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ABBREVIATIONS

AAA	 –	Aplinkos apsaugos agentūra
AE	
– atominė elektrinė
ASPĮ
– asmens sveikatos priežiūros įstaiga
BJVT
–	Baltijos jūros valstybių taryba
EK	
–	Europos Komisija
ES	
–	Europos Sąjunga
ET
–	Europos Taryba
HERCA	 –	Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių insti tucijų
		 vadovų asociacija
ICRP	 – Tarptautinė radiacinės saugos komisija
PAGD	 –	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
RATA	 –	VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
SAM	 –	Sveikatos apsaugos ministerija
TATENA	 – Tarptautinė atominės energijos agentūra
VATESI	 –	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
VSAT –	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus rei kalų
		ministerijos

EPA	– Environmental Protection Agency
NPP	
– nuclear power plant
ASPĮ
– public health care institution
CBSS	 –	Council of the Baltic Sea State
EC	
–	European Commision
EU	
–	European Union
ET
–	European Council
HERCA	 –	Association of the Heads of European Radiological
		Protection Competent AUthorities
ICRP	 –	International Commission of Radiation Protection
PAGD	 –	Fire Protection and Rescue Department
RATA	 –	Radioactive Waste Management Agency
MoH	 –	Ministry of Health
IAEA	 –	International Atomic Energy Agency
VATESI	 –	State Nuclear Power Safety Inspectorate
VSAT –	State Border Guard Service under the Ministry of the
		Interior
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Įžanginis žodis
Radiacinės saugos centro (toliau –
RSC) kolektyvas 2015 m. aktyviai
sprendė gyventojų ir aplinkos radiacinės bei šaltinių fizinės saugos
problemas ir kontroliavo visas sritis,
kuriose naudojami jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniai (toliau – šaltiniai) bei kurios gali lemti papildomą
žmonių apšvitą ir turėti įtakos jų sveikatai.
Lietuvoje efektyviai veikia radiacinės saugos bei šaltinių fizinės
saugos užtikrinimo infrastruktūros
elementai, tokie kaip šaltinių apskaita, veiklos su šaltiniais licencijavimas, valstybinė radiacinės ir šaltinių fizinės saugos priežiūra, šaltinių
įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir
vežimo Lietuvos Respublikoje kontrolė, kurie ne tik sustiprina radiacinės saugos bei šaltinių fizinės saugos užtikrinimo
sistemą šalyje, bet tuo pat metu veikia ir kaip prevencinės
priemonės, užkertančios kelią paliktiesiems šaltiniams atsirasti.
Įvykiai pasaulyje rodo, kad egzistuoja realus pavojus, kai
uždarieji šaltiniai gali būti panaudoti terorizmo tikslams. RSC,
siekdamas stiprinti uždarųjų šaltinių fizinę saugą, 2015 m.
daug dėmesio skyrė šaltinių fizinės saugos teisiniam reglamentavimui tobulinti. Šaltinių fizinės saugos klausimais toliau
bendradarbiauta su Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV)
Energetikos departamento įgaliotomis tarnybomis.
Vykdant radiologinių avarijų prevenciją ir siekiant tinkamai
pasirengti koordinuoti civilinės saugos subjektų veiksmus ir
reaguoti įvykus radiologinei avarijai ar galimiems terorizmo
atvejams, kurių metu gali būti panaudoti šaltiniai, daug dėmesio skirta RSC ir kitų institucijų specialistų, likviduojančių
radiologinių ar branduolinių avarijų padarinius, pasirengimui
tinkamai vykdyti pavestas funkcijas.
Šalyje, kaip ir visame pasaulyje, didėja medicininė apšvita.
2015 m. RSC specialistai toliau įgyvendino 2012–2016 m. rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, kompiuterinės
tomografijos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu
pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos programas. Vykdant
Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 m.
programą, stebėta ir vertinta Lietuvos gyventojų iš visų galimų
šaltinių patiriama apšvita.
Atliekant paliktųjų šaltinių paieškas, aktyviai bendrauta su
atskirų savivaldybių administracijomis ir gyventojais. RSC organizavo ir vykdė paliktųjų šaltinių paieškas savivaldybių nurodytose teritorijose, kuriose ankstesniais metais buvo įsikūrę
sovietinio pavaldumo gamyklos ir sovietų armijos kariniai daliniai arba kuriose, savivaldybių turimais duomenimis ar įtarimu,
tikslinga atlikti paliktųjų šaltinių ar radioaktyviojo užterštumo
paieškos darbus.
2

Foreword
In 2015 staff of Radiation Protection Center (RSC) actively dealt with
problems of population and environmental radiation protection and
physical protection of sources and
controlled all areas, in which sources
of ionizing radiation (sources) are
used and which can cause additional
exposure to population and affect
the health.
Infrastructure elements of ensure
of the radiation protection and physical protection of the sources are effectively operating in Lithuania, such
as source accounting, licensing of activity with sources, state supervision
of radiation and physical protection
of the sources, control of export, import, transit and transport of the sources within the Republic
of Lithuania, which not only strengthens the state’s system of
ensuring of the radiation protection and physical protection
of the sources, but also act as preventative measures against
the appearance of the orphan sources.
Events in the world show that there’s a real threat when
sealed sources can be used for the purpose of terrorism. RSC
seeks to strengthen physical protection of sealed sources,
therefore in 2015 it focused on improving the legal regulations
of physical protection of the sources. Further cooperation was
carried out with authorized services of the Department of
Energy of the United States of America (USA) regarding the
issues of the physical protection of sources.
By carrying out the prevention of radiological emergencies and by seeking to appropriately prepare to coordinate actions of civil protection subjects and respond to radiological
emergencies or possible cases of terrorism in which sources
might be used, a lot of attention was payed to the preparation
of specialists of RSC and other institutions, who liquidate the
results of radiological or nuclear emergencies, to carry out the
delegated functions appropriately.
Medical exposre is increasing in the country as in the rest
of the world. In 2015 RSC specialists carried on with the implementation of patients exposure monitoring programs received during radiography, fluoroscopy, mammography, computed tomography and interventional radiology procedures.
By carrying out the Population Exposure Monitoring Program
for 2012–2016 the exposure received by inhabitants of Lithuania from all possible sources was monitored and evaluated.
During the search of the orphan sources active communication was maintained with administrations and public of
different municipalities. RSC organized and carried out search
of the orphan sources in the territories specified by municipalities, where previously soviet factories and army units were
established or where according to the data or suspicions of
Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

Būtina akcentuoti Tarptautinės atominės energijos
agentūros (toliau – TATENA) paramą stiprinant Lietuvos
radiacinės saugos infrastruktūrą. Įgyvendintas nacionalinis
projektas dėl pacientų apšvitos dozių registravimo. Sukurta
pacientų apšvitos stebėsenos analizės programa padės valdyti medicininę apšvitą. TATENA padedant, pradėta diegti
elektