
by the RSC for shipment of radioactive materials or radioactive waste
according to the procedure defined by law. The permits for import,
export, transit and transportation of radioactive materials (with
the exception of nuclear and fissile materials) and transportation
of radioactive waste generated during a non-nuclear fuel cycle
are issued in accordance with the requirements of The Rules of
Import, Export, Transit and Transportation of Radioactive Materials,
Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel in the Republic of
Lithuania (Rules).
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Radioaktyviosios medžiagos priskiriamos pavojingų medžiagų grupei (7 klasei), todėl joms vežti taikomi itin griežti
radiacinės saugos reikalavimai – tokias medžiagas gali vežti tik
ūkio subjektai, turintys RSC išduotą licenciją, suteikiančią teisę
vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas.
Radiacinės saugos specialistai nuolat (atlikdami planinius
ir neplaninius patikrinimus) vertina licencijų turėtojų pasirengimą saugiai vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas. Atlikti patikrinimai patvirtino, kad ūkio subjektai,
turintys šios veiklos licencijas, yra tinkamai pasirengę vežti
radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas ir gali
užtikrinti gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą.
2014 m. išduoti 34 leidimai radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms įvežti, išvežti ir vežti Lietuvos Respublikoje: 26 leidimai įvežti, išvežti ir vežti Lietuvos
Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas bei 8 leidimai vežti
šalies viduje radioaktyviąsias atliekas (20 pav.). Du kartus buvo
leista tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vežti radioaktyviąsias medžiagas.

Leidimų skaičius / Number of permits

25

Radioactive materials are classified as hazardous materials
(Class 7). Therefore, the transportation of these materials is subject to
sufficiently strict radiation protection requirements – such materials
can only be transported by economic entities having licence
authorising transportation of radioactive materials or radioactive
waste and issued by RSC.
Radiation protection specialists regularly inspect (by performing
planned and unplanned inspections) preparedness of the licence
holders for safe transportation of radioactive materials and radioactive
waste. Conducted inspections showed that licensed economic
entities are duly prepared to transport radioactive materials or
radioactive waste and are able to ensure radiation protection of the
public and environment.
In 2014, 34 permits were issued to import, export, transit and
transport in the Republic of Lithuania radioactive materials or
radioactive waste: 26 permits to import, export, transit and transport
in the Republic of Lithuania radioactive materials and 8 permits for
domestic transportation of radioactive waste (Figure 20). There were
two instances, when the transit of radioactive materials through the
territory of the Republic of Lithuania was allowed.
Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ES šalies
Import of radioactive materials from EU Member State
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Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ne ES šalies
Import of radioactive materials from third country
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Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ne ES šalį
Export of radioactive materials to third country
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Vežti tranzitu radioaktyviąsias medžiagas
Transit of radioactive materials
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Vežti radioaktyviąsias medžiagas šalies viduje
Transportation of radioactive materials in territory of the country

1

Vežti radioaktyviąsias atliekas šalies viduje
Transportation of radioactive waste in territory of the country

Leidimų rūšys / Types of permits

20 pav. 2014 m. išduoti leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas
Figure 20. Permits for transportation of radioactive materials and radioactive waste issued in 2014

Leidimų skaičius / Number of permits

Pastaraisiais metais leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas skaičius mažai keičiasi (21 pav.).
Tai rodo, kad licencijos turėtojų, savo veikloje naudojančių radioaktyviąsias medžiagas, poreikiai pastaruosius kelerius metus nesikeičia, tik atnaujinamos veiklai reikalingos radioaktyviosios medžiagos arba veikloje susidariusios radioaktyviosios
atliekos perduodamos galutinai sutvarkyti.
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In recent years, the number of permits for the transportation of
radioactive materials and radioactive waste changed slightly (Figure
21). This indicates steadiness in the needs of licence holders for
radioactive materials used in their activities in the past few years.
Required radioactive materials are merely being renewed to fulfil the
needs of activities or generated radioactive waste is being transferred
for the final disposal.
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21 pav. Leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas kitimas 2011–2014 m.
Figure 21. Dynamics of number of permits for transportation of radioactive materials and radioactive waste in 2011–2014

Daugiausia leidimų išduota pramonės įmonėms (22 pav.),
kurios į Lietuvą įvežė gama radiografijoje naudojamų uždarųjų
šaltinių (pvz., 192Ir, 75Se) bei pripylimo lygio ar gaminamos produkcijos storiui matuoti reikalingų uždarųjų šaltinių (pvz., 137Cs,
252
Cf ). Pramonės įmonėms išduodamų leidimų skaičius sudaro 64 proc. nuo visų 2014 m. išduotų leidimų. ASPĮ į Lietuvą
dažniausiai įsivežė atvirųjų šaltinių, naudojamų branduolinėje
medicinoje (pvz., 90Y, 223Ra, 18F).
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The majority of permits were issued to industry enterprises
(Figure 22), which imported to Lithuania sealed sources used in
gamma radiography (e.g., 192Ir, 75Se) and sealed sources needed to
measure the filling level or the thickness of manufactured products
(e.g., 137Cs, 252Cf ). The permits granted to industry enterprises
constitute 64 % of the total number of permits issued in 2014. The
ASPĮ mostly imported unsealed sources to Lithuania for nuclear
medicine (e.g., 90Y, 223Ra, 18F).
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36 %

Leidimai išduoti pramonės įmonėms
Permits issued to industry enterprises

Leidimai išduoti ASPĮ
Permits issued to ASPĮ

64 %

22 pav. Išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pasiskirstymas pagal veiklos sritis, proc.
Figure 22. Distribution of permits issued for transportation of radioactive materials and radioactive waste according to areas of activities in percentage

Vertinant licencijos turėtojų kartu su paraiška leidimui dėl
radioaktyviųjų medžiagų ar radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo šalies viduje ar vežimo tranzitu gauti pateiktus
dokumentus labai svarbu atsižvelgti į tai, kaip užtikrinama vežamų radioaktyviųjų medžiagų ar radioaktyviųjų atliekų fizinė
sauga. Siekiant aiškiai nustatyti reikalavimus fizinei saugai užtikrinti radioaktyviųjų medžiagų ar radioaktyviųjų atliekų vežimo metu 2014 m. buvo pakeistos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos (toliau – VATESI) viršininko patvirtintos Taisyklės.
Taisyklėse nustatyti papildomi reikalavimai dėl transporto priemonės palydos, jos vietos sekimo visą vežimo laiką, planuojamo
maršruto bei kitų fizinės saugos priemonių, kurių turi būti laikomasi
vežant I–III pavojingumo kategorijos uždaruosius šaltinius.

For the assessment of the documents provided by licence
holders together with the application for the permits for import,
export, transit and transportation of radioactive materials
and radioactive waste, it is important to take into account the
organisation of security of transported radioactive materials or
radioactive waste. In order to clearly determine the requirements
for ensuring the security of radioactive materials and radioactive
waste during transportation, The Rules approved by the Minister
of Health and the Head of State Nuclear Power Safety Inspectorate
(VATESI) were amended in 2014. The Rules set out additional
requirements regarding the escort of a vehicle, location tracking
throughout transportation, planned route and other security
measures required for the transportation of sealed sources of risk
categories I, II or III.

ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS

ASSURANCE OF SOURCE SECURITY

Paskutiniaisiais dešimtmečiais suaktyvėjus teroristiniams
išpuoliams vis daugiau dėmesio skiriama uždarųjų šaltinių
(ypač didelio aktyvumo) fizinei saugai užtikrinti. TATENA ir kitos tarptautinės organizacijos pripažįsta, jog egzistuoja realus
pavojus, kad šaltiniai gali būti panaudoti terorizmo tikslais. Pasekmės tokiu atveju gali būti itin skaudžios.
Užtikrinti šaltinių fizinę saugą yra licencijos turėtojo pareiga. Kokias fizinės saugos priemones taikyti naudojamiems ar
vežamiems šaltiniams, nustato ES teisės aktai ir TATENA rekomendacijos bei jų pagrindu parengtos ir sveikatos apsaugos
ministro įsakymu patvirtintos Jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių fizinės saugos taisyklės.
Reikalavimai šaltinių fizinei saugai priklauso nuo jų pavojingumo kategorijos – kuo didesnė šaltinių pavojingumo kategorija, tuo daugiau administracinių ir techninių fizinės saugos
priemonių reikia, kad šaltiniai būtų tinkamai apsaugoti nuo
vidinių bei išorinių grėsmių.
2014 m. visi licencijų turėtojai, besiverčiantys veikla su I–III
pavojingumo kategorijos uždaraisiais šaltiniais, rengė ir RSC
pateikė fizinės saugos sistemos pažeidžiamumo ataskaitas su
vertinimo išvadomis. Šias ataskaitas licencijų turėtojai parengė
išanalizavę galimus patekimo prie šaltinių kelius ir juose įrengtų
techninių priemonių (durų, langų, grotų ir pan.) efektyvumą bei
pakankamumą, taip pat įsivertinę apsaugos pajėgų funkcijas
vykdančių asmenų reagavimo laiką ir naudojamų administracinių priemonių (darbuotojų mokymo ir instruktavimo, pareigų ir
atsakomybės nustatymo, patekimo prie šaltinių bei raktų išdavimo kontrolės ir pan.), padedančių sumažinti grėsmes, pakankamumą, neteisėto patekimo prie šaltinių tikimybes ir pan. Visas
pateiktas fizinės saugos sistemos pažeidžiamumo ataskaitas su
vertinimo išvadomis įvertino ir suderino RSC pareigūnai.
Vien administracinių ir techninių fizinės saugos priemonių
nepakanka siekiant visiškai užtikrinti šaltinių fizinę saugą. Būtina
vertinti ir darbuotojų, atsakingų už tokią sistemą, patikimumą.
2014 m. gauti 6 prašymai nustatyti tinkamumą būti paskirtam
atsakingu už I–III pavojingumo kategorijos uždarųjų šaltinių
fizinę saugą ar vežti I–III pavojingumo kategorijos uždaruosius
šaltinius. Nė vienam asmeniui, pateikusiam prašymus, nebuvo

Due to the increase in terrorist attacks in recent decades greater
attention is paid to the assurance of security of sealed sources
(especially of high activity). The IAEA and other international
organisations acknowledge the existence of a real danger of using
sources for the purposes of terrorism. The consequences in such case
might be very painful.
To ensure the security of sources is the responsibility of
licence holder. Security measures that have to be applied to used
or transported sources are established in the EU legislation and
the IAEA recommendations. On the basis of these documents
The Regulations on Security of Sources of Ionising Radiation were
prepared and approved by the Order of the Ministry of Health.
The requirements for security of sources depend on their risk
category – the higher the risk category of sources, the more administrative
and technical security measures are required to assure that sources are
adequately protected against internal and external threats.
In 2014, all licence holders, who conducted activities with sealed
sources of risk categories I, II or III, prepared and submitted to the RSC
their security system vulnerability reports together with assessment
conclusions. Licence holders prepared these reports based on analysis of
potential access routes to the sources and the efficiency and adequacy
of therein installed technical measures (doors, windows, bars, etc.).
Moreover, response time of security services is assessed together with the
adequacy of administrative measures in place (training and instructing of
workers, determining functions and responsibilities, control of access to
sources and key issuance and etc.) in order to reduce threat probability of
unauthorised access to sources and so forth. All submitted security system
vulnerability reports together with assessment conclusions have been
evaluated and approved by RSC officers.
Administrative and technical measures alone are not
sufficient for full assurance of the security of sources. It is
necessary to carry out the screening for trustworthiness of the
personnel responsible for such system. In 2014, 6 requests were
received to carry out the screening for trustworthiness in order
to be appointed responsible for security of sealed sources of risk
category I, II or III or to transport sealed sources of risk category I, II
or III. There was not a single case of disclosing any circumstances
preventing from appointing a candidate, who submitted request,
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Asmenų skaičius / Number of individuals
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23 pav. 2012–2014 m. gauti prašymai nustatyti tinkamumą
Figure 23. Number of request for trustworthiness screening in 2012–2014

nustatyta aplinkybių, dėl kurių jis negalėtų būti skiriamas asmeniu, atsakingu už šaltinių fizinę saugą ar jų vežimą. Asmenų, kurių vertintas tinkamumas, skaičius pateiktas 23 pav.
2014 m. atlikti licencijų turėtojų, besiverčiančių veikla su
I–III pavojingumo kategorijos uždaraisiais šaltiniais, patikrinimai. Patikrinimų metu RSC pareigūnai vertino, kaip licencijų
turėtojai užtikrina šaltinių fizinę saugą besiversdami veikla su
šaltiniais bei jų vežimo metu. Patikrinimų metu taip pat buvo
vertinama informacijos, pateiktos fizinės saugos sistemos
pažeidžiamumo ataskaitose, atitiktis realiai licencijų turėtojų
įdiegtoms fizinės saugos priemonėms.
Apibendrinus patikrinimų rezultatus nustatyta, kad licencijų turėtojai yra paskyrę asmenis, atsakingus už šaltinių fizinę saugą, bei
fizinės saugos sistemos funkcionavimui užtikrinti ar jai gerinti reikalingus darbuotojus, turi parengę šaltinių fizinės saugos aprašus
ir peržiūri juos ne rečiau kaip kartą per metus, inventorizuoja šaltinius teisės aktų nustatyta tvarka, o jų naudojamų administracinių ir
techninių fizinės saugos priemonių skaičius yra pakankamas.

as responsible for the security of sources or transportation of
sources. The number of individuals, who have been screened for
trustworthiness, is shown in Figure 23.
In 2014, licence holders conducting activities with sealed sources
of risk category I, II or III were inspected. On inspections RSC officers
assessed, how licence holders ensure security of sources during
activities with sources and during transportation. Inspections also
included correspondence assessment of the information provided
in security system vulnerability reports to the actual security system
measures.
Summarising the results of inspections showed that licence
holders have appointed individuals responsible for security of
sources and individuals required to ensure the functioning of
security system or for its improvement. Licence holders have in place
developed descriptions on security of sources and review them at
least once a year, perform inventory of sources in accordance with
the legislation and the number of used administrative and technical
security measures is sufficient.

PLATAUS VARTOJIMO GAMINIAI

CONSUMER PRODUCTS

Vartojamieji gaminiai – tai gaminiai, į kuriuos sąmoningai
įdėta arba kitokiu būdu įterpta radioaktyviųjų medžiagų, tačiau, nepaisant to, jie gali būti parduoti gyventojams.
RSC kontroliuoja minėtų vartojamųjų gaminių importą,
kaupia statistinę tiekėjų informaciją apie tai, kiek ir kokių gaminių įvežama į Lietuvą, kur ir kaip jie saugomi bei tvarkomi.
Į Lietuvos rinką patenkančių vartojamųjų gaminių kiekiai labai maži, todėl rimtesnio pavojaus radiacinės saugos požiūriu
nekelia, bet informacija apie vartojamuosius gaminius nuolat
renkama ir analizuojama.
Šiuo metu plačiai paplitę vartojamieji gaminiai, kurių sudėtyje yra radioaktyviųjų medžiagų, – įvairios paskirties apšvietimo lempos ir jų komponentai. Apšvietimo lempų gamyboje
naudojamos šios radioaktyviosios medžiagos: 85Kr, 232Th ir 3H
dujos. Šios medžiagos plačiai taikomos gaminant automobilių
„Xenon“ lemputes, halogenines metalų lempas, starterius, kino
teatrų apšvietimo, medicinines lempas ir t. t. Europos Komisijos
(toliau – EK) atliktos studijos patvirtino, kad pavojaus gyventojams tokie gaminiai nekelia, jų sąlygota apšvita nesiekia 10 µSv
per metus. Tokie gaminiai parduodami ir Lietuvoje. Panaudotų
lempų surinkimo aikštelėse RSC specialistų atlikti radiologiniai

Consumer products are products containing intentionally added
or otherwise incorporated radioactive materials, but, nevertheless,
they can be sold to the public.
RSC controls the import of the above-mentioned consumer
products. The statistical data is collected from suppliers about how
much and what kind of products are imported to Lithuania, where
and how they are stored and processed. The quantities of consumer
products entering Lithuanian market are very small and therefore,
they do not pose any significant danger from radiation protection
point of view. Nevertheless, the information about the consumer
products is continually collected and analysed.
Nowadays widespread consumer products containing radioactive
substances are multi-purpose light bulbs and their components. The
radioactive substances used in the production of lighting lamps are (85Kr),
(232Th) and (3H) gases. These substances are widely used in production
of automotive xenon lamps, metal halide lamps, starters, movie theatre
lighting lamps, medical lamps and etc. The European Commission’s (EC)
conducted studies have confirmed that such products do not pose
any hazards to the population and exposure caused by them is less
than 10 µSv per year. These products are sold in Lithuania as well. RSC
specialists performed on-site radiological investigations at disused lamp

Apšvietimo lempos
Lighting lamps
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Karinis laikrodis
Military clock

Kompasas
Compass

Karinis kompasas
Military compass

Rankinis laikrodis
Wristwatch

tyrimai parodė, kad dozės galia darbo vietose neviršija gamtinio
fono, o aplinka nėra užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis,
taigi darbuotojų ir aplinkos radiacinė sauga užtikrinta.
Sendaikčių turgūs ir antikvariatai – tai vietos, kur nežinant
galima įsigyti vartojamųjų gaminių, kuriuose yra radioaktyviųjų medžiagų. Čia dažnai aptinkama senovinių laikrodžių, barometrų, laivų, lėktuvų prietaisų skalių, senos kartos dozimetrinės įrangos, papuošalų ir pan. Siekiant suintensyvinti spalvą ar
išgauti švytėjimą juos gaminant buvo naudojamos radioaktyviosios medžiagos.
RSC specialistai, siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio ir nepagrįstos apšvitos, nuolat kontroliuoja tokių gaminių pardavimo vietas. 2014 m. vartojamųjų
gaminių, kuriuose yra radioaktyviųjų medžiagų, paieškos atliktos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų sendaikčių
turguose, antikvariatuose. Jų metu dozės galia matuota prie
senovinių laikrodžių, barometrų, kompasų, fotoaparatų objektyvų, žiūronų, keramikos ir porceliano gaminių, kurių glazūroje gali būti radioaktyviųjų medžiagų, juvelyrikos ir bižuterijos
prekių, kadangi jų gamybai galėjo būti panaudotas urano oksidas. Taip pat stebėta, ar neprekiaujama dozimetriniais prietaisais, turinčiais kalibracinių šaltinių.
Prekybos vietose išmatuota lygiavertės dozės galia kito
nuo 0,06 iki 0,17 µSv/h (mikrosivertų per valandą) ir neviršijo
gamtinio fono. Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų prekių nerasta.

waste container sites and discovered that dose rate at the workplaces
does not exceed the natural background and the environment is not
contaminated with radioactive substances, thus radiation protection of
workers and environment is ensured.
Flea markets and antique shops are the places, where consumer
products can be purchased without knowing that they contain
radioactive substances. In such places antique clocks, barometers, ships,
aircraft device scales, dosimetric equipment of old generation, jewelry
and other items can be found. In order to intensify the color or to get a
glow, radioactive substances have been used in their production.
In order to ensure protection of Lithuanian population
and environment against harmful effects of ionizing radiation
and potential exposure, RSC specialists continuously monitor
marketplaces of such products. In 2014, searches of consumer
products, containing radioactive substances, were carried out
in Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Šiauliai city flea markets and
antique shops. During inspections the dose rate measured
nearby antique clocks, barometers, compasses, camera lenses,
binoculars, ceramic and porcelain products, glaze of which may
contain radioactive substances, jewelry and bijouterie items as
for their production uranium oxide may have been used. It was
also observed, whether there are no dosimetric devices with a
calibration sources in the marketplaces.
Equivalent dose rate measured in marketplaces ranged from
0,06 to 0,17 µSv/h (microsieverts per hour) and did not exceed the
natural background. The items with radioactive contamination were
not found.

IV. Profesinės apšvitos stebėsena

IV. Occupational exposure monitoring

Viena iš radiacinės saugos priemonių, padedančių užtikrinti, kad bus įgyvendinami darbuotojų apšvitos optimizavimo ir
dozių ribojimo principai, yra profesinės apšvitos stebėsena. Šios
stebėsenos tikslas – įvertinti išorinės ir vidinės apšvitos dozes,
kurias gauna darbuotojai, dirbantys su šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, ir remiantis tyrimų rezultatais
padėti sukurti saugias darbo sąlygas bei nustatyti, ar jau naudojamos radiacinės saugos priemonės yra pakankamos.
Išanalizavę ir palyginę 2012–2014 m. Lietuvos darbuotojų,
dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jų
aplinkoje, atskirų profesijų grupių gaunamą apšvitą matome,
kad tendencijos nesikeičia (24 pav.). Kaip ir kiekvienais metais,
taip ir 2014 m. dėl darbo specifikos intervencinės radiologijos
ir kardiologijos bei branduolinės medicinos darbuotojai gavo
didesnes apšvitos dozes, palyginti su kitų profesijų darbuotojais.

One of radiation protection measures to ensure implementation
of occupational exposure optimisation and dose limitation
principles is occupational exposure monitoring. The purpose of
this monitoring is to assess external and internal exposure doses
of workers handling sources and working in the vicinity of ionising
radiation and based on results assist in creating safe working
conditions and determine if used radiation protection measures
are adequate.
After analysing and comparing exposure of different occupational
groups of Lithuanian workers handling sources or working in the
vicinity of ionising radiation in 2012–2014, we observe that the trend
remains unchanged (Figure 24). Like every year, in 2014 due to the
work profile interventional radiology and cardiology and nuclear
medicine workers received higher doses compared to workers of
other professions.

IŠORINĖS APŠVITOS TYRIMAI

EXTERNAL EXPOSURE MONITORING

Darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, gaunama apšvita stebima ir kontroliuojama matuojant individualiąsias dozes,
jas vertinant, analizuojant ir siekiant nustatyti darbuotojų
apšvitos kitimo tendencijas. 2014 m. RSC specialistai atliko

External occupational exposure of workers handling sources is
monitored and controlled by means of measuring and assessing
individual doses and determining the trends of occupational
exposure. In 2014, RSC performed 2 757 individual external exposure
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Mokslo ir mokymo darbuotojai / Research and education
Kompiuterinės tomografijos gydytojai / Computed tomography, physicians
Kompiuterinės tomografijos vidurinis personalas / Computed tomography, middle personnel
Spindulinės terapijos pagalbinis personalas / Radiotherapy, supporting personnel
Odontologijos gydytojai / Odontology, physicians
Branduolinės medicinos gydytojai / Nuclear medicine, physicians
Spindulinės terapijos gydytojai / Radiotherapy, physicians
Veterinarija / Veterinary
Spindulinės terapijos vidurinis personalas / Radiotherapy, middle personnel
Rentgenodiagnostikos vidurinis personalas / Diagnostic radiology, middle personnel
Odontologijos vidurinis personalas / Odontology, middle personnel
Rentgenodiagnostokos gydytojai / Diagnostic radiology, physicians
Pramonės radiografuotojai / Industry, radiographers
Branduolinė energetika / Nuclear energy
Rentgenodiagnostikos pagalbinis personalas / Diagnostic radiology, supporting personnel
Branduolinės medicinos pagalbinis personalas / Nuclear medicine, supporting personnel
Branduolinės medicinos vidurinis personalas / Nuclear medicine, middle personnel
Intervencinės radiologijos pagalbinis personalas / Interventional radiology and cardiology, supporting personnel
Intervencinės radiologijos vidurinis personalas / Interventional radiology and cardiology,middle personnel
Intervencinės radiologijos gydytojai / Interventional radiology and cardiology, physicians
0,0
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0,5
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Vidutinė metinė apšvitos dozė, mSv / Average annual exposure dose, mSv

24 pav. 2012–2014 m. Lietuvos darbuotojų atskirų profesijų grupių vidutinių metinių apšvitos dozių pasiskirstymas
Figure 24. Distribution of average annual exposure doses of Lithuanian workers within different occupational groups in 2012–2014

2 757 medicinos, pramonės, mokslo, mokymo ir kitų įstaigų
darbuotojų išorinės apšvitos individualiųjų dozių matavimus.
Individualiaisiais viso kūno, rankų ir akių termoliuminescenciniais dozimetrais išmatuota daugiau nei 12 000 dozių.
Didžiąją dalį (83 proc.) darbuotojų, kuriems RSC matuotos
išorinės apšvitos dozės, sudarė medicinos įstaigų darbuotojai,
mokslo ir mokymo darbuotojai – 5 proc., pramonės – 4 proc.,
o likę 8 proc. – kiti darbuotojai. Pramonės darbuotojų didžiausia metinė efektinė dozė buvo 1,3 mSv, vidutinė – 0,23 mSv,
mokslo ir mokymo darbuotojų didžiausia metinė efektinė
dozė – 0,34 mSv, o vidutinė – 0,11 mSv, medicinos įstaigų
darbuotojų vidutinė metinė efektinė dozė buvo 0,37 mSv, didžiausia metinė efektinė dozė – 76 mSv – užregistruota diagnostinės radiologijos technologui. Ši dozė viršijo licencijos
turėtojo nusistatytą ištyrimo lygį ir buvo didesnė už didžiausią
metinę efektinę ribinę dozę (50 mSv). Gautos padidėjusios
apšvitos priežastys nebuvo aiškios, todėl atliktas biologinės
dozimetrijos tyrimas, kuris patvirtino darbuotojo gautą apšvitą. 13 išmatuotų išorinės apšvitos dozių viršijo tik licencijos
turėtojų nusistatytus ištyrimo lygius. Išsiaiškinus priežastis nustatyta, kad 5 atvejais išmatuotas dozes darbuotojai gavo dėl
didesnio nei įprastai darbo krūvio, o 8 – ištyrimo lygis buvo
viršytas dėl pažeistos dozimetrų nešiojimo ir saugojimo tvarkos. Pastaraisiais atvejais darbuotojų dozės buvo apskaičiuotos remiantis jų ankstesnių išorinės apšvitos dozių tyrimų rezultatais arba tos pačios specialybės darbuotojų gaunamomis
vidutinėmis dozėmis.
Palyginus RSC išmatuotas 2012–2014 m. medicinos, pramonės, mokslo, mokymo ir kitų sričių darbuotojų vidutines metines dozes, stebima nežymi didėjimo tendencija (25 pav.). Tai
rodo, kad didėja visų veiklos sričių darbuotojų darbo krūviai.
Kitų sričių darbuotojai
Other field workers
Mokslo ir mokymo srities darbuotojai
Science and education field workers
Pramonės srities darbuotojai
Industry workers
Medicinos srities darbuotojai
Health care workers

0,06
0,05

dose measurements for radiation workers from health care, industry,
science, education and other institutions. Over 12 000 of individual
external doses were measured using individual thermoluminescent
dosimeters for whole body, hands and eye lens.
Majority of doses (83 %) measured by RSC were of health care
radiation workers, science and education workers – 5 %, industry
workers – 4 %, and the rest 8 % – radiation workers of other fields.
The highest annual effective dose of industry worker was 1,3 mSv,
the average one was 0,23 mSv, science and education worker’s
highest annual effective dose was 0,34 mSv and average annual
dose – 0,11 mSv. The annual average effective dose for health
care workers was 0,37 mSv and the highest annual effective dose
was recorded for diagnostic radiology technologist – 76 mSv. This
occupational dose exceeded investigation level determined by
the licensee and it was higher than the annual effective dose limit
(50 mSv). The causes resulting increased exposure were not clear,
therefore, biological dosimetry investigation was conducted,
which confirmed worker’s received exposure. Measured external
occupational doses in 13 cases exceeded barely investigation
levels determined by licensees. The assessment of reasons
showed that in 5 cases occupational doses were higher due to
the workload greater than usual and in 8 cases doses exceeded
investigation level due to the violated procedures for wearing
and storing dosimeters. In the following cases, occupational
doses were calculated on the basis of their previous external
exposure investigation results or the average occupational dose
for the same occupation.
Comparison of average annual occupational doses measured by
RSC in 2012–2014 revealed modest ascending trend (Figure 25). This
indicates that there is an increase in workload of workers in all areas
of activities.

0,14
0,12
0,11

2014

0,11

2013

0,15

0,20

2012

0,23

0,25

0,37
0,36
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25 pav. Vidutinių metinių išorinės apšvitos dozių pasiskirstymas 2012–2014 m.
Figure 25. Distribution of average annual external occupational doses in 2012–2014
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Termoliuminescenciniai dozimetrai, skirti akių, rankų ir viso kūno gaunamai apšvitai matuoti
Thermoluminescent dosimeters for eye lens, hand and whole body exposure measurements

DARBUOTOJŲ AKIŲ IR RANKŲ APŠVITOS TYRIMAI

OCCUPATIONAL EYE LENS AND HAND EXPOSURE MONITORING

Darbuotojams, kurių viso kūno gaunama apšvita pasiskirsto netolygiai, būtina įvertinti ne tik efektines dozes, bet ir atskirų kūno dalių (akių ir rankų) gaunamą apšvitą. Darbuotojų
akių apšvitos dozės buvo vertinamos pagal individualiųjų viso
kūno dozimetrų, nešiojamų virš apsauginių priemonių kaklo
srityje, ir akių dozimetrų išmatuotus individualiuosius dozės
ekvivalentus, rankų apšvitos dozės – pagal individualiuosius
dozės ekvivalentus, išmatuotus darbuotojams nešiojant žiedo
formos dozimetrus.
2014 m. RSC vertino 137 darbuotojų akių lęšiukų gaunamą
apšvitą pagal viso kūno dozimetrų, nešiojamų virš apsauginių
priemonių kaklo srityje, išmatuotus individualiuosius dozės
ekvivalentus. Didžiausia išmatuota dozė buvo 74,6 mSv per
metus (gydytojo intervencinio kardiologo), vidutinė – 10,8 mSv.
Siekiant įvertinti, kokią lygiavertę dozę gavo akių lęšiukai, būtina
atsižvelgti į darbuotojų nešiojamų švinuotų apsauginių akinių
efektyvumą. EURADOS vykdyto tarptautinio (ORAMED) projekto „Medicinos darbuotojų radiacinės saugos optimizavimas“
metu nustatyta, kad švinuoti akiniai, priklausomai nuo jų lęšių
dydžio ir švino ekvivalento, akis pasiekiančią dozės galią sumažina nuo 3,3 iki 7,7 karto. Atsižvelgus į tai ir vadovaujantis konservatyvumo principu įvertinta didžiausia gauta akies lęšiuko lygiavertė dozė būtų apie 22 mSv per metus, vidutinė – 3,24 mSv
per metus. Šie rezultatai rodo, kad nustatyta akies lęšiuko ribinė
lygiavertė dozė (150 mSv) nebuvo viršyta.
Siekiant tiksliau įvertinti akių apšvitos dozes nuo 2012 m.
RSC pradėti akių apšvitos dozių tyrimai naudojant specialius
akių apšvitai matuoti skirtus dozimetrus. Šie tyrimai buvo
atliekami ir 2014 m. Akių dozimetrais mėnesį matuotos 88 didžiausius darbo krūvius turinčių ir didžiausią apšvitą patiriančių intervencinės radiologijos ir branduolinės medicinos darbuotojų lygiavertės akies lęšiuko dozės. Didžiausia gydytojo
intervencinio kardiologo akių dozimetru išmatuota lygiavertė
dozė per vieną mėnesį buvo 4,2 mSv, didžiausia intervencinės radiologijos operacinės slaugytojos – 1,5 mSv. Atsižvelgus
į tai, kad darbuotojai, atliekantys intervencinės radiologijose
procedūras, naudoja švinuotus akinius ir remiantis minėto

For the workers whose total body exposure is distributed
unevenly, it is necessary to assess not only effective doses, but as well
the exposure of separate body parts (eyes and hands). Occupational
eye lens exposure dose was evaluated based on individual dose
equivalents measured with whole body dosimeters, worn on top
of protective clothing in the area of neck, and individual dose
equivalents measured with eye lens dosimeters. Hand exposure
doses were evaluated based on individual dose equivalents
measured with ring shaped dosimeters.
In 2014, eye lens exposure based on individual dose equivalents
measured with whole body dosimeters, worn on top of protective
clothing in the area of neck, was evaluated by RSC to 137 radiation
workers. The highest measured annual eye lens exposure dose
was 74,6 mSv (received by interventional cardiology doctor) and
the average eye lens dose – 10,8 mSv. In order to assess the dose
equivalent for eye lens, it is necessary to take into account the
efficiency of worn protective lead glasses. EURADOS international
(ORAMED) project Optimisation of Radiation Protection for Medical
Staff revealed that the protective lead glasses decrease dose rate
for eyes from 3,3 to 7,7 times depending on their lens size and
lead equivalent. Therefore, and in accordance with the principle of
conservatism the highest evaluated dose equivalent for the eye lens
would be around 22 mSv per year and the average dose equivalent –
3,24 mSv per year. These results show that the annual equivalent
dose limit for eye lens (150 mSv) was not exceeded.
In order to assess eye lens exposure doses more accurately from
2012 RSC started eye lens exposure dose investigations using specially
designed eye lens dosimeters. These investigations were carried out as
well in 2014. For one month eye lens dosimeters were used to measure
dose equivalent for the eye lens for 88 interventional radiology and
nuclear medicine workers, who have the highest workloads and
receive the highest exposure. The highest dose equivalent measured
with eye lens dosimeter in a single month was 4,2 mSv attributed
to intervention cardiology physician and 1,5 mSv – to interventional
radiology operating room nurse. Considering that the staff performing
interventional radiology procedures wears protective lead glasses
and taking into account established efficiency of protective lead
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26 pav. 2012–2014 m. akių ir rankų dozimetrais atliktų lygiaverčių dozių tyrimų skaičius atskirose medicinos srityse
Figure 26. Numbers of dose equivalents measured with eye lens and hand dosimeters in different fields of medicine in 2012–2014
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ORAMED projekto metu nustatytu apsauginių švinuotų akinių
efektyvumu bei vadovaujantis konservatyvumo principu įvertinta, kad akių lęšiuko didžiausia gauta metinė lygiavertė dozė
būtų apie 15 mSv, vidutinė – 1,8 mSv per metus. Šie rezultatai
rodo, kad 20 mSv ribinė akies lęšiuko dozė neviršijama.
Matuotos ir 163 intervencinės radiologijos ir kardiologijos,
branduolinės medicinos ir spindulinės terapijos darbuotojų
rankų apšvitos dozės. Didžiausios metinės rankų apšvitos dozės – 128,7 mSv ir 98,7 mSv – nustatytos atitinkamai gydytojui
radiologui, atliekančiam intervencinės radiologijos procedūras, ir diagnostinės branduolinės medicinos radiologijos technologui. Įvertintos rankų apšvitos dozės neviršijo nustatytos
metinės ribinės galūnių apšvitos dozės (500 mSv). Akių ir rankų dozimetrais atliktų lygiaverčių dozių tyrimų skaičius atskirose medicinos srityse pateiktas 26 pav.

glasses under the above–mentioned ORAMED project, in accordance
with the principle of conservatism the highest received annual dose
equivalent for the eye lens would be around 15 mSv, the average dose
equivalent – 1,8 mSv. The results show that 20 mSv annual equivalent
dose limit for eye lens is not exceeded.
The hand exposure doses were measured for 163 interventional
radiology and cardiology, nuclear medicine and radiotherapy
workers. The highest annual hand exposure doses were 128,7 mSv
and 98,7 mSv received respectively by the interventional radiology
physician performing interventional radiology procedures and
diagnostic nuclear medicine radiology technologist. Assessed
hand exposure doses did not exceed annual dose limit for the
extremities (500 mSv). The numbers of dose equivalents measured
with eye lens and hand dosimeters in different fields of medicine
are presented in Figure 26.

VIDINĖS APŠVITOS TYRIMAI

INTERNAL EXPOSURE MONITORING

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. 2014 m. vidinės apšvitos tyrimai buvo atlikti 30
branduolinės medicinos darbuotojų, dirbančių su 131I, 123I, 125I
ir 99mTc šaltiniais. Darbuotojams, dirbantiems su 131I, 123I ir 125I,
atlikti 25 skydliaukės aktyvumo matavimai. Didžiausia apskaičiuota terapines procedūras atliekančio branduolinės medicinos darbuotojo kaupiamoji efektinė dozė buvo 0,18 mSv. Darbuotojams, dirbantiems su 99mTc šaltiniais, atlikti 34 viso kūno
aktyvumo matavimai. Šių darbuotojų apskaičiuotos kaupiamosios efektinės dozės nesiekė 0,1 mSv. Remiantis Lietuvos
higienos norma HN 112:2001 „Vidinės apšvitos monitoringo
reikalavimai“, detalesnio ištyrimo nereikėjo, nes apskaičiuotos
kaupiamosios efektinės dozės neviršijo 1 mSv.

Besides external exposure, nuclear medicine workers handling
unsealed sources may also be subject to the additional internal
exposure. The purpose of internal dose investigation is to measure
exposure doses caused by the radionuclides internally deposited in
the body of a worker. For 30 nuclear medicine workers, who operate
131 123 125
I, I, I and 99mTc sources, internal exposure measurements were
performed in 2014. For workers, who operate 131I, 123I, and 125I sources, 25
thyroid activity measurements were performed. The highest calculated
committed effective dose of worker conducting therapeutic nuclear
medicine procedures was 0,18 mSv. 34 measurements with the whole
body counter were performed for workers, who operate 99mTc sources.
Calculated committed effective doses for these workers were below
0,1 mSv. Since calculated committed effective doses were below 1
mSv, in accordance with Lithuanian Hygiene Standard HN 112:2001
Requirements for Monitoring of Internal Exposure more detailed
examination was not required.

ORLAIVIŲ ĮGULŲ NARIŲ APŠVITA

AIRCRAFT CREW EXPOSURE

Atmosferos sluoksnis apsaugo mus nuo kosminės spinduliuotės, tačiau jos dalis vis dėlto pasiekia Žemės paviršių. Dėl
šios priežasties Lietuvos gyventojai kasmet vidutiniškai patiria
apie 0,38 mSv apšvitos dozę.
Kosminės spinduliuotės intensyvumas tiesiogiai priklauso
nuo aukščio virš jūros lygio, todėl skrendant lėktuvu (9–12 kilometrų aukštyje) žmogaus gaunama apšvita sudaro nuo keleto iki keliasdešimt mikrosivertų, t. y. iki 100 kartų daugiau nei
žemės paviršiuje.
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, skrendančių orlaiviais retkarčiais, sveikatai tokia
apšvita nepavojinga. 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.
Kiek ir kokių radiacinės saugos priemonių privalu laikytis
orlaivių bendrovėms, nustato ES teisės aktai ir TATENA rekomendacijos bei jų pagrindu parengta Lietuvos higienos norma HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“
(toliau – HN 85:2011) ir RSC direktoriaus įsakymu patvirtintas
Radiacinės saugos priemonių taikymo civilinėje aviacijoje ir
orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo tvarkos aprašas.
Vadovaujantis HN 85:2011 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. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas nėščiosioms – įgulų narės apie nėštumą privalo informuoti darbdavį, o šis – imtis
priemonių, kad gemalo arba vaisiaus apšvita būtų kuo mažesnė

The atmosphere protects us from cosmic radiation, though part of it
still reaches the surface of the Earth. Due to this reason, the population of
Lithuania receives an average annual dose of about 0,38 mSv.
The intensity of cosmic radiation is directly dependent on the
altitude above sea level, thus taking an airplane (at altitude of 9–12
km) can condition individual exposure from several to several tens of
microsieverts i.e., up to 100 times higher than on the Earth‘s surface.
The in–flight exposure also depends on other factors e.g.,
flight duration, route (latitude) and phase of a solar activity cycle
(flight date). For passengers occasionally taking airplane flights,
such exposure is not dangerous to their health. 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 for their radiation protection more attention should be paid.
How many and what kind of radiation protection measures
have to be implemented by aircraft companies, it is enacted in
the EU legislation and the IAEA recommendations. Based on these
documents the Hygiene Standard HN 85:2011 Natural Exposure.
Radiation Protection Norms (HN 85:2011) and the Description
of Procedure for Applying Radiation Protection Measures in Civil
Aviation and Assessment of Aircraft Crews Exposure approved by
Order of the Director of the RSC were prepared.
In accordance with the requirements of HN 85:2011, when
exposure dose of crew members may exceed 1 mSv per year (flying
above 8 000 m), the exposure shall be assessed. If according to
the assessment results annual dose exceeds 1 mSv, then certain
radiation protection measures shall be applied. Particular attention
shall be paid to pregnant women – pregnant crew members shall
notify the employer. The employer shall take measures to ensure that
the exposure to embryo or fetus is as low as possible and taking into
account economic and social factors for the remaining period of the
pregnancy does not exceed 1 mSv.
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Orlaivių įgulų nariai, proc.
Aircraft crew members, %

ir, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius, per likusį
nėštumo laikotarpį neviršytų 1 mSv.
Siekdami įvertinti, kaip orlaivių bendrovės laikosi joms keliamų radiacinės saugos reikalavimų, RSC pareigūnai periodiškai atlieka patikrinimus. 2014 m. įvertintos 5 orlaivių bendrovės, atliekančios skrydžius aukščiau nei 8 000 m.
Patikrinimų metu nustatyta, kad orlaivių įgulų narių radiacinė sauga užtikrinama tinkamai: parengtos ir laiku peržiūrimos orlaivių įgulų narių radiacinės saugos programos, nuolat
atliekamas orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimas ir, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus, taikomos saugos priemonės
bei mažinama orlaivių įgulų narių apšvita, visi duomenys registruojami, saugomi ir teikiami RSC nustatyta tvarka.
Lietuvos civilinės aviacijos vežėjai, kurių orlaiviai vykdė skrydžius aukščiau nei 8 000 m, vadovavosi parengtomis orlaivių
radiacinės saugos programomis ir RSC teikė duomenis apie
2014 m. orlaivių įgulų narių patirtą apšvitą. Išanalizavus gautus
duomenis nustatyta, kad didžiausia 2014 m. įvertinta orlaivio
įgulos nario metinė apšvitos dozė buvo 3,29 mSv, vidutinė –
0,8 mSv. Orlaivių įgulų narių apšvitos dozių pasiskirstymo dinamika 2009–2014 m. pavaizduota 27 pav. Kaip ir kasmet, 20–
40 proc. orlaivių įgulų narių apšvita iš kosminės spinduliuotės
viršijo gyventojams nustatytas (1 mSv per metus) ribas. Tokiais
atvejais taikytos teisės aktuose nustatytos radiacinės saugos
priemonės: orlaivio įgulos nariai supažindinti su apšvitos rezultatais ir informuoti apie galimas pasekmes sveikatai.
Palyginus Lietuvos orlaivių bendrovių įgulų narių apšvitos
duomenis su kitų Europos šalių duomenimis (remiantis EK 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.
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RSC officers regularly carry out inspections in order to assess
the compliance of aircraft companies with the radiation protection
requirements. In 2014, 5 aircraft companies operating flights higher
than 8 000 meters were assessed.
These inspections have revealed that adequate radiation
protection of the aircraft crew members is ensured: radiation
protection programmes for aircraft crew members are prepared and
timely reviewed, continuous exposure assessment for aircraft crew
members is performed, radiation protection measures are applied
and exposure of aircraft crew members is reduced according to
the results of the assessment and all data is recorded, stored and
submitted in accordance with the procedure approved by the RSC.
Lithuanian civil aviation carriers that carried out flights above
8 000 meters, proceeded with developed aircraft radiation protection
programmes and provided data on exposure received by aircraft
crew members in 2014 to RSC. The data analysis showed that the
highest exposure dose of an aircraft crew member in 2014 was
3,29 mSv and the average dose – 0,8 mSv. The dynamics of exposure
dose distribution of aircraft crew members in 2009–2014 is presented
in Figure 27. Just like every year, 20–40 % of annual exposure doses
to cosmic radiation for aircraft crew members exceeded the dose
limit for the population (1 mSv per year). In such cases, radiation
protection measures in accordance with the legislation were applied:
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 of other EU member states
(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 EU member states. It is considered that
lower exposure is determined by lower workload of aircraft crew
members and actual flight routes.
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27 pav. 2011–2014 m. orlaivių įgulų narių apšvitos dozių pasiskirstymo dinamika
Figure 27. Dynamics of distribution of exposure doses of aircraft crew members in 2011–2014

V. Medicininė (pacientų) apšvita

V. Medical exposure

Jungtinių Tautų mokslinio komiteto biologiniam jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui tirti (toliau – UNSCEAR)
skelbiamose publikacijose teigiama, kad medicininė apšvita
sudaro apie 25 proc. pasaulio gyventojų gaunamos apšvitos iš
visų (gamtinių ir dirbtinių) šaltinių. Lietuvoje ši apšvita sudaro
28 proc., t. y. šiek tiek didesnė nei vidutinė pasaulyje. Tokią reikšmingą medicininės apšvitos įtaką gyventojų gaunamai apšvitai lemia augantis kompiuterinės tomografijos ir diagnostinių
branduolinės medicinos procedūrų skaičius visame pasaulyje.
Ne išimtis ir Lietuva. Didėjant kompiuterinės tomografijos procedūrų skaičiui, net 54 proc. Lietuvos gyventojų gaunamos medicininės apšvitos (kolektyvinės efektinės dozės) lemia kompiuterinės tomografijos procedūrų metu patirta apšvita (28 pav.).
Palyginę Lietuvos gyventojų gaunamą kolektyvinę efektinę dozę, kuri yra apie 950 mSv tūkstančiui gyventojų, su EK
rekomendacijose Nr. 154 „Gyventojų gaunama apšvita nuo
medicininių rentgenodiagnostinių procedūrų“ pateikta vidutine Europos gyventojų patiriama kolektyvine efektine doze
(1 000 mSv tūkstančiui gyventojų), matome, kad Lietuvos

In the publications of the United Nations Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) it is indicated that
medical exposure accounts for about 25 % of world population
exposure to all (natural and man-made) sources. Medical exposure
of Lithuanian population equals 28 % i.e. it is slightly higher than
the global average. This significant impact of the medical exposure
on the population is influenced by growing number of computed
tomography and diagnostic nuclear medicine procedures around
the world. Lithuania is not an exception. With growing number of
computed tomography procedures as much as 54 % of total medical
exposure (collective effective dose) of Lithuanian population is
determined by exposure associated with computed tomography
procedures (Figure 28).
The comparison of the collective effective dose of Lithuanian
population, which is around 950 mSv per 1 000 inhabitants, to
the average collective effective dose of the European population
(1 000 mSv per 1 000 inhabitants), published in European
Commission recommendations No. 154 European Guidance on
Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures,
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Intervencinė radiologija / Interventional radiology
2%

21 %

Kompiuterinė tomografija
Computed tomography

54 %

23 %

Rentgenografija
Radiography

Rentgenoskopija-rentgenografija
Fluoroscopy-radiography

28 pav. Lietuvos gyventojų įvairių rentgenodiagnostikos procedūrų metu gautos kolektyvinės efektinės dozės, proc.
Figure 28. Collective effective dose of Lithuanian population from various X-ray diagnostic examinations, %

gyventojų gaunama medicininė apšvita yra šiek tiek mažesnė
už vidutinę Europos gyventojų patiriamą medicininę apšvitą.
RSC specialistai, nustatydami rentgenodiagnostinių procedūrų įtaką Lietuvos gyventojų gaunamai apšvitai ir siekdami
patikrinti, ar ASPĮ, atlikdamos rentgenodiagnostines procedūras, naudojasi geros praktikos rekomendacijomis ir laikosi nustatytų rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių,
2014 m. toliau vykdė 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 įvairių rentgenodiagnostinių procedūrų metu gaunamą apšvitą.
Pacientų gaunama apšvita rentgenografijos procedūrų metu. Apšvita vertinta 22 ASPĮ, atliekančiose rentgenografijos procedūras. Iš viso įvertinta apie 1 100 atliktų rentgenografijos tyrimų, kurių pasiskirstymo dažnis pateiktas 29 pav.
Kaip ir 2011–2013 m., daugiausia duomenų surinkta apie
dažniausiai ASPĮ atliekamas procedūras: krūtinės ląstos PA
(34 proc.), stuburo juosmens dalies AP (14 proc.) ir stuburo juosmens dalies LAT (18 proc.). Įvertinus pacientų gaunamą apšvitą
nustatyta, kad rekomenduojamus medicininės apšvitos lygius
viršijo tik 3 ASPĮ. Šioms ASPĮ buvo nurodyta išsiaiškinti viršijimo
priežastis ir jas pašalinti. ASPĮ atlikus korekcinius veiksmus RSC
specialistai pakartotinai įvertino pacientų patiriamą apšvitą.
Pacientų gaunama apšvita rentgenoskopijos procedūrų metu. Apšvita vertinta 4 ASPĮ, atliekančiose rentgenoskopijos procedūras. Iš viso įvertinti 155 atlikti rentgenoskopijos tyrimai ir nustatyta, kad nė vienoje ASPĮ rekomenduojami
medicininės apšvitos lygiai nėra viršyti (4 lentelė).

shows that medical exposure of Lithuanian population is slightly
lower than the average medical exposure of the European
population.
RSC specialists assess the exposure of Lithuanian population
resulting from X-ray diagnostic procedures and undertake to verify,
whether ASPĮ carrying out X-ray diagnostic procedures use good
practice recommendations and follow established diagnostic
reference levels. Therefore, in 2014, 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 medical exposure for different procedures
in all ASPĮ within 5 years.
Medical exposure for radiography procedures. Medical
exposure was assessed in 22 ASPĮ performing radiography
procedures. Around 1 100 radiography examinations in total were
evaluated and their frequency distribution is shown in Figure 29.
As in 2011–2013, the greatest amount of data was collected
on the most common procedures performed in ASPĮ: chest PA
(34 %), lumbar spine AP (14 %) and lumbar spine LAT (18 %). After
medical exposure assessment the results showed that established
diagnostic reference levels were only exceeded in 3 ASPĮ. These
ASPĮ were requested to investigate the reasons for exceeding and
eliminate it. RSC specialists re-evaluated medical exposure after ASPĮ
implemented corrective actions.
Medical exposure for fluoroscopy procedures. Medical
exposure was assessed in 4 ASPĮ performing fluoroscopy procedures.
Around 155 fluoroscopy examinations in total were evaluated and
the results show that neither one of ASPĮ exceeded established
diagnostic reference levels (Table 4).

4 lentelė. Vidutinių dozės ir ploto sandaugos verčių (DAP) palyginimas su nustatytais
rekomenduojamais pacientų gaunamos apšvitos rentgenoskopijos procedūrų metu lygiais

Table 4. Comparison of average dose-area product (DAP) values with established
diagnostic reference levels of medical exposure for fluoroscopy procedures

Įstaigos
kodas
I
II

III

IV

Procedūros pavadinimas
Žarnyno retrogradinė kontrastinė
rentgenoskopija
Viršutinio virškinamojo trakto kontrastinė
rentgenoskopija
Krūtinės ląsta

DAP vid. Rekomenduojamas
Gy*cm2
lygis, Gy*cm2
34,3 ±
33
6,6

ASPĮ
code
I

Title of procedure
Bowel retrograde contrast fluoroscopy
(barium enema)
Upper gastrointestinal contrast fluoroscopy
(barium swallow)
Thorax

Average DAP, Diagnostic reference
Gy*cm2
level, Gy*cm2
34,3±6,6

33

5,8±3,0

18

0,6±0,1

2

Upper gastrointestinal contrast fluoroscopy
(barium swallow)

21,4±9,1

18

5,8 ± 3,0

18

0,6 ± 0,1

2

Viršutinio virškinamojo trakto kontrastinė
rentgenoskopija

21,4 ±
9,1

18

Žarnyno retrogradinė kontrastinė
rentgenoskopija

14,9 ±
4,9

33

Bowel retrograde contrast fluoroscopy
(barium enema)

14,9±4,9

33

Viršutinio virškinamojo trakto kontrastinė
rentgenoskopija

17,1 ±
7,2

18

Upper gastrointestinal contrast fluoroscopy
(barium swallow)

17,1±7,2

18

Žarnyno retrogradinė kontrastinė
rentgenoskopija

14,3 ±
2,0

33

Bowel retrograde contrast fluoroscopy
(barium enema)

14,3±2,0

33

III

IV

Pacienčių gaunama apšvita mamografijos procedūrų
metu. Apšvita vertinta 6 ASPĮ. Siekiant apskaičiuoti pacienčių gautas apšvitos dozes, atlikti mamografijos aparatų kokybės kontrolės bandymai ir naudojant jų rezultatus įvertinti
1 908 mamografijos tyrimai. Nustatyta, kad nė vienoje ASPĮ
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Medical exposure for mammography procedures. Medical
exposure was assessed in 6 ASPĮ. In order to calculate medical
exposure doses, quality control tests for mammography devices were
carried out in ASPĮ and using obtained results 1 908 mammography
examinations were evaluated. It was concluded that neither one
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29 pav. Rentgenografijos tyrimų pasiskirstymo dažnis
Figure 29. Frequency distribution of radiography investigations

rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai nėra viršyti, o
palyginus gautus rezultatus su kitų šalių praktika pastebėta, kad
Lietuvoje pacienčių gaunama apšvita atliekant mamografijos
tyrimus yra gerokai mažesnė nei Europos vidurkis (30 pav.).
Pacientų gaunama apšvita kompiuterinės tomografijos procedūrų metu. Apšvita vertinta 8 ASPĮ. Iš viso įvertinta
540 atliktų kompiuterinės tomografijos tyrimų ir nustatyta,
kad krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimų metu pacientų gaunama apšvita neviršijo rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių. Tačiau stuburo krūtinės ir stuburo juosmens dalies
tyrimų metu pacientų gaunama apšvita smarkiai viršijo nustatytą rekomenduojamą medicininės apšvitos lygį. Atsižvelgus į
tarptautines rekomendacijas ir 2011–2014 m. surinktus duomenis apie pacientų gaunamą apšvitą šių procedūrų metu
nuspręsta, kad rekomenduojami pacientų gaunamos apšvitos
kompiuterinės tomografijos procedūrų metu lygiai yra per
griežti ir būtina juos patikslinti. Tai planuojama atlikti 2016 m.
Pacientų gaunama apšvita intervencinės radiologijos procedūrų metu. Apšvita vertinta 4 ASPĮ. Iš viso įvertinta 720 atliktų intervencinės radiologijos procedūrų. Kadangi
intervencinės radiologijos procedūroms nėra nustatytų rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, pacientų gautos apšvitos vertinimo rezultatai palyginti su TATENA publikuojamais
duomenimis. Nustatyta, kad intervencinės radiologijos procedūrų metu pacientų vidutinės efektinės dozės šiek tiek viršija
TATENA nurodytas vidutines efektinių dozių vertes (5 lentelė).

of ASPĮ exceeded established diagnostic reference levels. While
comparing obtained results with the practice in other countries, it was
discovered medical exposure during mammography examinations in
Lithuania is significantly lower than the European average (Figure 30).
Medical exposure for computed tomography
procedures. Medical exposure was assessed in 8 ASPĮ.
Around 540 computed tomography examinations in
total were evaluated and the results show that neither
one of ASPĮ exceeded established diagnostic reference
levels during thorax, abdominal and pelvic examinations.
However, for thoracic spine and lumbar spine examinations
medical exposure significantly exceeded established
diagnostic reference level. Taking into account international
recommendations and data on medical exposure collected
2011–2014, conclusion was made that established
diagnostic reference levels were too strict and it is necessary
to revise them. This task is planned for 2016.
Medical exposure for interventional radiology procedures.
Medical exposure was assessed in 4 ASPĮ. 720 interventional
radiology procedures in total were evaluated. Since diagnostic
reference levels for interventional radiology procedures are not
established, collected data on medical exposure was compared
with the data published by the IAEA. The results show the average
effective doses to patients during interventional radiology
procedures slightly exceeds the average effective dose values
indicated by the IAEA (Table 5).

5 lentelė. Vidutinių pacientų gaunamų efektinių dozių intervencinės radiologijos
procedūrų metu palyginimas su TATENA pateiktais duomenimis

Table 5. Comparison of average effective doses to patients during interventional radiology
procedures with data provided by the IAEA

Procedūra

Lietuvos ASPĮ

TATENA nurodytos vertės
https://rpop.iaea

Procedure

Lithuanian ASPĮ

Values indicated by the IAEA
https://rpop.iaea

Efektinė dozė, mSv

Efektinė dozė, mSv

Effective dose, mSv

Effective dose, mSv

Diagnostinė koronografija

6,34

5,46

Diagnostic coronarography

6,34

5,46

Diagnostinė koronografija + PTCA

17,8

15,1

Diagnostic coronarography + PTCA

17,8

15,1

Cerebrinė angiografija

3,4

3

Cerebral angiography

3,4

3

Apibendrinus duomenis, surinktus vykdant 2012–2016 m.
rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, kompiuterinės tomografijos ir intervencinės radiologijos procedūrų
metu pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos programas,
nuspręsta ne tik toliau vertinti pacientų gaunamą apšvitą, bet
ir papildomai atlikti gaunamų diagnostinių vaizdų kokybės
vertinimą.
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After summarising the data on medical exposure collected for
radiography, fluoroscopy, mammography, computed tomography
and interventional radiology procedures during implementation of
medical exposure monitoring programmes for 2012–2016, it was
decided not only to continue to assess the exposure of patients,
but also to perform additional quality assessment of generated
diagnostic images.
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30 pav. Apskaičiuotų pacienčių gaunamų vidutinių efektinių dozių palyginimas su UNSCEAR 2008 m. ataskaitoje pateiktais duomenimis
Figure 30. Comparison of estimated average effective doses for patients females with the data provided in UNSCEAR 2008 report

RENTGENODIAGNOSTINĖS ĮRANGOS KOKYBĖS KONTROLĖS
BANDYMAI

QUALITY CONTROL TESTS IN X-RAY DIAGNOSTICS

Rentgenodiagnostinės įrangos kokybės kontrolė – planuotai
ir sistemingai atliekami veiksmai, kurie padeda saugiai naudoti
įrangą, nuosekliai ir tiksliai atlikti ekspozicijas bei gauti aukštos
kokybės vaizdus su minimaliu jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikiu pacientams ir darbuotojams. Rentgenodiagnostinės
įrangos kokybės kontrolės bandymai yra privalomi ir turi būti
atliekami tam tikru periodiškumu pagal Lietuvos higienos normos HN 78:2009 reikalavimus (toliau – HN 78:2009). Kokybės kontrolės bandymų metu daugiausia dėmesio kreipiama į gaunamų
vaizdų kokybę, kuri svarbi teisingai nustatant ligos diagnozę.
2014 m. atlikti 202 kokybės kontrolės bandymai, iš kurių
11 sudarė priėmimo (atliekami naujai įsigytiems rentgenodiagnostikos aparatams) ir 191 – periodiniai bandymai (atliekami
HN 78:2009 nustatytu periodiškumu). Atlikus kokybės kontrolės bandymus paaiškėjo, kad 185 rentgenodiagnostikos aparatai atitiko HN 78:2009 reikalavimus, o 14 – neatitiko. 11 rentgenodiagnostikos aparatų, neatitikusių HN 78:2009 reikalavimų,
toliau nebenaudojami, o likę 3 po atliktų remonto darbų ir pakartotinių kokybės kontrolės bandymų toliau eksploatuojami.
Nustatyta, kad vidutiniškai kasmet apie 7 proc. rentgenodiagnostikos aparatų neatitinka HN 78:2009 reikalavimų ir negali būti naudojami diagnostikoje. Pagrindinės
rentgenodiagnostikos aparatų neatitikties Lietuvos teisės aktams priežastys: skaitmeninių vaizdo gavimo sistemų nesuderinamumas, filmų optinių tankių nuokrypiai, automatinės
ekspozicijos valdymo sistemos nesuderinamumas, dozės ir
dozės galios padidėjimas, ekspozicijos trukmės nukrypimai,
kompiuterinės tomografijos skaičiaus ir pjūvio storio nesutapimai. 2014 m. daugiausia atlikta stacionarių rentgenografijos ir intraoralinių dantų rentgeno aparatų, atitinkamai

Quality control of X-ray diagnostic equipment – planned and
systematic actions that help to use the equipment safely, consistently
and accurately perform expositions and get high quality images with
minimal radiation exposure to patients and staff. Quality control tests
for X-ray diagnostic equipment are obligatory and have to be carried
out at a frequency set according to the requirements of Lithuanian
Hygiene Standard HN 78: 2009 Quality Control Requirements and
Assessment Criteria in Medical X-ray Diagnostics (HN 78:2009).
Quality control testing focuses on acquired image quality, which is
important in determining correct diagnosis.
In 2014, 202 quality control tests were performed, 11 of
which were acceptance tests (performed for newly installed X-ray
diagnostic machines) and 191 – constancy tests (performed at a
frequency in accordance with HN 78:2009). Quality control tests
showed that 185 X-ray diagnostic machines were consistent with
the requirements of HN 78:2009 and 14 did not comply with the
requirements. 11 X-ray diagnostic machines, which did not comply
with the requirements of HN 78:2009, are no longer used, and the
remaining 3 after repair works and repeated quality control tests
were further exploited.
It was determined that annually an average of about 7 %
of the X-ray diagnostic machines do not comply with the
requirements of HN 78:2009 and cannot be used for diagnostics.
The main reasons of X-ray diagnostic machines nonconformities
to Lithuanian legislation are: incompatibility of digital imaging
systems, film optical density deviations, incompatibility of
automatic exposure control system, increase in dose and dose
rate, exposition time deviations and mismatches of computed
tomography number and slice thickness. In 2014, predominantly
quality control tests were performed for stationary radiography
Bandymų skaičius
Number of tests
Atitiko reikalavimus
In compliance with requirements

Kompiuterinės tomografijos
Computed tomography

Intervencinės radiologijos
Interventional radiology

Mamografijos
Mammography

Dantų panoraminis
Dental panoramic

Dantų intraoralinis
Dental intraoral

Mobilus rentgenografijos
Mobile radiogrphy

Stacionarus rentgenoskopijos
Stationary fluoroscopy
Stacionarus rentgenoskopijos–
rentgenografijos / Stationary
fluoroscopy-radigraphy
Mobilus su C formos rėmu
C-Arm mobile

Neatitiko reikalavimų
Not in compliance with requirements
Stacionarus rentgenografijos
Stationary radiography
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31 pav. Atliktų įvairių rentgenodiagnostikos aparatų kokybės kontrolės matavimų suvestinė
Figure 31. Summary of quality control tests for different X-ray diagnostic machines
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67 (33,2 proc.) ir 57 (28,2 proc.), kokybės kontrolės bandymų
(31 pav.).
Taip pat atlikti 45 kokybės kontrolės matavimai siekiant
įvertinti negatoskopų ir TV monitorių atitiktį HN 78:2009 reikalavimams. Išmatuota 13 negatoskopų ir 32 TV monitoriai. Nustatyta, kad visi tikrinti monitoriai atitiko gydytojų radiologų
darbo vietų monitoriams numatytus reikalavimus, o 5 negatoskopai neatitiko kokybės kontrolės reikalavimų.
32 pav. pateiktas RSC 2004–2014 m. atliktų kokybės
kontrolės bandymų skaičius. Daugiausia bandymų RSC atliko
2004–2006 m. Vėliau jų skaičius sumažėjo, nes išaugo medicinos fizikų, dirbančių ASPĮ, skaičius ir atsirado įmonių, kurios
pradėjo teikti kokybės kontrolės paslaugas. Nuo 2011 m. pastebimas RSC specialistų atliekamų kokybės kontrolės bandymų skaičiaus augimas, nes didėja rentgenodiagnostikos aparatų, ypač naudojamų odontologijos praktikoje, skaičius.

machines and dental intraoral X-ray machines – 67 (33,2 %), and
57 (28,2 %) tests respectively (Figure 31).
Moreover, 45 quality control tests were carried out to assess the
compliance of negatoscopes and TV monitors with the requirements
of HN 78:2009. 13 negatoscopes and 32 TV monitors were evaluated.
The results showed that all TV monitors complied with the physician
radiologist workplace requirements and 5 negatoscopes did not
comply with quality control requirements.
Figure 32 shows the number of quality control tests performed
by RSC in 2004–2014. The largest number of tests RSC performed
in 2004–2006. This number decreased subsequently due to an
increasing number of medical physicists working at ASPĮ and turn
up of the companies providing quality control services. The growth
of the number of quality control tests performed by RSC specialists is
observed since 2011 due to an increasing number of X-ray diagnostic
machines, particularly used in dental practice.
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32 pav. 2004–2014 m. atliktų kokybės kontrolės bandymų skaičius
Figure 32. Number of quality control tests in 2004–2014

VI. Gyventojų apšvita

VI. Public exposure

2014 m. vykdytos Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 m. programoje numatytos priemonės. Atlikti
įvairūs radiologiniai tyrimai siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų
gaunamą apšvitą iš visų galimų šaltinių bei nagrinėti kitose institucijose gautų tyrimų rezultatai. Apibendrinus tyrimų rezultatus nustatyta, kad vidutinė metinė mūsų šalies gyventojo efektinė apšvita (išskyrus profesinę apšvitą) buvo 3,19 mSv. Didžiausią
apšvitos dalį sudaro apšvita iš gamtinės kilmės radioaktyviųjų
dujų radono 222Rn ir jo skilimo produktų (toliau – radono) patalpose (1,03 mSv) bei medicininė apšvita, gaunama rentgenodiagnostinių procedūrų metu (0,95 mSv). 33 pav. pateiktos
gyventojo gaunamos apšvitos sudedamosios dalys.

In 2014, the measures laid out in Public Exposure Monitoring
Programme for 2012–2016 were implemented. Various radiological
investigations were conducted to assess the exposure of Lithuanian
population against all potential sources and the results obtained
from other institutions were analysed. Summarising the results
of the research revealed that the average exposure received by a
resident of Lithuania (except occupational exposure) was equal to
3,19 mSv. The largest portion of exposure is the exposure to naturally
occurring radioactive gas radon (222Rn) and its decay products
in indoor air (1,03 mSv per year) and medical exposure from X-ray
diagnostic procedures (0,95 mSv). Figure 33 shows the components
of resident’s exposure.

MAISTE IR GERIAMAJAME VANDENYJE ESANČIŲ RADIONUKLIDŲ
SĄLYGOTA GYVENTOJŲ APŠVITA

PUBLIC EXPOSURE FROM RADIONUCLIDES IN FOOD AND
DRINKING WATER

Vertinant gyventojų apšvitą iš maiste ir geriamajame vandenyje esančių gamtinių ir dirbtinių radionuklidų Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ignalinos, Zarasų
bei Utenos savivaldybėse buvo atrinkti pieno, mėsos, žuvies,
bulvių, kopūstų, grūdų ir geriamojo vandens mėginiai. Siekiant įvertinti apšvitą, kurią gyventojas gauna iš vietiniame ir
įvežtiniame maiste esančių radionuklidų, vienoje Vilniaus ASPĮ
kiekvieną mėnesį rinkti ir ištirti paruošto paros raciono mėginiai. Norint įvertinti, ar su atmosferos pernaša į mūsų šalies
teritoriją nepatenka radionuklidų, atlikti kas mėnesį surinktų
lietaus ir sniego mėginių radiologiniai tyrimai.
Tyrimų rezultatai parodė, kad, kaip ir ankstesniaisiais
metais, dirbtinės kilmės radionuklidų 137Cs ir 90Sr lemiama
apšvita sudaro tik labai nedidelę visos gyventojo iš radionuklidų
su maistu gaunamos apšvitos dalį (0,32 mSv per metus). Beveik
visą apšvitą lemia gamtinės kilmės radionuklidai, iš kurių didžiausią dalį sudaro apšvita 40K. Lietuvos gyventojas iš gamtinės

In order to assess public exposure to natural and artificial
radionuclides in food and drinking water, samples of milk, meat,
fish, potatoes, cabbage, grain and drinking water were taken from
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys and municipalities of
Ignalina, Zarasai and Utena. In order to assess resident’s exposure
to radionuclides in local and imported in food, in one of Vilnius
ASPĮ each month samples of entire daily ration of prepared meals
were collected and analysed. For the assessment of atmospheric
transfer of radionuclides into the territory of the country monthly
rainwater and snow samples were collected for radiological
investigation.
Research results, as in previous years, show that artificially
produced radionuclides 137Cs and 90Sr result in an inconsiderable
part of the whole resident’s exposure to radionuclides in food
(0,32 mSv per year). Nearly entire exposure is to naturally occurring
radionuclides, of which the largest share is exposure to 40K. Lithuanian
resident receives lower than 0,1 mSv exposure dose from naturally
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33 pav. 2014 m. Lietuvos gyventojo gaunamos apšvitos sudedamosios dalys, proc.
Figure 33. Components of Lithuanian resident’s exposure in 2014, in percentage

kilmės radionuklidų geriamajame vandenyje gauna mažesnę
kaip 0,1 mSv apšvitą. 34 pav. pateikiami gamtinės kilmės radionuklidų lygiai įvairių vietovių geriamajame vandenyje.

occurring radionuclides in drinking water. The quantities of naturally
occurring radionuclides in drinking water in various locations are
shown in Figure 34.
Vilnius

1,2

Kaunas
1,0

Klaipėda
Šiauliai

0,8

Panevėžys
Ignalina

0,6

Zarasai

0,4

Utena

0,2

199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4

0
Metai / Year
34 pav. 1992–2014 m. geriamajame vandenyje esančių gamtinės kilmės radionuklidų, skleidžiančių beta spinduliuotę, lygiai, Bq/l
Figure 34. Quantities of naturally occurring beta-emitting radionuclides in drinking water (Bq/l) in 1992–2014

Iš visų maisto produktų grybuose nustatomas didžiausias 137Cs savitasis aktyvumas. Grybų taršai 137Cs radionuklidu
vertinti buvo atrinkti valgomųjų rūšių grybų mėginiai iš įvairių Lietuvos miškų. Ištyrus 167 grybų mėginius nustatyta, kad

Investigations of mushrooms reveal the highest specific activity
of 137Cs among all food products. For the assessment of mushroom
contamination with radionuclide 137Cs samples of mushrooms of edible
species were selected from various Lithuanian forests. A research of

Atliekami radiocheminiai tyrimai
Radiochemical investigations are performed
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2014 m. vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas valgomuosiuose
grybuose buvo 64 Bq/kg (35 pav.) ir atskirose valgomųjų grybų
rūšyse jis buvo skirtingas (36 pav.). Gyventojai iš 137Cs radionuklido grybuose gauna labai nedidelę apšvitą, nes grybus
verdant 137Cs išpilamas su nuoviru.
700

167 mushroom samples established that in 2014 the average specific
activity value of 137Cs in edible mushrooms was 64 Bq/kg (Figure 35)
and it was different in various species of edible mushrooms (Figure
36). Residents receive inconsiderable exposure to 137Cs in mushrooms,
since after cooking mushrooms 137Cs is poured off with the pottage.
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35 pav. Vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas įvairių rūšių valgomuosiuose grybuose, Bq/kg, 1998–2014 m.
Figure 35. Average specific activity of 137Cs in wide variety of edible mushrooms, Bq/kg, in 1998–2014
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36 pav. Vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas atskirose valgomųjų grybų rūšyse, Bq/kg, 2014 m.
Figure 36. Average specific activity of 137Cs in different species of edible mushrooms, Bq/kg, in 2014

APLINKOS DOZĖS EKVIVALENTO TYRIMAI

MONITORING OF AMBIENT DOSE EQUIVALENT

Siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų išorinę apšvitą dėl
aplinkoje esančių gamtinės ir dirbtinės kilmės šaltinių didžiuosiuose miestuose – Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose
ir Vilniuje bei Ignalinos ir Kupiškio rajonuose atliekami išorinės
apšvitos dozės ekvivalento tyrimai.

In order to assess external exposure of Lithuanian population
due to surrounding sources of natural and artificial origin, external
radiation dose equivalent measurements are conducted in major
cities – in Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai and Vilnius as well in
Ignalina and Kupiškis districts.

37 pav. Metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas ir vidutinės aplinkos dozės galios didžiuosiuose miestuose, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose
Figure 37. Average annual ambient dose equivalent and average ambient doses in major cities, Ignalina and Kupiškis districts, mSv
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In 2014, 644 ambient dose measurements were performed in
82 monitoring points. In each monitoring point ambient dose was
measured with two thermoluminescent dosimeters. Dosimeters
were replaced every six months.
The analysis of research results showed that the average annual
ambient dose equivalent was 0,67±0,06 mSv, the highest annual
ambient dose equivalent (0,86 mSv) was measured in one of Kaunas
monitoring points and the lowest (0,52 mSv) – in one of Kupiškis
district monitoring points. Based on obtained survey results it was
estimated that environmental dose rate ranged from 60 nSv/h to
109 nSv/h. Assuming that a resident spends about one-fifth of the
day outdoors conditioned the average ambient effective dose for
Lithuanian population of 0,13±0,04 mSv. Summarised results of
ambient dose equivalent research and dose rate calculations are
presented in Figure 37.
In 2014, 250 ambient dose equivalent measurements were
performed in 32 monitoring points in Ignalina NPP region and for
comparison – in Kupiškis district with the objective to evaluate the
external exposure of Lithuanian residents received due to Ignalina
NPP decommissioning activities (Figures 38 and 39). Based on
monitoring results the average annual ambient dose equivalent in
Ignalina NPP region was 0,67±0,05 mSv, and in Kupiškis district –
from 0,65±0,06 mSv. The measurements of ambient dose equivalent
in Ignalina NPP region were confidently statistically equivalent to the
measurements made in Kupiskis district environmental monitoring
points. These results indicate that Ignalina NPP decommissioning
activities do not result additional public exposure.
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2014 m. 82 aplinkos stebėsenos taškuose atlikti 644 aplinkos dozės ekvivalento tyrimai. Kiekviename stebėsenos taške
aplinkos dozė buvo matuojama dviem termoliuminescenciniais dozimetrais, kurie keičiami kas šešis mėnesius.
Išanalizavus tyrimų rezultatus nustatyta, kad vidutinis
metinis aplinkos dozės ekvivalentas buvo 0,67 ± 0,06 mSv,
didžiausias metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,86 mSv)
buvo viename iš Kauno stebėsenos taškų, o mažiausias
(0,52 mSv) – viename iš Kupiškio rajono stebėsenos taškų.
Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad dozės galia
aplinkoje kito nuo 60 nSv/val. iki 109 nSv/val. Žinant, kad žmogus lauke praleidžia apie penktadalį viso laiko, nustatyta, kad
Lietuvos gyventojai iš aplinkos gavo 0,13 ± 0,04 mSv vidutinę
efektinę dozę. Apibendrinti aplinkos dozės ekvivalento tyrimų
ir aplinkos dozės galios rezultatai pateikti 37 pav.
2014 m. vertinant, kokią išorinę apšvitą Lietuvos gyventojai patyrė uždarant Ignalinos AE, atlikta 250 aplinkos dozės
ekvivalento tyrimų Ignalinos AE regione ir palyginimui Kupiškio rajone 32 aplinkos stebėsenos taškuose (38 ir 39 pav.).
Išanalizavus tyrimų rezultatus nustatyta, kad vidutinis metinis
aplinkos dozės ekvivalentas Ignalinos AE regione buvo 0,67 ±
0,05 mSv, o Kupiškio rajone – 0,65 ± 0,06 mSv. Atlikti aplinkos dozės ekvivalento 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.
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38 pav. Ignalinos AE 50 km galimos įtakos regiono metinis aplinkos dozės ekvivalentas ir stebėsenos taškai
Figure 38. Annual ambient dose equivalent of Ignalina NPP 50 km potential impact region and monitoring points

39 pav. Kupiškio rajono metinis aplinkos dozės ekvivalentas ir stebėsenos taškai
Figure 39. Annual ambient dose equivalent of Kupiškis district and monitoring points

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ RADIOLOGINIO
POVEIKIO GYVENTOJAMS VERTINIMAS

ASSESSMENT OF RADIOLOGICAL IMPACT TO THE POPULATION
FROM NUCLEAR FACILITIES

Nors abu Ignalinos AE reaktoriai sustabdyti, tačiau, laikant
panaudotą kurą vieno Ignalinos AE reaktoriaus patalpoje bei
intensyviai vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus, nedidelis radionuklidų kiekis ir toliau patenka į aplinką. 2014 m. iš
Ignalinos AE į atmosferą buvo išmesta 2,5·107 Bq radioaktyviųjų aerozolių (ribinis aktyvumas 8,3·1011 Bq/metus), o 131I ir
inertinių dujų į aplinkos orą neišmesta. Pirmą kartą per pastarąjį dešimtmetį buvo užregistruotas iš Ignalinos AE į aplinką

Although both Ignalina NPP reactors are shut down, but
nevertheless the spent nuclear fuel remains in storage room in one
of Ignalina NPP reactors and intensive decommissioning activities are
carried out, consequently small amounts of radionuclides are further
discharged to the environment. In 2014, Ignalina NPP discharged to
the atmosphere 2,5·107 Bq of radioactive aerosols (discharge limit is
8,3·1011 Bq per year), while 131I and noble gases were not discharged.
For the first time in the last decade a small quantity of long-lived
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išleistas nedidelis ilgaamžio radionuklido 152Eu (1,0·105 Bq) kiekis. Šio radionuklido išleidimą į aplinką nulėmė vykdomi planiniai Ignalinos AE uždarymo darbai. Į Drūkšių ežerą per 2014 m.
pateko tik 1,6·106 Bq 137Cs (ribinis aktyvumas 4,3·1010 Bq/metus) ir tik 0,1·106 Bq 60Co (ribinis aktyvumas 8,3·1010 Bq/metus)
(40 pav.). Įvertinta kritinės grupės nario metinė efektinė dozė,
sąlygojama radionuklidų, pernešamų nuo Ignalinos AE oru ir
vandeniu, buvo 13,4 nSv.

radionuclide 152Eu (1,0·105 Bq) discharge to the environment by
Ignalina NPP was registered. The discharge of this radionuclide to the
environment was due to scheduled Ignalina NPP decommissioning
works. Only 1,6·106 Bq 137Cs (discharge limit is 4,3·1010 Bq per year)
and only 0,1·106 Bq 60Co (discharge limit is 8,3·1010 Bq per year) were
released to the lake Drūkšiai in 2014 (Figure 40). Evaluated annual
effective dose for critical group member determined by Ignalina NPP
radioactive discharges to the air and water was equal to 13,4 nSv.
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40 pav. Per metus iš Ignalinos AE į aplinką išmesto radionuklido aktyvumo dalies nuo ribinio aktyvumo kaitos tendencijos, proc.
Figure 40. Trends of annually discharged radionuclide from Ignalina NPP to the environment percentage of discharge limit

Vertinant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo radiologinį poveikį gyventojų sveikatai ir aplinkai 2014 m. buvo išnagrinėtas Galutinis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo
planas (7 leidimo 3 versija).
Kitas radiacinės saugos požiūriu svarbus objektas yra uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. 2014 m. stebėta, ar radionuklidų iš saugyklos kaupo nepatenka į aplinką
ir ar nelemia papildomos gyventojų apšvitos. Tam saugyklos
aplinkoje matuota gama dozės galia, atrinkti ir radiologiškai
ištirti kontrolinių gręžinių vandens, grunto ir grybų mėginiai.
Kaip ir ankstesniaisiais metais, didžiausias tričio tūrinis aktyvumas (362 Bq/l) aptiktas Nr. 4 gręžinyje ir jis buvo 30 proc. didesnis nei nustatytas šiame gręžinyje 2013 m. Tai galėjo lemti
gręžinyje dėl meteorologinių sąlygų mažesnis vandens kiekis.
Kituose gręžiniuose tričio tūrinio aktyvumo vertės buvo artimos foniniam lygiui.
Grybų mėginiuose, surinktuose saugyklos teritorijoje ir už jos
ribų, 137Cs kiekis nesiskyrė nuo kiekio, kuris paprastai nustatomas
tokių pat rūšių grybuose, surinktuose kituose Lietuvos miškuose.
Apibendrinant uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būklės
stebėsenos tyrimus galima teigti, kad radionuklidų į aplinką
iš saugyklos teritorijos nepatenka ir negali lemti papildomos
gyventojų apšvitos.
Taip pat buvo nagrinėjamas ir vertinamas Baltarusijos Respublikos pateiktas Baltarusijos AE poprojektinės analizės programos projektas, kuriam teiktos pastabos, Rusijos valstybinės
atominės energetikos korporacijos ,,Rosatom“ pateikta papildoma informacija dėl planuojamos statyti Baltijos AE Kaliningrado srityje poveikio aplinkai vertinimo.

For the assessment of Ignalina NPP decommissioning radiological
impact on public health and the environment in 2014 the Final Ignalina
NPP Decommissioning Plan (edition 07 version 3) was revised.
From the radiation protection point of view, another important
object is closed Maišiagala Radioactive Waste Repository. In 2014,
it was monitored whether there are any radioactive discharges
to the environment from the repository clamp that consequently
would result in additional public exposure. For this purpose, gamma
dose rate was measured in the territory of the repository, samples
of water from control wells, soil and mushroom were selected and
analysed. Like in previous years, the highest tritium volumetric
activity (362 Bq/l) was detected in borehole No. 4 and it was 30 %
higher than the activity measured in the same borehole in 2013.
This could be due to lower water content in the borehole caused by
meteorological conditions. Tritium volumetric activity values in the
remaining boreholes were close to the background level.
The value of 137Cs specific activity in mushroom samples from the
repository territory and outside its confines corresponds to the value
determined in respective variety mushroom samples from other
Lithuanian forests.
Summing up radiological monitoring assessment at closed
Maišiagala Radioactive Waste Repository and the territory around it
conclude that there are no radioactive discharges to the environment
from the repository and no additional public exposure is determined.
The project of Belarusian NPP post-project analysis programme
received from the Republic of Belarus was also assessed and
comments were delivered. Additional information on the
environmental impact assessment of the planned Baltic NPP in
Kaliningrad region was received from Russian State Atomic Energy
Corporation “Rosatom” for the revision.

RADONO PATALPOSE TYRIMAI VILNIAUS MIESTO VAIKŲ UGDYMO
ĮSTAIGOSE

STUDIES ON INDOOR RADON AT VILNIUS CITY CHILDHOOD
EDUCATION AND CARE FACILITIES

Lietuvos Respublikos Seimui 2014-uosius paskelbus Vaikų
sveikatos metais RSC, palaikydamas šią iniciatyvą ir bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuru,
atliko radono tūrinio aktyvumo tyrimus Vilniaus miesto vaikų
ugdymo įstaigose. Tyrimai atlikti vaikų globos namuose, vaikų
sutrikusio vystymosi ir kitose įstaigose, kurių patalpose vaikai
praleidžia daug laiko.
Radono tūriniam aktyvumui patalpose įtakos turi tam
tikri kriterijai (pvz., patalpų senumas ir sandarumas, veiklos

After the Seimas of the Republic of Lithuania announced 2014
as the year of children health, in order to support this initiative,
RSC together with Vilnius City Public Health Bureau performed the
measurements of volumetric radon activity in Vilnius childhood
education and care facilities. Investigations were carried out in
children’s care homes, facilities for children with developmental
disabilities and other institutions, wherein children spend a lot of time.
Volumetric activity of indoor radon is influenced by certain
criteria (e.g., age and airtightness of premises, performed activities
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vykdymas pastato žemutiniuose aukštuose, pusrūsiuose, patalpų vėdinimo dažnumas ir pan.), todėl tyrimams parinktos tik
minėtus rizikos kriterijus atitinkančios vaikų ugdymo įstaigos.
Radono patalpose tūrinis aktyvumas ištirtas 15-oje vaikų
ugdymo įstaigų. Tyrimų rezultatai parodė, kad vaikai yra ugdomi radiacinės saugos požiūriu saugioje aplinkoje. Nustatytas
radono patalpose tūrinis aktyvumas buvo nuo 57 ± 2 Bq/m3
iki 167 ± 5 Bq/m3 (leistinasis lygis yra 200 Bq/m3). Vienos vaikų ugdymo įstaigos rūsio patalpoje, kurioje vyksta keramikos
užsiėmimai, išmatuotas radono patalpose tūrinis aktyvumas
buvo lygus 258 Bq/m3. Vertinant tai, kad šioje patalpoje nuolatinė ugdymo veikla nevyksta, vaikai šioje ugdymo įstaigoje nepatiria papildomos apšvitos iš radono patalpose. Radiacinės
saugos požiūriu jokių radono patalpose mažinimo priemonių
taikyti nereikia.
Su atliktų radono patalpose tyrimų rezultatais supažindintos tyrimuose dalyvavusios įstaigos, joms išdalyti leidiniai radiacinės saugos temomis, informacija apie atliktus tyrimus ir jų
rezultatus pateikta visuomenei.

in lower floors of building and basement, ventilation rate, etc.),
therefore only those childhood education and care institutions were
selected for investigation, which meet above mentioned risk criteria.
Volumetric activity of indoor radon was measured in
15 childhood education and care facilities. Research results showed
that children are educated in a safe environment from the radiation
protection point of view. Volumetric activity of indoor radon ranged
from 57±2 Bq/m3 to 167±5 Bq/m3 (permitted level is 200 Bq/m3). In
one childhood education and care facility‘s basement room, where
pottery classes take place, measured indoor radon volumetric activity
was equal to 258 Bq/m3. Considering that there are no permanent
educational activities in this room, children in this childhood
education and care institution do not receive additional exposure to
indoor radon. No indoor radon mitigation measures were required in
terms of radiation protection.
Participating institutions were introduced to indoor radon
research results, publications on radiation protection topics were
distributed and information on conducted research and results was
presented to the public.

Mokyklose atliekami radono patalpose tyrimai
Indoor radon research conducted in schools

MEDIENOS KURO PELENŲ TARŠOS 137CS RADIONUKLIDU
TYRIMAI

ASSESSMENT OF FIREWOOD ASH CONTAMINATION WITH THE
RADIONUCLIDE 137CS

Po Černobylio AE avarijos 137Cs yra pasklidęs daugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje. 137Cs kaupiasi ir yra nustatomas beveik
visoje medienoje, ar ji būtų įvežtinė, ar iš Lietuvos miškų. RSC
ištyrė daugiau kaip 150 mėginių lietuviškos bei įvežtinės medienos, skirtos įvairiems tikslams, taip pat ir kurui (biokurui).
Tyrimai parodė, kad medienos tarša yra nedidelė ir 137Cs kiekis
medienoje buvo nuo 0 iki 40 Bq/kg.
Medienos kuro pelenuose 137Cs susikoncentruoja nuo 100
iki 300 kartų. Siekiant užtikrinti, kad gyventojai, naudodami

After the Chernobyl accident 137Cs is spread in many countries,
including Lithuania. 137Cs accumulation is determined almost in
all the wood, whether it would be imported or from Lithuanian
forests. RSC has examined more than 150 samples of Lithuanian and
imported wood for various purposes, including fuel (biofuel). The
assessment showed that the contamination of wood with 137Cs is
small and its content was between 0 and 40 Bq/kg.
During combustion of wood 137Cs concentrates in wood ash. In
order to ensure that residents, who use wood ash to fertilize soils,
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medienos kuro pelenus dirvoms tręšti, vietinės reikšmės keliams tiesti, civilinėje inžinerijoje ar kitiems tikslams, negautų
papildomos apšvitos dėl pelenuose susikoncentravusio 137Cs,
vykdyta medienos kuro pelenų taršos 137Cs kontrolė. Atliekant
patikrinimus dešimtyje medienos kurą naudojančių įmonių
atrinkti ir ištirti pelenų mėginiai. Pažeidimų vykdant pelenų
taršos 137Cs stebėsenos radiologinius tyrimus nenustatyta.
Medienos kuro pelenų tyrimų rezultatai rodo, kad 96
proc. visų mėginių 137Cs kiekis buvo mažesnis už 0,5 Bq/g ir
tik 4 proc. visų mėginių 137Cs savitasis aktyvumas viršijo lygį.
Šiuo atveju pelenų negalima naudoti dirvoms tręšti, tačiau
juos galima naudoti keliams tiesti, civilinėje inžinerijoje ir pan.
Medienos kuro pelenų tyrimų rezultatai pateikti 41 pav.

in local road construction, for civil engineering and other purposes,
do not receive additional exposure to 137Cs concentrated in the
wood ash, a monitoring of wood fuel ash for 137Cs contamination
was conducted. Inspections were carried out in ten enterprises
using wood fuel, where ash samples were selected and investigated.
Violations during radiological monitoring of ash contamination
with 137Cs were not identified.
The results of wood fuel ash monitoring show that in 96 % of all
samples 137Cs quantities were lower than 0,5 Bq/g and only in 4 %
of the samples 137Cs specific activity exceeded this level. In this case,
the ash can not be used to fertilize soils, however It can be used
for road construction, civil engineering and so forth. Wood fuel ash
monitoring results are presented in Figure 41.

PALIKTŲJŲ ŠALTINIŲ PREVENCIJA, JŲ PAIEŠKOS DARBAI IR
ATKURIAMŲJŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS UŽTERŠTOJE TERITORIJOJE

PREVENTION AND SEARCH FOR ORPHAN SOURCES AND
REMEDIATION MEASURES FOR CONTAMINATED SITES

Paliktieji šaltiniai – tai tokie uždarieji šaltiniai, kurie buvo
palikti, pamesti, pavogti ar perduoti kažkam kitam, kas neturi
teisės verstis veikla su jais. Akivaizdu, kad tokių šaltinių kontrolės praradimo pasekmės gali būti itin skaudžios (radioaktyviosios medžiagos gali būti tyčia panaudotos terorizmo tikslais ar netyčia paskleistos užteršiant dideles teritorijas ir taip
pakenkiant gyventojų sveikatai bei padarant didelę finansinę
žalą). Paliktųjų šaltinių prevencija yra svarbi radiacinės saugos
užtikrinimo dalis.
Viena iš svarbiausių paliktųjų šaltinių prevencijos priemonių yra patikrinimai. Siekiant įsitikinti, kad ūkio subjektai taiko
visas priemones, kurios užkirstų kelią paliktiesiems šaltiniams
atsirasti, bei vykdo teisės aktuose nustatytus radiacinės saugos
ir šaltinių fizinės saugos užtikrinimo reikalavimus, periodiškai
atliekami patikrinimai. Pasaulyje daugiausia paliktųjų šaltinių
randama metalų lauže. Žinomas ne vienas atvejis, kai į metalų
laužą patekęs paliktasis šaltinis užteršia metalų gaminius. Dėl to
darbuotojai ir (ar) gyventojai gauna nepagrįstai dideles apšvitos
jonizuojančiąja spinduliuote dozes, užteršiama aplinka ir metalų laužo perdirbimo įranga. Siekdami išvengti panašių atvejų,
supirkėjai yra įsigiję dozimetrinės kontrolės įrangos ir matuoja
viso priimamo metalų laužo radioaktyviąją taršą. Kaip atlikti matavimus ir kokių priemonių imtis tokią taršą identifikavus, nustato RSC direktoriaus įsakymu patvirtintas Metalo laužo, atliekų ir
jas perdirbus gautos metalo produkcijos radioaktyviosios taršos
kontrolės jų supirkimo ir perdirbimo vietose tvarkos aprašas.
RSC vykdo ūkio subjektų, kurie superka ar perdirba metalų
laužą, patikrinimus. 2014 m. metalų laužą superkančiose įmonėse atlikti 42 patikrinimai. Patikrinimų metu vertintas metalų
laužo supirkimo įmonių pasirengimas ir naudojamos priemonės galimam metalų laužo radioaktyviam užterštumui nustatyti ir paliktiesiems šaltiniams aptikti.
Atlikus patikrinimus nustatyta, kad daugelyje metalų laužo
supirkimo įmonių radioaktyviosios taršos kontrolė vykdoma
teisės aktų nustatyta tvarka, nuolat kontroliuojamas visas superkamas metalų laužas, darbuotojai instruktuoti ir žino, kaip
elgtis aptikus paliktuosius šaltinius. Tačiau pasitaikė keletas
metalų laužo supirkimo įmonių, kuriose buvo nustatyta radiacinės saugos reikalavimų vykdymo pažeidimų.
Už šių reikalavimų pažeidimus metalų laužo supirkimo
įmonių atsakingiems asmenims taikytos administracinio poveikio priemonės (piniginės baudos).
Vertindamas tikimybę, kad apleistuose statiniuose ir teritorijose gali būti palikta šaltinių, RSC organizuoja bei vykdo paliktųjų šaltinių paiešką teritorijose, kuriose buvo naudojami šaltiniai
(buvusiose sovietinio pavaldumo gamyklose ir sovietų armijos
karinių dalinių teritorijose, rekultivuotuose sąvartynuose ir kt.).
2014 m. vykdant Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
paieškos gyvenamojoje aplinkoje 2014–2016 m. programą Tauragės ir Pagėgių savivaldybių prašymu patikrintos jų nurodytos
teritorijos. Jose ankstesniaisiais metais buvo įsikūrę sovietinės
armijos daliniai ir galimai jose vykdė veiklą su šaltiniais. Tauragės

Orphan sources refer to sealed sources, which were abandoned,
lost, stolen or passed to someone, who has no right to conduct
activities with them. It is clear that consequences of loss of control
over such sources can be very painful (radioactive materials may
be used intentionally for terrorism or unintentionally spread and
contaminate vast territories and thus harm health of residents and
make a significant financial loss). Prevention of orphan sources is an
important part of radiation protection assurance.
One of the main orphan source prevention measures is
inspections. Inspections are carried out periodically to ensure
economic entities apply all measures to prevent occurrence of
orphan sources and comply with regulatory requirements for
radiation protection and security of sources. Worldwide orphan
sources are mostly detected in metal scrap. More than one case
is known, when orphan source finds its way into scrap metal and
contaminates metal products. As a result, workers and/or residents
receive unjustified high exposure doses and environment and scrap
metal processing equipment become contaminated. In order to
avoid similar situations scrap metal buyers acquire radiation survey
instruments and measure the entire incoming scrap metal for
radioactive contamination. The course of action on how to perform
measurements and what measures have to be taken in case of
identified contamination is approved by the order of the Director of
the RSC Procedure on Radioactive Contamination Control of Metal
Scrap, Waste and Metal Products Made from Recycled Metal Scrap at
Trading and Recycling Points.
The RSC carries out inspections of the economic entities
that trade or recycle metal scrap. In 2014, 42 inspections of
metal scrap dealers were performed. The inspections aimed to
assess the metal scrap dealers’ preparedness and used measures
for identification of potentially contaminated scrap metal and
orphan source detection.
Performed inspections reflect that the majority of metal scrap
dealers exercise radioactive contamination control according to the
legislation, all purchased scrap metal is continuously monitored, the
staff is instructed and aware of how to deal with detected orphan
sources. However, there were some metal scrap yards, where
noncompliance issues of radiation protection requirements were
identified.
Instances of noncompliance with requirements invoked
administrative enforcement measures (monetary fines) to scrap
metal dealers’ responsible persons.
RSC organises and conducts the search for orphan sources in
deserted buildings and territories, where there is a probability of
finding abandoned sources. The search was carried out in areas,
where sources were used (in the former Soviet subordinate factories
and territories of Soviet military units and recultivated landfill
sites, etc.). In 2014, the Programme on Search of Orphan Sources
of Ionising Radiation in Residential Environment for 2014–2016
was implemented and, on the request of Tauragė and Pagėgiai
municipalities their indicated territories were inspected. In those
territories Soviet Army units were located in previous years and
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savivaldybėje paieškos darbai atlikti Ramovės bendruomenės gyvenamųjų namų teritorijoje ir į pietryčius nuo Tauragės, buvusioje
Sakalinės sovietinės raketų bazės teritorijoje. Pagėgiuose patikrinti pastatai, kuriuose buvo įsikūrusi sovietų karinio dalinio degalų
bazės laboratorija. Patikrintose teritorijose padidėjusios jonizuojančiosios spinduliuotės ir radioaktyviosios taršos nenustatyta.
RSC specialistai teikė Šiaulių miesto savivaldybei rekomendacijas dėl šalia Zoknių aviacinės remonto gamyklos esančios
teritorijos, kurioje buvo nustatyta grunto tarša 226Ra radionuklidu, taikytinų švarinimo darbų. Atlikti užterštos teritorijos radiologiniai tyrimai, dalyvauta sutvarkant užterštą teritoriją. Baigus
švarinimo darbus, RSC specialistai dar kartą įvertino sutvarkytą
teritoriją. Šiaulių miesto savivaldybei rekomenduota sutvarkytą teritoriją miesto plane pažymėti kaip kontroliuojamą, jeigu
būtų planuojama ją naudoti ateityje.
RSC iš TATENA Incidentų ir nelegalaus radioaktyviųjų medžiagų judėjimo duomenų bazės nuolat gauna pranešimų apie
atvejus, kai šaltiniai buvo pamesti, pavogti, neteisėtai perduoti
kitam asmeniui ar kitais būdais neteko kontrolės, bei apie asmenų nuo paliktųjų šaltinių patirtą avarinę apšvitą. Informacija apie
aktualiausius įvykius, susijusius su paliktaisiais šaltiniais, nuolat
perduodama Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT), Muitinės
departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir
ūkio subjektams, kurie verčiasi veikla su šaltiniais.

possibly carried out activities with sources. The search was carried
out in residential area of Ramovė community of the municipality
of Tauragė and in the former Soviet Sakalinė missile base territory
in southeast of Tauragė. The buildings of the Soviet military base
fuel laboratory were inspected in Pagėgiai. Neither increased
ionising radiation nor radioactive contamination was found in
inspected territories. RSC specialists provided recommendations to
Šiauliai Municipality on the clean-up works for the territory nearby
Zokniai aviation maintenance factory, where soil contamination
with 226Ra was found. The RSC conducted radiological studies of
contaminated site and participated in the clean-up works. After
clean-up works, RSC specialists reassessed remediated territory.
Šiauliai city municipality was recommended to mark remediated
territory in the city plan as controlled in the event of planned
utilisation in the future.
The RSC regularly receives reports of cases, when sources were
lost, stolen or illegally transferred to another person or otherwise
control was lost over them and information on emergency
exposures to orphan sources from the IAEA incident and illicit
trafficking of radioactive materials database (ITDB). The information
about the most relevant events associated with orphan sources is
regularly communicated to the State Border Guard Service under the
Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (VSAT), the Customs
Department under the Ministry of Finance of the Republic of
Lithuania and economic entities conducting activities with sources.

Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalų laužas (vamzdžiai)
Radioactively contaminated scrap metal (pipes)

Įvertinama 226Ra radionuklidu užteršta teritorija
Site contaminated with 226Ra radionuclide under
assessment

CITOGENETINIAI APŠVITOS VERTINIMO TYRIMAI

CYTOGENETIC ANALYSIS FOR EXPOSURE ASSESSMENT

Biologinės dozimetrijos laboratorijoje atlikti pirmieji citogenetiniai tyrimai. Siekiant įvertinti gautą apšvitą specifiniu
dicentrinių chromosomų metodu sudaryta kalibracinė dozės–
atsako kreivė. Savanorio donoro kraujo mėginiai naudojant
60
Co šaltinį buvo dirbtinai apšvitinti devyniomis skirtingomis
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos dozėmis ir nustatant
pažaidų skaičių analizuoti chromosomų rinkiniai. Apšvitai
retrospektyviai įvertinti įsisavintas fluorescencinės in situ
hibridizacijos metodas, kuris, nors ir yra gerokai brangesnis
bei sudėtingesnis, leidžia nustatyti prieš daug laiko, pvz., prieš
10 metų, patirtą apšvitą.
Atlikti didžiausias virš apsaugos priemonių išmatuotas
išorinės apšvitos dozes patyrusių kardiochirurgų tyrimai.
Biologinės dozimetrijos tyrimais buvo siekiama įsitikinti, ar
kardiochirurgai iš tikrųjų negavo išmatuotos apšvitos ir jų naudojamos individualiosios saugos priemonės yra efektyvios.
Ištyrus 5 kardiochirurgų kraujo mėginius jokių citogenetinių
pokyčių, rodančių, kad jie patyrė didesnę apšvitą, nenustatyta.
Biologinės dozimetrijos metodu ištirtas vienos ASPĮ
darbuotojas, kuris pagal individualaus dozimetro rodmenis
gavo didesnę nei įprastai apšvitos dozę. Ištyrus šio asmens
kraujo mėginį dicentrinių chromosomų metodu nustatyta,
kad jis patyrė padidėjusią apšvitą. Tyrimo rezultatai ir chromosomų pažaidų vaizdai buvo pateikti Prancūzijos specialistams. Jie patvirtino, kad RSC specialistų atliktas tyrimas
yra teisingas.

Biological Dosimetry Laboratory conducted its first cytogenetic
analyses. Calibration dose-response curve for specific Dicentric
chromosome method was developed to the advantage of exposure
assessment. Volunteer donor blood samples using 60Co source
have been artificially irradiated to nine different doses of ionising
radiation. The sets of chromosomes were analysed by determining
the number of lesions. For retrospective exposure dose estimation
the technique of fluorescence in situ hybridization was mastered.
While it is considerably more expensive and complex technique,
it enables to estimate exposure received a long time ago, e.g.
10 years ago.
Examinations were carried with cardiac surgeons, who received
the highest external doses measured above their personal protection
means. Biological dosimetry examinations aimed to ascertain
whether cardiac surgeons actually received measured exposure
and asses the effectiveness of used personal protection means. The
study of 5 cardiac surgeons’ blood samples showed no cytogenetic
abnormalities, indicating that they received a higher dose.
Biological dosimetry method was used to examine employee
of one ASPĮ, who received a higher than normal exposure dose
according to the record of individual dosimeter. The examination
of this person’s blood sample using dicentric chromosome method
established that he has received an increased exposure. The results of
examination and the images of chromosome lesions were presented
to the specialists in France and they confirmed the veracity of RSC
specialists’ examination.
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Vykdytas TATENA mokslinis projektas „Galimybė optimizuoti pacientų dozes spindulinėje terapijoje citogenetiniais
metodais nustatant pacientų jautrumą jonizuojančiajai spinduliuotei“. Drauge su Klaipėdos universitetinės ligoninės specialistais pradėti pacientų jautrumo jonizuojančiajai spinduliuotei tyrimai. RSC specialistai, rengdamiesi vykdyti projektą,
įsisavino du citogenetinius metodus – mikrobranduolių ir G2.
Šiais metodais tirtas onkologinėmis ligomis sergančių pacientų chromosomų pažaidų skaičius kraujo mėginiuose, o
gydytojas onkologas radioterapeutas stebėjo pacientams pasireiškiančius šalutinius spindulinės terapijos efektus. Surinkus
pakankamai duomenų bus siekiama išsiaiškinti šių reiškinių
koreliacijos tikimybę bei ateityje siūlyti taikyti spindulinį gydymą individualiai pagal paciento radiojautrį.

The IAEA research project Possible Optimisation of Patient
Doses in Radiotherapy by Determination of Patient Radiosensitivity
Using Cytogenetic Assays was carried out. Together with Klaipėda
University Hospital specialists RSC initiated the investigation
on radiosensitivity of patients. RSC specialists to carry out the
project assimilated two cytogenetic methods – the micronucleus
and G2-phase assays. Using these methods the number of
chromosome lesions in the blood samples of oncology patients
was investigated, while oncologist radiotherapist monitored
patients for radiotherapy side effects. After collecting sufficient
amount of data, it will be attempted to find out the probability
of correlation between these phenomena and future proposal to
apply radiotherapy individually according to the radiosensitivity
of a patient.

Atliekami citogenetiniai tyrimai
Performance of cytogenetic examinations

VII. Avarinė apšvita

VII. Emergency exposure

2014 M. ĮVYKĘ RADIOLOGINIAI INCIDENTAI

RADIOLOGICAL INCIDENTS IN 2014

2014 m. RSC užregistravo, tyrė ir vertino 27 Lietuvoje kilusius radiologinius incidentus (42 pav.).
Didžiąją radiologinių incidentų dalį sudarė VSAT pareigūnų pasienio kontrolės postuose sulaikyti ir padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantys kroviniai. 2014 m. VSAT
pareigūnai 14 kartų kreipėsi į RSC dėl gamtinę ir ne gamtinę
jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančių pasienio kontrolės punktuose sulaikytų krovinių. Kaip ir kasmet, daugiausia
sulaikoma krovinių, skleidžiančių gamtinės kilmės radionuklidų (kalio, urano, torio izotopų) skleidžiamą jonizuojančiąją
spinduliuotę. Tai – kalio trąšos, ugniai atsparios statybinės

In 2014, RSC recorded and investigated 27 radiological incidents
encountered in Lithuania (Figure 42).
Most of radiological incidents were cargoes emitting increased
ionising radiation detained by VSAT officers at the border crossing
points. In 2014, VSAT officers contacted RSC 14 times concerning
cargoes emitting natural and non-natural ionising radiation and
detained at the border crossing points. As every year, majority
of detained cargoes emitted ionising radiation due to naturally
occurring radionuclides (potassium, uranium, thorium isotopes).
These were cargoes of potassium fertilizers, fire-resistant building
materials, ceramic tiles and other cargoes. In addition, VSAT officers
Radionuklidais užteršti objektai

1 (4 %) Objects with radioactive contamination

Aptikti paliktieji šaltiniai
Detected orphan sources
3 (11 %)

Radiologiniai incidentai ASPĮ
Radiological incidents in ASPĮ

2 (7 %)
16 (59 %)

Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantys asmenys
Individuals emitting increased ionising radiation

5 (19 %)

Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantys kroviniai
Cargos emitting increased ionising radiation

42 pav. 2014 m. Lietuvoje įvykę radiologiniai incidentai
Figure 42. Radiological incidents in Lithuania in 2014
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medžiagos, keraminės plytelės ir kiti kroviniai. Taip pat VSAT pareigūnai 5 kartus pranešė 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 leista tęsti kelionę ir kirsti valstybės sieną.
2014 m. rasti 3 paliktieji šaltiniai. Mažeikių rajone rastas tankio ir drėgmės matuoklis su 137Cs ir 241Am šaltiniais (pav. a ir b),
o Radviliškio rajone buvusio karinio dalinio teritorijoje aptiktas
konteineris su 60Co šaltiniu (pav. c ir d).

notified 5 times about the individuals, who emitted increased
ionising 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 about medical treatment they were allowed to
continue their trip and cross the border of the State.
3 orphan sources were found in 2014. Density and moisture
gauge with 137Cs and 241Am sources (Figures a and b) was found in
Mažeikiai district and a container with 60Co source (Figures c and d)
was discovered in the territory of former military unit in Radviliškis
district.

Paliktieji šaltiniai
Orphan sources

Viena metalų laužą superkanti bendrovė rado metalų laužo, kuris skleidė padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę. Atlikus detalius radiologinius tyrimus nustatyta, kad metalo dalys
(vamzdžiai) yra užteršti 226Ra ir 232Th radionuklidais.
Visi paliktieji šaltiniai teisės aktų nustatyta tvarka perduoti
VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai (toliau – RATA)
galutinai sutvarkyti.
2014 m. kilo du radiologiniai incidentai ASPĮ, kuriose atliekamos spindulinės terapijos ir branduolinės medicinos diagnostikos bei gydymo procedūros. Radiologinis incidentas
ASPĮ kilo sugedus įrangai, kai uždarasis 192Ir šaltinis negrįžo į
reikiamą poziciją apsauginiame konteineryje. Pacientui buvo
nutraukta spindulinės terapijos procedūra, o veikla su minėta
įranga sustabdyta ir atnaujinta tik pašalinus gedimą.
Kitoje ASPĮ radiologinis incidentas įvyko tvarkant radiofarmakologiniais preparatais užterštas medicinines atliekas.
Branduolinės medicinos procedūrų metu dažniausiai naudojami radiofarmakologiniai preparatai su 99mTc arba 131I, kurių
pusėjimo trukmė atitinkamai yra 6 val. ir 8 dienos. Medicininės atliekos, susidariusios šių procedūrų metu, yra užterštos
radionuklidais, todėl nustatyta tvarka turi būti laikomos tol,
kol minėtų radionuklidų aktyvumai pasiekia nebekontroliuojamus lygius, ir tik tuomet atiduodamos tvarkyti. Šio incidento
metu medicininės atliekos nebuvo laikomos nustatytą laiką,
jas sudėjus į medicininių atliekų konteinerį, nebuvo išmatuotas jų aktyvumas. Pristatant medicininių atliekų krovinį atliekų
tvarkymo įmonei buvo fiksuota padidėjusi jonizuojančiosios
spinduliuotės dozės galia. Radionuklidais užterštos medicininės atliekos buvo grąžintos jas tiekusiai ASPĮ. Nežymią papildomą apšvitą patyrė medicininių atliekų vežėjas.

One scrap metal dealer found some scrap metal emitting
increased ionising radiation. Detailed radiological examination
showed that the metal parts (pipes) are contaminated with
radionuclides of 226Ra and 232Th.
All orphan sources according to the requirements of legislation
were transferred to the Radioactive Waste Management Agency
(RATA) for disposal.
In 2014, two radiological incidents occurred at different
ASPĮ, performing radiotherapy and nuclear medicine diagnostic
and treatment procedures. Radiological incident at one ASPĮ
occurred, when due to equipment failure sealed 192Ir source
did not return to the required position in a protective container.
Radiotherapy procedure was discontinued and the activities
with referred equipment have been temporarily suspended until
the malfunction has been removed. In another ASPĮ radiological
incident occurred while processing medical waste contaminated
with radiopharmaceuticals. The radiopharmaceuticals with 99mTc or
131
I having a half-life of 6 hours and 8 days respectively are commonly
used in nuclear medicine procedures. Medical waste generated
during these procedures is contaminated with radionuclides,
therefore in accordance with the procedure shall be maintained
until the radionuclides reach the clearance levels and only then
can be handed over to be processed. Medical waste, in a discussed
above incident, has not been retained for required period of time
and after placing it into the medical waste container the activity
was not measured. During delivery of medical waste consignment
to the waste management company increased radiation dose
rate was registered. Contaminated medical waste was returned to
the supplier i.e., ASPĮ. Medical waste carrier received insignificant
additional exposure.

AVARINĖ PARENGTIS

EMERGENCY PREPAREDNESS

Siekdamas gerinti pasirengimą reaguoti į radiologines ar
branduolines avarijas RSC 2014 m. organizavo ir dalyvavo įvairaus lygio pratybose.
RSC Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras buvo iš dalies
suaktyvintas TATENA organizuotų avarinės parengties pratybų

In order to improve preparedness to respond to radiological or
nuclear accidents, the RSC organised and participated in different
levels of exercises in 2014.
RSC Emergency Operations Centre was partially activated for
the emergency preparedness exercise ConvEx-2d organised by
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„ConvEx-2d“ metu. Pagal pratybų scenarijų tariama branduolinė avarija įvyko Bulgarijos Kozloduy AE. RSC specialistai keitėsi
informacija su kitomis pratybose dalyvaujančiomis Lietuvos
institucijomis, analizavo avarijos eigą Kozloduy AE, sekė radiologinės stebėsenos bei hidrometeorologinių sąlygų informaciją, rengė pranešimus institucijoms ir visuomenei, kokių radiacinės saugos priemonių reikėtų imtis nustačius radioaktyviąją
taršą, konsultavo kitas pratybose dalyvavusias institucijas.
RSC dalyvavo VSAT Pasieniečių mokyklos Branduolinio
saugumo kompetencijos centro organizuotose stalo pratybose „Lietuvos institucijų sąveika reaguojant į branduolinius ar
radiologinius incidentus“. Šių stalo pratybų tikslas – skatinti ir
tobulinti Lietuvos institucijų, dalyvaujančių užtikrinant branduolinį ar radiologinį saugumą, veiklos efektyvumą ir šių institucijų tarpusavio sąveiką. Institucijos pristatė savo funkcijas ir
pajėgumus reaguoti į branduolinio ar radiologinio pobūdžio
ekstremalias situacijas, įvertino tarpusavio bendradarbiavimo
ir veiklos koordinavimo procesus, nustatė branduolinio saugumo veiklos problemas, suformulavo pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip tobulinti šią veiklą.
Kaune organizuotos funkcinės ūkio subjekto lygio civilinės
saugos pratybos „Radiologinės avarijos metalo lauže aptikus
jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios padidėjimą likvidavimas“. Pratybose dalyvavo kelių metalų laužo supirkimo
aikštelių darbuotojai, atsakingi už padidėjusios jonizuojančiosios spinduliuotės paiešką metalų lauže. Pratybų tikslas – patikrinti, kaip metalų laužo supirkimo aikštelių darbuotojai, aptikę padidėjusią metalų laužo jonizuojančiosios spinduliuotės
dozės galią, organizuoja ir koordinuoja savo veiksmus.
Rengtos RSC Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vidinės funkcinės pratybos „Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieška radiologinės avarijos židinyje“. Paliktųjų
šaltinių paieškos pratybos organizuotos siekiant tobulinti RSC
pasirengimą pagal procedūras teisingai atlikti visus veiksmus
prieš šaltinių paiešką ir paieškos metu. Ypač daug dėmesio
skirta RSC specialistų apsaugos reikalavimams vykdyti dirbant
padidėjusios jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios
aplinkoje ir radionuklidais užterštoje teritorijoje.

the IAEA. According to the exercise scenario a supposed nuclear
accident occurred in Bulgarian Kozloduy NPP. RSC specialists
exchanged information with other Lithuanian institutions involved
in the exercise and analysed the progress of the Kozloduy NPP
accident. Participating RSC specialists followed the information
on radiological monitoring and hydrometeorological conditions,
prepared notifications for institutions and the public about radiation
protection measures to be taken in case of identified radioactive
contamination and consulted other institutions participating in the
exercise.
RSC participated in the table exercise Interaction between
Lithuanian Authorities in Response to Nuclear or Radiological
Incidents organised by Nuclear Security Center of Excellence
established within VSAT Border Guard School. The purpose of
this table exercise was to promote and improve performance
effectiveness and interaction between Lithuanian institutions
involved in ensuring nuclear and radiological security. Institutions
presented their functions and capabilities to respond to nuclear and
radiological emergencies. Participating institutions evaluated mutual
cooperation and operational coordination processes, identified
nuclear security operational problems and formulated proposals and
recommendations to improve these activities.
Functional economic entity level civil protection exercise
Liquidation of Radiological Emergency in Case of Detection of
Increased Radiation Dose in Scrap Metal was organised in Kaunas.
Several scrap metal dealers’ employees responsible for the detection
of increased radiation in scrap metal participated in the exercise. The
objective of this exercise was to examine how scrap metal dealers’
employees after detection of increased dose rate in scrap metal
organise and coordinate their actions.
RSC conducted Emergency Operations Center’s internal
functional exercise The Search for Orphan Sources of Ionising
Radiation in the Site of Radiological Accident. Orphan source
search exercise was organised in order to improve preparedness
of RSC to perform all actions correctly according to the procedures
prior to and during the search. Particular attention was paid to
the RSC specialists’ protection requirements in case of working
in an increased radiation dose rate environment and radioactive
contamination of the territory.

Įvairių mokymų, seminarų ir pratybų akimirkos
Moments of various trainings, seminars and exercises
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In 2014, RSC paid a great attention to the preparedness of the
specialists of other institutions to liquidate the consequences of
radiological or nuclear accidents. 223 radiological and nuclear
accident responders from different institutions were trained
in 2014 – fire fighters rescuers of Vilnius, Klaipėda and Šiauliai
county Fire and Rescue Boards, officers of Kaunas county
regional institutions subordinate to the Police Department under
the Ministry of the Interior and medical staff of Klaipėda city
Ambulance Station.
In order to improve orphan source prevention and
management, the joint meeting On Investigation of Potential
Illicit Activities Involving Radioactive and Nuclear Materials was
organised. Together with the representatives of other institutions
the prevention of illicit activities involving radioactive and nuclear
materials and institutional coordination and cooperation issues
were discussed. It was also assessed, whether in case of identified
criminal activities the existing legal basis is sufficient to initiate a
pretrial investigation and punish the infringer and the questions
of improvement of operational procedures for institutional actions
and communication between authorities were discussed.

VIII. Radiacinės saugos mokymas

VIII. Radiation protection training

2014 m. organizuota mokymų, seminarų ir kitų renginių
aktualiomis radiacinės saugos temomis bei atnaujinta Radiacinės saugos mokymo strategija. Joje numatytos ateinančių
penkerių metų strateginės radiacinės saugos mokymo kryptys, padėsiančios pasiekti, kad visi asmenys, dirbantys su šaltiniais arba galintys su jais savo darbe susidurti, ir kiekvienas
suinteresuotas žmogus turėtų reikiamų radiacinės saugos žinių ir įgūdžių.
Įgyvendinant Radiacinės saugos mokymo strategiją organizuota 19 seminarų, kurių metu kvalifikaciją radiacinės
saugos srityje tobulino 736 dalyviai. Seminarai buvo skirti
įvairioms asmenų grupėms – ugniagesiams gelbėtojams,
odontologams, asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą,
rentgenodiagnostikos skyrių technologams, policijos pareigūnams ir kitiems specialistams. Tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus kitimas per
pastaruosius penkerius metus pateiktas 43 pav.

In 2014, trainings, workshops and other events on relevant
radiation protection topics were organised and radiation protection
training strategy was updated. This strategy provides strategic
directions in radiation protection training for the next five years,
which will help to achieve that all persons conducting activities with
sources or likely to encounter sources in their work and any other
concerned person have sufficient radiation protection knowledge
and skills.
Under the implementation of the Radiation protection
training Strategy 19 workshops were organised allowing 736
participants to improve their qualification in radiation protection.
The workshops addressed different groups of people – fire
fighters rescuers, dentists, radiation protection officers, X-ray
diagnostic department technicians, police officers and other
specialists. The dynamics of number of individuals participating
in international and national events over the last five years is
presented in Figure 43.

Dalyvių skaičius / Number of participants

2014 m. RSC daug dėmesio skyrė kitų institucijų specialistų pasirengimui likviduoti radiologinių ar branduolinių avarijų
pasekmes. 2014 m. buvo apmokyti 223 kitų į radiologines ir
branduolines avarijas reaguojančių institucijų specialistai – Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių apskrities priešgaisrinių gelbėjimo
valdybų ugniagesiai gelbėtojai, Policijos departamentui prie
Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių Kauno apskrities teritorinių įstaigų pareigūnai, VšĮ Klaipėdos miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai.
Siekiant geriau organizuoti paliktųjų šaltinių prevenciją
ir juos tvarkyti bendrame pasitarime „Dėl galimos neteisėtos
veikos su radioaktyviosiomis ir branduolinėmis medžiagomis
ištyrimo“ drauge su kitų institucijų atstovais nagrinėti neteisėtos veikos su radioaktyviosiomis ir branduolinėmis medžiagomis prevencijos ir institucijų veiklos koordinavimo bei bendradarbiavimo klausimai ir įvertinta, ar nustačius nusikalstamos
veikos požymių esama teisinė bazė yra pakankama, kad būtų
inicijuotas ikiteisminis tyrimas ir nubaustas pažeidėjas, diskutuota institucijų veiksmų ir jų tarpusavio ryšių rengiant veiklos
procedūras tobulinimo klausimu.
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Figure 43. Dynamics of number of individuals participating in events in 2010–2014

Įgyvendindamas projektą „Mokymai radiacinės saugos
klausimais“, vykdytą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 4 prioriteto VP1-4.1-VRM-03-V
priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, RSC organizavo vidinius mokymus pagal
programas „Radiologinės avarijos ir jų valdymas“, „Radiologiniai
matavimai ir metodai apšvitai vertinti“, „Radiacinė sauga pramonės ir mokslo objektuose“, „Radiacinė sauga medicinoje“.
Bendradarbiaudamas su TATENA RSC organizavo
25 Lietuvos ir kitų šalių (Tadžikistano, Serbijos, Azerbaidžano, Gruzijos) specialistų mokslinius ir mokomuosius
vizitus, stažuotes aktualiais radiacinės saugos klausimais.
Specialistai domėjosi tarptautinių konvencijų ir saugumo
METINĖ ATASKAITA 2014 I ANNUAL REPORT 2014

RSC implemented the project Training on Radiation Protection
Issues under the 4th priority item State Institutions Personnel
Qualification Improvement of the Operational Programme for the
Development of Human Resources for 2007–2013 No. VP1-4.1.VRM-03-V. Therefore, RSC organised internal trainings according to
the programmes Radiological Emergencies and Their Management,
Radiological Measurements and Methods to Assess Exposure,
Radiation protection in Industrial and Science Facilities and Radiation
Protection in Medicine.
RSC organised 25 scientific and educational visits, internships
on relevant radiation protection issues to Lithuanian professionals
and, in cooperation with the IAEA, specialists of other countries
(Tajikistan, Serbia, Azerbaijan, Georgia). Specialists were interested
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Mokymų akimirkos
Moments of training

standartų įgyvendinimu Lietuvoje, maisto ir ne maisto produktų radiologinės kontrolės sistema, veiksmais aptikus
paliktąjį šaltinį, veiklos su šaltiniais licencijavimu, profesinės
ir medicininės apšvitos stebėsena bei kitais radiacinės saugos užtikrinimo klausimais.
Koordinuojant TATENA techninės pagalbos projektus
radiacinės saugos medicinoje klausimais suinteresuotoms
institucijoms buvo platinama su šiais projektais susijusi informacija apie organizuojamus mokymo renginius bei nusiųstos
106 kandidatų nominacijos dalyvauti TATENA organizuojamuose renginiuose. Didelė dalis pateiktų nominacijų buvo
patvirtintos ir Lietuvos atstovai tobulino kvalifikaciją TATENA
organizuotuose renginiuose.
RSC siekia užtikrinti privalomojo radiacinės saugos mokymo organizavimo kokybę, todėl mokymus organizuojančios
įstaigos (jų Lietuvoje yra šešios), prieš organizuodamos tokius
mokymus, teikia RSC derinti mokymų tvarkaraščius. Įvertinti
144 radiacinės saugos mokymų tvarkaraščiai bei suderintos
3 naujos mokymo programos. Radiacinės saugos mokymus
organizuojančios įstaigos mokymus vykdė pagal 61 su RSC
suderintą programą. Vykdant radiacinės saugos mokymus organizuojančių įstaigų išduotų radiacinės saugos pažymėjimų
apskaitą duomenų bazė papildyta 1 258 įrašais.
Siekiant įvertinti, ar privalomuosius radiacinės saugos mokymus organizuojančios mokymo įstaigos laikosi radiacinės
saugos mokymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų,
bei užtikrinant mokymų kokybę atlikti 3 radiacinės saugos
mokymus organizuojančių mokymo įstaigų patikrinimai, kurių metu radiacinės saugos mokymo reikalavimų pažeidimų
nenustatyta ir negauta nusiskundimų dėl mokymų kokybės.
2014 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 22 atestuoti lektoriai, kurie
turėjo teisę skaityti paskaitas ir vesti praktinius užsiėmimus privalomųjų radiacinės saugos mokymų metu.

in the implementation of international conventions and safety
standards in Lithuania, food and non-food radiological monitoring
system, actions after detecting orphan source, licensing of activities
with sources, occupational and medical exposure monitoring and
other radiation protection issues.
While coordinating the IAEA’s technical assistance projects on
radiation protection issues in medicine, the information related to
these projects was distributed about training events being organised
to the institutions concerned and 106 candidate nominations for
participation in the events organised by the IAEA were forwarded.
The majority of nominations were approved and Lithuanian
representatives improved their skills in the events organised
by the IAEA.
The RSC seeks to ensure the quality of compulsory radiation
protection training organisation, therefore training providers
(there are six of them in Lithuania) submit to the RSC training
schedules for approval before organising such training.
144 radiation protection training schedules were evaluated and
3 new training programmes were approved. Radiation protection
training providers conducted training according to 61 different
programmes approved by the RSC. During radiation protection
training providers’ issued certificates database accounting
1 258 entries were added.
In order to assess how the legal requirements for the
compulsory radiation protection training are fulfilled by
compulsory radiation protection training providers and to
ensure training quality, the RSC conducted 3 inspections of
training providers. No violations of radiation protection training
requirements were revealed and no complaints regarding
training quality were received. At the end of 2014, there were
22 certified lecturers in Lithuania, who had the right to give
lectures and conduct practical classes for compulsory radiation
protection training.

Mokslinio vizito akimirkos
Moments of scientific visit
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IX. Bendradarbiavimas

IX. Cooperation

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS

COOPERATION WITH LITHUANIAN INSTITUTIONS

RSC daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su Lietuvos
institucijomis ir įstaigomis.
Bendradarbiaujant su VSAT Branduolinio saugumo kompetencijos centru skaityti pranešimai organizuotuose mokymuose ir seminaruose, Armėnijos ir Gruzijos pareigūnai supažindinti su RSC veikla pasirengiant avarinėms situacijoms ir
branduolinio terorizmo atvejams, dalyvauta Globalios iniciatyvos kovoje su branduoliniu terorizmu Branduolinės kriminalistikos darbo grupės susitikime.
Aktyviai dalyvauta Ministro Pirmininko sudarytoje darbo
grupėje branduolinio saugumo klausimams spręsti.
RSC skatina visuomenės domėjimąsi radiacine sauga ir jau
ne vienerius metus bendradarbiauja su švietimo įstaigomis:
universitetais, kolegijomis, bendrojo lavinimo mokyklomis.
Vykdant įstatymų numatytas funkcijas, kaip ir kiekvienais
metais, glaudžiai bendradarbiauta su Lietuvos Respublikos
ministerijomis (Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Vidaus reikalų,
Užsienio reikalų, Energetikos ir kt.), kitomis institucijomis (VATESI, VSAT, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Aplinkos
apsaugos agentūra, RATA, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Nacionaliniu
akreditacijos biuru, Lietuvos geologijos tarnyba ir kt.), taip pat
asociacijomis ir draugijomis (Lietuvos radiologų asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos rentgeno technologų
draugija) bei Odontologų rūmais.

The RSC pays attention to cooperation with Lithuanian
authorities and institutions.
In cooperation with VSAT Nuclear Security Center of
Excellence presentations were delivered in organised trainings
and seminars, Armenian and Georgian officials got acquainted
with RSC activities in preparation for emergencies and nuclear
terrorism events, RSC specialists participated in organised Global
Initiative to Combat Nuclear Terrorism Nuclear forensic working
group meeting.
RSC actively participated in the working group on nuclear
security issues established by the Prime Minister.
The RSC promotes public interest in radiation protection and
already for several years cooperates with educational institutions:
universities, colleges and secondary schools.
Like every year, the RSC carrying out statutory functions
closely cooperated with the ministries of the Republic of
Lithuania (MoH, Environment, Interior, Foreign Affairs, Energy and
etc.), other institutions (VATESI, VSAT, State Food and Veterinary
Service, Environmental Protection Agency, RATA, Fire and Rescue
Department under the Ministry of the Interior, Lithuanian
National Accreditation Bureau, Lithuanian Geological Survey
and etc.) as well with associations and societies (Lithuanian
Association of Radiologists, Lithuanian District Heating
Association and Lithuanian Society of Radiologists technicians)
and with Lithuanian Dental Chamber.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

INTERNATIONAL COOPERATION

TATENA. Dalyvaujant Radiacinės saugos standartų komiteto veikloje nagrinėti rekomendacijų projektai radiacinės saugos užtikrinimo įvairiose veiklos su šaltiniais srityse. Komitetas
aptarė ir pritarė dokumento, kuriame išdėstyti radiacinės saugos reikalavimai plataus vartojimo prekėms, projektui. Daug
diskutuota profesinės apšvitos klausimais.
2014 m. pradėtas įgyvendinti TATENA nacionalinis 2014–
2015 m. techninis bendradarbiavimo projektas „Ilgalaikis pacientų ekspozicijų ir apšvitos dozių registravimas diagnostinių
ir intervencinių procedūrų metu“.
Vykdytas TATENA mokslinis projektas „Galimybė optimizuoti
pacientų dozes spindulinėje terapijoje citogenetiniais metodais
nustatant pacientų jautrumą jonizuojančiajai spinduliuotei“.
RSC specialistai kaip ekspertai dalyvavo tarptautinėse misijose, kurių metu vertino kitų šalių radiacinės saugos infrastruktūrą.
EK Euratomo sutarties 31 straipsnio ekspertų darbo
grupė. RSC specialistai drauge su kitų šalių atstovais ekspertų
grupės posėdžių metu diskutavo bei teikė siūlymus Europos
Tarybos 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 teikiama pastabų vertinamiems dokumentams. Svarbu paminėti, jog vieno iš pasitarimų metu HERCA ir
COCIR (Europos asociacija, atstovaujanti medicininio vaizdavimo, elektromedicininės ir sveikatos priežiūros srities informacinių technologijų sričiai) aptarė tolesnio bendradarbiavimo
pacientų gaunamų dozių mažinimo bei valdymo srityje klausimą ir ketinimus išplėsti šią veiklą įtraukiant kitas suinteresuotas šalis, susijusias su radiacine sauga medicinoje.
2014 m. Lietuvoje vyko 13-asis HERCA susitikimas, kuriame dalyvavo 40 svečių iš 22 šalių, tarp jų ir EK Branduolinės

The IAEA. Participating within the scope of the IAEA
Radiation Safety Standards Committee activities the projects of
recommendations on radiation protection in different activity areas
with sources were reviewed. The Committee discussed and approved
the draft document outlining radiation protection requirements for
consumer goods. Extensive discussion conducted on occupational
exposure issues.
In 2014, RSC started to implement IAEA national technical
cooperation project for 2014–2015 Supporting Long Term Recording
of Patient Doses in Diagnostic and Interventional Procedures.
In addition, the IAEA scientific project Possibility to Optimise
Radiation Doses for Patients of Radiotherapy Using Cytogenetic
Methods for Determination of Patient Sensitivity to Ionising Radiation
was implemented.
The RSC specialists as experts participated in international
missions aiming to assess radiation protection infrastructures in
other countries.
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 and introduced proposals regarding transposition into
national law and implementation issues of Council Directive laying
down basic safety standards for protection against the dangers
arising from exposure to ionising radiation and other relevant
radiation protection questions were discussed.
HERCA. RSC routinely participates in HERCA meetings, where the
documents prepared by working groups of this association are reviewed
and comments are delivered. It is important to mention that in one of the
meetings HERCA and COCIR (European Trade Association representing
the medical imaging, health ICT and electromedical industries) discussed
further cooperation on medical dose reduction and management
issues and plans to expand these activities by including other
stakeholders involved in radiation protection in medicine.
In 2014, 13th HERCA meeting was held in Lithuania, which
was attended by 40 guests from 22 countries, including Massimo
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saugos ir kuro ciklo direktorato direktorius Massimo
Garribba.
Susitikimo metu buvo aptarti HERCA veiklos, medicininės,
profesinės, avarinės ir gyventojų apšvitos reglamentavimo
klausimai, išklausytos medicininės įrangos gamintojų bei sudarytų darbo grupių ataskaitos.
Baltijos jūros valstybių tarybos (toliau – BJVT) Branduolinės ir radiacinės saugos ekspertų grupėje Lietuvai nuo
1994 m. atstovauja RSC atstovai. 2014 m. BJVT posėdyje diskutuota dėl bendrų veiksmų pasirengiant branduolinėms avarijoms ir reaguojant joms įvykus, užtikrinant branduolinių ir kitų
radioaktyviųjų medžiagų kontrolę bei užkertant kelią nelegaliam tokių medžiagų vežimui.
Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) Energetikos
departamento įgaliotosios tarnybos. Šaltinių fizinės saugos
klausimais sėkmingai bendradarbiauta su JAV Energetikos departamento įgaliotosiomis tarnybomis. 2014 m. vyko keletas
susitikimų su šių tarnybų atstovais ir aptarti šaltinių fizinės saugos užtikrinimo klausimai. Atvykę specialistai įvertino Lietuvoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius fizinę šaltinių
saugą, ir pateikė rekomendacijas jiems tobulinti, parengė I
pavojingumo kategorijos šaltinių fizinės saugos sistemos įvertinimo klausimyno projektą bei pavyzdinio ASPĮ fizinės saugos
plano projektą. Taip pat buvo aptartas poreikis organizuoti
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų mokymus pamestųjų šaltinių aptikimo klausimais ir RSC
naudojamos įrangos pamestiesiems šaltiniams aptikti taisymo
bei atnaujinimo galimybės.
ESOREX – EK įkurta ES šalių profesinės apšvitos studija,
skirta ES šalių narių darbuotojų profesinės apšvitos duomenims surinkti, kaupti ir palyginti su ES šalių narių duomenimis.
Informacijos rinkimui palengvinti Prancūzijos Radiacinės saugos ir branduolinio saugumo institutas sukūrė ESOREX platformos projektą. RSC dalyvavo pristatant šios platformos projektą
ir nuo 2015 m., naudodamasis šia platforma, planuoja teikti
informaciją apie Lietuvos darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos, šios stebėsenos rezultatų registravimo ir saugojimo
sistemas bei įvairių veiklos sričių darbuotojų individualiąsias ir
kolektyvines apšvitos dozes.
Belgija. Stiprinant radiacinės saugos užtikrinimą pozitronų
emisijos tomografijos (toliau – PET) procedūrų metu vykdyta
tarptautinė bendradarbiavimo sutartis su Belgijos Radijo elementų institutu. RSC specialistai drauge su Belgijos radiacinės saugos
ekspertais įvertino Lietuvoje taikomas radiacinės saugos priemones atliekant PET procedūras bei organizavo seminarą radiacinės
saugos užtikrinimo atliekant PET procedūras klausimais.

Garribba the Director for Nuclear Safety and Fuel Cycle of the
Directorate-General for Energy of the EC.
During the meeting HERCA activities, medical, occupational,
emergency and public exposure regulatory issues were discussed
and the reports of medical equipment manufacturers and facilitated
working groups were announced.
In the Council of the Baltic Sea States (CBSS) Expert
Group on Nuclear and Radiation Safety Lithuania is represented by
the RSC representatives since 1994. In CBSS meeting participants
discussed joint actions for preparedness and response to nuclear
accidents if they occur, ensuring control over nuclear and other
radioactive materials and preventing the illicit trafficking of such
materials.
Delegated authorities of United States of America (USA)
Department of Energy. Successful cooperation developed with the
US Department of Energy delegated authorities regarding security of
sources. In 2014, several meetings took place with the representatives
of these authorities and the issues of security of sources were
discussed. Visiting experts have reviewed existing legislation
regulating security of sources and prepared recommendations for
improvement. The experts developed the project of the category I
sources security system evaluation questionnaire and exemplary
security plan project for ASPĮ. In addition, the demand for trainings
for the officers of the Police Department under the Ministry of the
Interior regarding detection of orphan sources issues was debated
and the repair and renewal possibilities for the RSC equipment used
to detect orphan sources were observed.
ESOREX (European Study of Occupational Radiation
Exposure) – the study prepared by the EC on occupational
exposure in the EU countries in order to collect, compile and
compare data on occupational exposures of radiation workers
in the EU Member States. To facilitate information collection
French Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety
(IRSN) has developed a platform for ESOREX project. The RSC
participated in presentation of this platform project and since
2015 uses this platform. The RSC plans to provide information
on occupational exposure monitoring of Lithuanian radiation
workers, on registering and storage systems and on individual
and collective doses of radiation workers from various fields of
activities.
Belgium. For strengthening radiation protection during positron
emission tomography (PET) procedures international cooperation
agreement with The National Institute for Radioelements in Belgium
was executed. The RSC specialists together with Belgian radiation
protection experts assessed radiation protection measures applied
during PET procedures in Lithuania and organised the seminar on
radiation protection for PET procedures.

HERCA susitikimas
HERCA meeting
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X. Visuomenės informavimas

X. Public information

Siekiant plačiau supažindinti visuomenę su RSC vykdoma
veikla užtikrinant visuomenės sveikatą nuo galimo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio 2014 m. išleistas leidinys „Radiacinės
saugos centro metinė ataskaita 2013“, kuris pateiktas Sveikatos
apsaugos ministerijai (toliau – SAM), kitoms Lietuvos valstybės
institucijoms bei visuomenei.
Taip pat išleisti du informacinio biuletenio „Radiacinė
sauga“ numeriai. Viename jų apžvelgta, kokį poveikį gali patirti gyventojai dėl branduolinės energetikos objektų (toliau –
BEO) veiklos, RSC vykdomos priemonės užtikrinant gyventojų
radiacinę saugą nuo galimo BEO poveikio ir prevencinė veikla vertinant galimą radiologinį poveikį gyventojams dėl planuojamų statyti ir jau statomų naujų BEO kaimyninėse šalyse.
Kitame informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeryje
skaitytojai supažindinami su RSC pasiekimais vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, šaltinių, įrangos ar kitų įtaisų radiacinės saugos atitikties nustatymo bei nenaudojamų rentgenodiagnostikos aparatų nurašymo tvarkomis ir reikalavimais, taip
pat su reikalavimais, keliamais patalpų, kuriose planuojama
naudoti šaltinius, projektams.
Siekiant supažindinti su Lietuvos pramonės įmonėse ir įstaigose naudojamais šaltiniais ir pagrindiniais radiacinės saugos reikalavimais, užtikrinančiais jų saugų naudojimą, išleistas
leidinys „Radiacinė sauga pramonėje“.
Daug nuveikta tobulinant RSC interneto svetainę. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos 2014 m. valstybės institucijų interneto svetainių tyrimo ataskaitoje paskelbta, kad RSC interneto svetainė
100 proc. atitinka bendruosius reikalavimus.
RSC interneto svetainė nuolat atnaujinama, joje pateikiami
gyventojams ir specialistams skirti įvairūs leidiniai, informaciniai pranešimai ir skelbiama daug visuomenei naudingos informacijos.
2014 m. apie RSC veiklą, radiacinės saugos būklę ir jos pokyčius, naujienas, radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę, organizuojamus renginius, mokymus ir kitas aktualijas RSC interneto
svetainėje paskelbti net 102 informaciniai pranešimai, iš jų 9 informaciniai pranešimai paskelbti BNS informacinėje bazėje, taip
pat jie publikuoti SAM interneto svetainėje, specializuotuose
portaluose: „Lietuvos sveikata“, „Vakarų Lietuvos medicina“, pateikti Odontologų rūmų svetainėje, naujienų agentūrų tinklalapiuose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
Metams baigiantis atlikta 2014 m. RSC interneto svetainės
lankytojų pildytų anoniminių anketų „Ką norėtumėte sužinoti
apie jonizuojančiąją spinduliuotę?“ analizė. Įvertinus apklausos rezultatus galima teigti, jog bendras RSC interneto svetainės lankytojų žinių radiacinės saugos srityje lygis yra gana
aukštas. Tai rodo, kad RSC pastangos informuoti visuomenę radiacinės saugos klausimais pasiteisino ir duoda gerų rezultatų.

To introduce the public to RSC activities in public health
protection against the potential hazards associated with ionising
radiation, in 2014, the publication Radiation Protection Centre
Annual Report 2013 was published and presented to MoH, other
Lithuanian institutions and the public.
Moreover, two editions of newsletter Radiation Protection were
released. One of them presents an overview of potential impact on
the population from activities of nuclear facilities (NF), the measures
taken by the RSC to ensure radiation protection of the population
against the potential effects of NF and preventive activities to assess
potential radiological impact on the population due to NF that are
planned and already under construction in neighbouring countries.
In another issue of newsletter Radiation Protection readers are
introduced to the RSC achievements in executing supervision of
economic entities activities. In addition, sources, equipment and
other devices radiation protection compliance testing procedure
and disused X-ray diagnostic appliances disposal procedure and
requirements as well as requirements for project of facilities, where
activities with sources are planned and presented.
In order to familiarise public with sources used by Lithuanian
industrial enterprises and institutions and essential radiation
protection requirements for ensuring their safe use, a publication of
Radiation Protection in Industry was published.
A lot of work has been done to improve the RSC website. In the
website analysis report of State and local authorities and agencies
prepared by Information Society Development Committee under
the Ministry of Transport and Communications it is stated that RSC
website 100 % comply with the general requirements.
The RSC website is constantly updated; it provides various
publications, briefings and a lot of useful information to general
public and specialists.
In 2014, altogether 102 announcements were published on RSC
website about the RSC activities, radiation protection situation and
its development, news, radiation protection supervision and control,
organised events, trainings and other issues, including 9 briefings
published on BNS information database. Furthermore, these
announcements were published on MoH website and 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 2014 refer to
other chapters of this report.
At the end of a year the analysis was conducted of anonymous
questionnaire “What do you want to know about radiation?”
completed by the RSC website visitors in 2014. The results of analysis
suggest that overall radiation protection knowledge level of the RSC
website visitors is relatively high. This indicates that The RSC efforts
to inform the public on radiation protection issues proved to give
good results.

Susitikimo su Vilniaus r. Zujūnų vidurinės mokyklos moksleiviais akimirka
Moments of meeting with Vilnius district Zujūnai secondary school pupils
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RSC skatina įvairių visuomenės grupių domėjimąsi jonizuojančiąja spinduliuote, siekia kuo plačiau informuoti gyventojus apie galimą žalingą jos poveikį ir jau ne vienerius metus
šiais klausimais bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biurais. Spalio mėnesį RSC specialistai drauge su kitų SAM pavaldžių įstaigų atstovais dalyvavo Šiaulių bendruomenei skirtame
renginyje „Sveikatingumo miestelis“, Šiaulių miesto gyventojus
supažindino su RSC veikla, demonstravo nešiojamuosius dozimetrus, identifikatorius, paviršiaus taršos matuoklius ir mobiliąją radiologinių tyrimų laboratoriją, matavo gyventojų atsineštų daiktų, maisto produktų, statybinių medžiagų galimą
radioaktyvumą ir komentavo gautus rezultatus.
Lapkričio mėnesį Vilniaus r. Zujūnų vidurinės mokyklos
moksleiviams surengtas seminaras „Aktualūs radiacinės saugos klausimai“. Jo metu RSC specialistai moksleivius supažindino su šaltiniais ir jų taikymo sritimis bei keliamu pavoju
žmogaus sveikatai, veiksmais, kurių reikia imtis aptikus paliktąjį šaltinį, aptarė radioaktyviųjų radono dujų keliamą riziką,
apžvelgė RSC vykdomą radono dujų koncentracijos Vilniaus
miesto vaikų ugdymo įstaigose nustatymo programos eigą ir
atliktų radono tyrimų rezultatus.
Be to, lapkričio mėnesį RSC specialistai Kėdainiuose susitiko su šio miesto bendruomenės atstovais ir Neįgaliųjų draugijos nariais, juos supažindino su aktualiais radiacinės saugos
klausimais, matavo gyventojų atsineštų daiktų galimą radioaktyvumą ir komentavo gautus rezultatus.
Radiacinės saugos klausimais teikta interviu ir toliau bendradarbiauta su Sveikatos radiju. RSC specialistai, dalyvaudami
radijo ir televizijos laidose, pacientams ir gyventojams pasakojo apie radono ir jo produktų būste bei aplinkoje keliamą
poveikį gyventojų sveikatai, medicininę apšvitą, nėščiųjų radiacinės saugos užtikrinimą, informavo apie RSC veiklos sritis.
Taip pat rengti moksliniai straipsniai, kurie publikuoti užsienio
ir Lietuvos specializuotuose leidiniuose.

The RSC promotes interest of different public groups to ionising
radiation, aims to inform the population broadly about the potential
harmful effects and already for several years cooperates with public
health bureaus regarding these issues. In October, the RSC specialists
together with the representatives of other institutions subordinate to
MoH participated in event The Wellness Town for Šiauliai community.
Šiauliai City residents got acquainted with the RSC activities,
observed a demonstration of mobile dosimeters, identifiers, surface
contamination meters and mobile radiological research laboratory
that measured residents’ belongings, food products, construction
materials for potential radioactivity and the results were discussed.
In November, a seminar on Relevant Radiation Protection Issues
was presented to Vilnius district Zujūnai secondary school pupils,
during which RSC specialists familiarised pupils with sources and
areas of their application and risks to human health. Specialists
explained the actions to be taken in the case of orphan source
detection, discussed the risks associated with radioactive radon
gas and gave an overview of progress on the RSC programme for
radon gas concentration at Vilnius city childhood education and care
facilities and provided radon research results.
In addition, in November the RSC specialists met with
Kėdainiai community residents and members of the Association
of Persons with Disabilities in association’s premises and introduce
them to the relevant radiation protection matters, measured
residents’ belongings for potential radioactivity and commented
on the results.
Radiation protection aspects were provided in an interview and
further co-operation proceeded with the Health Radio. The RSC
specialists, participating in radio and television broadcasts, informed
patients and residents on indoor and environmental radon and its
decay products impact on public health, on medical exposure, on
radiation protection of pregnant women and introduced the RSC
activities. Moreover, scientific articles were prepared and published
in the foreign and Lithuanian specialised publications.

Susitikimas su Kėdainių bendruomenės atstovais ir Neįgaliųjų draugijos nariais
Meeting with Kėdainiai community residents and members of Association of Persons with Disabilities

XI. Vykdyti projektai

XI. Implementation of projects

2014 m. RSC sėkmingai įgyvendino keturis ES finansuotus
projektus. Du projektus administravo Vidaus reikalų ministerija
ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA).
Pirmasis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
sėkmingai įgyvendintas projektas „Radiacinės saugos centro
vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas“. Šio
projekto metu atlikta RSC struktūros, veiklos, procesų ir teisės

In 2014, the RSC successfully implemented four EU-funded
projects. Two projects were administered by the Ministry of Interior
(VRM) and the European Social Fund Agency (ESFA).
First project on Radiation Protection Centre’s Internal
Administration and Management Improvements was successfully
implemented under the Human Resources Development Operational
Programme’s 4th Priority Fostering Administrative Competences
and Increasing Efficiency of Public Administration for 2007–2013.
The project objective was to analyse the RSC structure, operations,
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aktų, kuriais vadovaujasi RSC vykdydamas jam pavestas funkcijas, analizė, pateiktos išvados ir pasiūlymai, kaip tobulinti veiklą. Analizės pagrindu sukurti ir elektroninėje erdvėje įdiegti
RSC padalinių veiklos vertinimo kriterijai, RSC padalinių vadovai apmokyti jais naudotis. Taip pat tobulinta RSC dokumentų
valdymo sistema, atnaujintos programinės įrangos komponentės ir serveriai.
Antrasis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendintas projektas „Mokymai radiacinės saugos klausimais“. Šio projekto tikslas – parengti keturias RSC darbuotojų
mokymo programas bei apmokyti RSC darbuotojus. Projekto tikslai buvo sėkmingai pasiekti. Parengtos mokymo programos: „Radiologinės avarijos ir jų valdymas“, „Radiologiniai
matavimai ir metodai apšvitai vertinti“, „Radiacinė sauga medicinoje“ ir „Radiacinė sauga pramonės ir mokslo objektuose“.
Pagal minėtas programas parengta ir išspausdinta metodinė
medžiaga, dalijamoji medžiaga, plakatai ir žemėlapiai, apmokyti 36 RSC specialistai.
Drauge su UAB „Lokmis“ RSC Kroatijoje įgyvendino ES
techninės pagalbos projektą „Sveikatos apsauga, susijusi su
medicinine apšvita Kroatijos Respublikoje“. RSC ekspertai Kroatijos Valstybinės radiologinės ir branduolinės saugos tarnybos (toliau – SORNS) specialistams padėjo parengti veiksmų
planą kokybės laidavimo programoms medicinos įstaigose
įdiegti, parengė brošiūrą ir plakatą pacientų radiacinės saugos
įvairiose rentgenodiagnostikos srityse tema bei straipsnius interneto svetainei apie medicininę apšvitą. SORNS specialistai
ir jų nurodyti Kroatijos ekspertai apmokyti vertinti medicininės
apšvitos dozes, gaunamas įvairių rentgenodiagnostikos procedūrų metu. Taip pat parengti kokybės kontrolės bandymų
protokolai, 6 mokymo kursų Zagrebe, Splite, Osijeke ir Rijekoje
metu daugiau kaip 100 rentgenotechnologų ir 20 medicinos
fizikų iš 12 projektui atrinktų ligoninių apmokyti atlikti kokybės
kontrolės bandymus. Organizuoti ir atlikti trijų Kroatijos techninės pagalbos organizacijų, atliekančių profesinės apšvitos
stebėseną, palyginamieji matavimai, o SORNS atstovai apmokyti tokius palyginamuosius matavimus organizuoti, atlikti ir
įvertinti rezultatus.
RSC drauge su CPVA Azerbaidžane įgyvendino ES Dvynių
projektą „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir pagalbinių tarnybų vystymas Azerbaidžano Respublikoje“. Projektui
įgyvendinti buvo pasitelkta 20 Lietuvos ekspertų. Įgyvendinant
Dvynių projekto tikslus drauge su Azerbaidžano Valstybine
branduolinės ir radiologinės veiklos reguliavimo agentūra (toliau – SANRAR) išanalizuota esama Azerbaidžano Respublikos
teisinė bazė ir parengti Radiacinės ir branduolinės saugos įstatymo bei Techninio įstatymo pakeitimo projektai bei Valstybinė programa radiacinei ir branduolinei saugai stiprinti. Aptarus

processes and legislation that guide the performance of assigned
RSC functions and obtain conclusions and recommendations for
improvement. Based on this analysis, performance evaluation criteria
for each RSC division were developed and installed into electronic
space and the heads of divisions were trained to use them. In
addition, the RSC has improved the document management system
and updated software components and servers.
Second project Training on Radiation Protection Issues was also
implemented under the Human Resources Development Operational
Programme’s 4th Priority Fostering Administrative Competences and
Increasing Efficiency of Public Administration for 2007–2013. The
objective of this project was to develop four training programmes
and train the RSC specialists. All project objectives were successfully
achieved. The training programmes on Radiological Emergencies
and Their Management, Radiological Measurements and Methods
to Assess Exposure, Radiation Protection in Medicine and Radiation
protection in Industrial and Science Facilities were developed. Under
these programmes methodological material, handouts, posters and
maps were developed and printed and 36 RSC specialists received
their training.
Together with the enterprise Lokmis UAB, RSC specialists
implemented EU funded technical assistance project “Health
Protection in Relation to Medical Exposure – re-launch in the
Republic of Croatia”. The RSC experts assisted the specialists from
The State Office for Radiological and Nuclear Safety (SORNS) in
preparation of action plan for the installation of quality assurance
programmes in Croatian hospitals, prepared a brochure and a poster
on radiation protection of patients for different X-ray diagnostics
applications and website information on medical exposure for public
and professionals. SORNS specialists and appointed Croatian experts
were trained to assess medical exposure doses received during
various X-ray diagnostic procedures. Furthermore, the quality control
tests protocols were developed and during 6 training sessions in
Zagreb, Split, Osijek and Rijeka over 100 X-ray technologists and 20
medical physicists from 12 pilot hospitals were trained to perform
quality control tests. Intercomparison measurements were organised
for three Croatian technical support organisations performing
occupational exposure monitoring. SORNS representatives were
trained to organise, conduct and evaluate the results of such
intercomparisons.
RSC together with CPVA implemented the EU funded
Twinning project in Azerbaijan “Strengthening Radiation Protection
Infrastructure and Development of the Supporting Services of the
Republic of Azerbaijan”. For the project implementation a group of
20 Lithuanian experts was invited. Together with the State Agency
on Nuclear and Radiological Activity Regulations of Azerbaijan
(SANRAR) implementing objectives of the Twinning project the
analysis on current legal framework in the Republic of Azerbaijan was
conducted. The draft of Law on Radiation and Nuclear Safety and the
amendment of Law on Technical Safety and the National Strategy

Kroatijoje vykdyto projekto įgyvendinimo grupė
Croatian project implementation team
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su SANRAR ir kitomis Azerbaidžano Respublikos institucijomis
radiacinės saugos srityje vykdomas funkcijas parengta nauja
SANRAR struktūra. RSC ekspertai parengė licencijavimo, inspektavimo, nuobaudų taikymo, avarinės parengties ir apšvitos vertinimo vidaus procedūras bei 9 standartines matavimų
metodikas. Iš viso Dvynių projekto metu Azerbaidžano specialistams buvo organizuoti 6 studijų vizitai į Lietuvą. Jų metu
užsienio specialistai susipažino su mūsų šalies radiacinės saugos infrastruktūra, avarine parengtimi, taikomais tyrimų metodais ir pan. Siekiant Azerbaidžane stiprinti pasirengimą radiologinėms avarijoms vestas seminaras pirmiesiems reaguotojams
bei surengtos stalo pratybos „Purvinosios bombos sprogimas
tarptautiniame Heidaro Alijevo oro uoste“. Papildomai įvertinta
Azerbaidžano radiacinės saugos mokymų sistema bei parengtos radiacinės saugos mokymo programos. Reikia pasidžiaugti, kad minėtas Dvynių projektas pateko tarp penkių geriausiai
Azerbaidžano Respublikoje įgyvendintų projektų.
RSC pradėjo įgyvendinti TATENA nacionalinį techninio
bendradarbiavimo projektą LIT 2012 „Ilgalaikis pacientų ekspozicijų ir apšvitos dozių registravimas diagnostinių ir intervencinių procedūrų metu“, kurio tikslas – kuriamoje e. sveikatos sistemos bazėje sukurti modulį, kuris leistų stebėti ir vertinti
pacientų gaunamą apšvitą rentgenodiagnostikos procedūrų
metu bei teikti siūlymus medicininei apšvitai optimizuoti.

on Radiation and Nuclear Safety were developed. After discussion
with SANRAR and other institutions of the Republic of Azerbaijan
exercising functions in the field of radiation protection, a new
structure of SANRAR was introduced. The RSC experts have prepared
licensing, inspection, enforcement, emergency preparedness and
exposure assessment internal procedures and 9 measurement
standard. Throughout the entire Twinning project period 6 scientific
visits to Lithuania were organised for Azerbaijani specialists to
familiarise with the existing radiation protection infrastructure in
Lithuania, emergency preparedness, applied research methods and
etc. A seminar for first responders was delivered and the table top
exercise on Dirty Bomb Explosion in Heydar Aliyev International
Airport was carried out in order to strengthen the preparedness
for radiological emergencies in Azerbaijan. Additionally radiation
protection training system in Azerbaijan was assessed and radiation
protection training programmes were developed. It is worth noticing
that the above discussed Twinning project was ranked among five
best projects implemented in Azerbaijan.
The RSC has launched national IAEA technical cooperation
project LIT 2012 Supporting Long Term Recording of Patient Doses
in Diagnostic and Interventional Procedures with the objectives to
establish e-health system database with a module to monitor and
assess patient exposures and doses from various diagnostic X-ray
examinations and to submit proposals to optimise medical exposure.

Dvynių projekto Azerbaidžane koordinavimo grupė
Coordination Group of Twinning project in Azerbaijan

XII. Teisės aktai

XII. Legislation

2014 m. priimti šie radiacinę saugą reglamentuojantys
teisės aktai:
yy Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d.
nutarimas Nr. 83 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
yy Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
birželio 30 d. įsakymas Nr. V-749 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 86:2005
„Radiacinės saugos reikalavimai naudojant nemedicininius
prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
yy Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-951 „Dėl Lietuvos Respublikos

In 2014, the following legal acts on radiation protection were
enacted:
yy Resolution No. 83 of 29 January 2014 of the Government of
the Republic of Lithuania „On the Amendment of Resolution
No. 653 of 25 May 1999 of the Government of the Republic
of Lithuania „On the Approval of the Regulations of Licensing
Activities with Sources of Ionising Radiation”.
yy Order No. V-749 of 30 June 2014 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania „On Amendment of Order No. V-715
of 19 September 2005 of the Minister of Health of the Republic
of Lithuania „On the Approval of the Lithuanian Hygiene
Standard HN 86:2005 “Radiation Protection Requirements
for Use of Non-Medical Equipment Containing Sources of
Ionising Radiation“.
yy Order No. V-951 of 10 September 2014 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On Amendment of Order
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yy
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sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001
„Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-952 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 10 d. įsakymo
Nr. V-928 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:2012 „Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“ patvirtinimo“
pakeitimo“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko
2014 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-1164/22.3-194 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko
2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl
Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu
ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2014 m. gegužės
14 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl radiacinės saugos reikalavimų
vykdymo patikrinimo klausimynų, aktų-klausimynų ir akto
formų patvirtinimo“.
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2014 m. birželio
10 d. įsakymas Nr. V-41 „Dėl Dozimetrinių matavimų, atliekamų aptikus (įtariant) transporto priemonę, krovinį, metalų laužą ar asmenį, skleidžiančius padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę, rekomendacijų patvirtinimo“.
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2014 m. birželio 16 d.
įsakymas Nr. V-44 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus
2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 82V „Dėl Dokumentų,
kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar
laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir
dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“.

yy

yy

yy

yy

yy

No. 663 of 21 December 2001 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania „On the Approval of the Lithuanian
Hygiene Standard HN 73:2001 „Basic Standard of Radiation
Protection”.
Order No. V-952 of 10 September 2014 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On Amendment of Order
No. V-928 of 10 October 2012 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania „On the Approval of the Lithuanian
Hygiene Standard HN 52:2012 „Radiation Protection in
Industrial Radiography”.
Order No. V-1164/22.3-194 of 11 November 2014 of the
Minister of Health of the Republic of Lithuania and the Head of
the State Nuclear Power Safety Inspectorate „On Amendment
of Order No. V-1271/22.3-139 of 24 December 2008 of the
Minister of Health of the Republic of Lithuania and the Head
of the State Nuclear Power Safety Inspectorate „On Approval
of Rules of Import, Export, Transit and Transportation of
Radioactive Materials, Radioactive Waste and Spent Nuclear
Fuel in the Republic of Lithuania”.
Order No. V-31 of 14 May 2014 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”.
Order No. V-41 of 10 June 2014 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On Approval of Recommendations for
Dosimetry Measurements Performed In Case of Detected
(on Suspicion) Vehicle, Cargo, Scrap Metal or Person Emitting
Increased Ionising Radiation”.
Order No. V-44 of 16 June 2014 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On Amendment of Order No. 82V of 28
November 2011 of the Director of the Radiation Protection
Centre „On the Approval of the Description of Procedure to
Prepare the Documents to be Presented to Get the License
or Temporary Permit for Activities with the Sources of Ionising
Radiation as well as Procedure to Prepare the Documents to be
Presented to Amend the Annex to the License or Temporary
Permit and Approval of Forms of Documents”.

XIII. Publikacijos ir leidiniai

XIII. Publications

RSC, siekdamas šviesti visuomenę radiacinės saugos klausimais, nuolat leidžia leidinius, kuriuose pateikiama aktualiausios informacijos gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos užtikrinimo, reglamentavimo, nepagrįstos apšvitos prevencijos
bei kitais svarbiais radiacinės saugos klausimais, aptariamos
problemos, iššūkiai ir pasiekimai.

RSC aims to educate the public on radiation protection
matters and regularly publishes new publications on relevant
information about public and environmental radiation
protection, regulation, unjustified exposure prevention and
other key radiation protection issues, problems, challenges and
achievements.

2014 m. parengti nauji leidiniai:
Radiacinės saugos centro 2013 metų veiklos ataskaita. Vilnius, 2014, 48 p.
Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė sauga“, Nr. 16. Vilnius, 2014, 6 p.
Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė sauga“, Nr. 17. Vilnius, 2014, 6 p.
Radiacinė sauga pramonėje. Vilnius, 2014, 20 p.

New publications drafted in 2014:
Radiation Protection Centre Annual Report 2013, Vilnius,
2014, p. 48.
Radiation Protection Centre’s Newsletter “Radiation
Protection”, No. 16, Vilnius, 2014, p. 6.
Radiation Protection Centre’s Newsletter “Radiation
Protection”, No. 17, Vilnius, 2014, p. 6.
„Radiation protection in industry“, Vilnius, 2014, p. 20.

yy
yy
yy
yy

RSC specialistai rengia mokslinius straipsnius, kurie publikuojami
tiek užsienio, tiek Lietuvos specializuotuose leidiniuose.
2014 m. publikuoti šie straipsniai:
yy A. Mastauskas, I. Gatelyte. Education and Training in
Occupational Radiation Protection in Lithuania. IAEA
CN-223 International Conference on Occupational Radiation Protection, 1–5 December 2014, Vienna, Austria. Book
of Contributed Papers, p. 616–621.
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RSC specialists produce scientific articles that are published in
specialised foreign and Lithuanian publications.
Articles published in 2014:
yy A. Mastauskas, I. Gatelyte. Education and Training in
Occupational Radiation Protection in Lithuania. IAEA
CN-223 International Conference on Occupational
Radiation Protection, 1–5 December 2014, Vienna, Austria.
Book of Contributed Papers, p. 616–621.
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yy A. Urbonienė, E. Sadzevičienė, J. Žiliukas. Assessment of
eye lens doses for workers during interventional radiology
procedures. Abstract for International conference on radiation protection in medicine RPM2014 30 May–2 June 2014,
Varna, Bulgaria. Medical Physics International Journal. Vol. 2,
No. p. 264.
yy O. Sevriukova, A. Kanapeckaite, V. Kisnieriene, R. Ladygiene,
I. Lapeikaite and V. Sakalauskas. Modifying action of tritium
on the charophytes bioelectrical response to anthropogenic pollution. Trace Elements and Electrolytes. 2014, 31 (2),
p. 60–66.
yy O. Sevriukova, A. Kanapeckaite, I. Lapeikaite, V. Kisnieriene,
R. Ladygiene, V. Sakalauskas. Charophyte Electrogenesis as
a Biomarker for Assessing the Risk from Low-Dose Ionizing
Radiation to a Single Plant Cell. Journal of Environmental
Radioactivity. 2014, 136, p. 10–15.

yy A. Urbonienė, E. Sadzevičienė, J. Žiliukas. Assessment of
eye lens doses for workers during interventional radiology
procedures. Abstract for International conference on
radiation protection in medicine RPM2014 30 May–
2 June 2014, Varna, Bulgaria. Medical Physics International
Journal, Vol.2, No. p. 264
yy O. Sevriukova, A. Kanapeckaite, V. Kisnieriene, R. Ladygiene,
I. Lapeikaite and V. Sakalauskas. Modifying action of
tritium on the charophytes bioelectrical response to
anthropogenic pollution. Trace Elements and Electrolytes.
2014, 31 (2), p. 60–66.
yy O. Sevriukova, A. Kanapeckaite, I. Lapeikaite, V. Kisnieriene,
R. Ladygiene, V. Sakalauskas. Charophyte Electrogenesis as
a Biomarker for Assessing the Risk from Low-Dose Ionising
Radiation to a Single Plant Cell. Journal of Environmental
Radioactivity. 2014, 136, p. 10–15.

XIV. Įvykiai

XIV. Events

Gegužės mėnesį drauge su TATENA pagal bendradarbiavimo projektą RER/9/096 „Nacionalinės radioaktyviųjų šaltinių
kontrolės infrastruktūros stiprinimas“ Vilniuje organizuotas
regioninis seminaras „Institucijos veiklos vertinimas taikant
SARIS ir RASIMS sistemas“, kurio metu dalyviai supažindinti su
TATENA parengta metodika ir programine įranga, skirta institucijos veiklai įvertinti.

In May together with the IAEA under the cooperation
project RER/9/096 Strengthening National Infrastructures
for the Control of Radiation Sources organised a regional
seminar on Institution Performance Assessment using SARIS
and RASIMS Systems in Vilnius, during which participants
familiarised with the IAEA developed methodology and
software for the assessment of institutional performance.

Gegužės mėnesį lankėsi TATENA Techninio bendradarbiavimo departamento Europos regiono skyriaus vadovas Jingas
Zhangas. Oficialaus vizito metu diskutuota Lietuvos nacionalinių paramos projektų rengimo ir teikimo TATENA temomis,
aptartos tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės rengiant bendrus nacionalinius projektus, taip pat atkreiptas dėmesys į prioritetines veiklos sritis, kurias plėtoti padėtų TATENA
parama.

In May the Head of the IAEA Department of Technical
Cooperation Division for Europe Jing Zhang visited Radiation
Protection Centre. During the official visit discussions
covered the issues of Lithuanian national support projects
development and submission to the IAEA, interinstitutional
cooperation opportunities for the development of joint
national projects, as well as attention paid to priority areas of
activity that the IAEA would support to develop and expand.

Birželio mėnesį organizuotas 13-asis HERCA susitikimas.

In June 13th HERCA meeting in Vilnius was organised.

Rugpjūčio mėnesį paskelbtas TATENA 2014 m. sėkmės
istorijų sąrašas, į kurį tarp 5 sėkmingiausių Europos regiono
projektų pateko RSC vykdytas nacionalinis techninio bendradarbiavimo projektas LIT6005 „Nacionalinės biologinės
dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių įvertinimui
įkūrimas“.

In August the IAEA published the list of The IAEA
Technical Cooperation success stories 2014 and the RSC
national technical cooperation project LIT6005 Establishing
the National Biological Dosimetry Laboratory for Cytogenetic
Analysis of Ionising Radiation Exposure and Biological Dose
Assessment was included among 5 of the most successful
projects in European region.

Rugsėjo mėnesį Azerbaidžano Respublikoje pradedant
projektą „Parama Azerbaidžano atsakingųjų institucijų kūrimui“ (angl. Support to Institution Building in Azerbaijan, SIBA)
kaip vienas sėkmingiausiai vykdomų projektų paminėtas RSC
ir CPVA drauge su Azerbaidžano Respublikos Ekstremalių situacijų ministerija ir jai pavaldžia SANRAR įgyvendinamas ES
Dvynių projektas „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir pagalbinių tarnybų vystymas Azerbaidžano Respublikoje“.

In September in the opening of the project Support to
Institution Building in Azerbaijan (SIBA) in the Republic of
Azerbaijan as one of the most successful ongoing projects was
mentioned RSC, CPVA, the Ministry of Emergency Situations
of the Republic of Azerbaijan and SANRAR implemented
EU Twinning project Strengthening Radiation Protection
Infrastructure and Development of the Supporting Services
of the Republic of Azerbaijan.

Gruodžio mėnesį pagal tarptautinę bendradarbiavimo
sutartį su Belgijos Radijo elementų institutu lankėsi Belgijos radiacinės saugos ekspertai – Belgijos „IRE-EliT“ Radijo elementų
instituto ir Lježo universiteto ekspertai. Jie drauge su RSC specialistais lankėsi Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų branduolinės medicinos skyriuose, kuriuose atliekamos
PET procedūros. Taip pat buvo organizuotas seminaras radiacinės saugos užtikrinimo atliekant PET procedūras klausimais.
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In December according to international cooperation
agreement with the National Institute for Radioelements
in Belgium, Belgian radiation protection experts from IRE
ELiT subsidiary of the IRE and the University of Liege visited
Lithuania. They, together with the RSC specialists, visited
Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos and the Hospital
of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos
nuclear medicine departments, where PET procedures
are performed. In addition, the seminar was organised on
radiation protection issues during PET procedures.
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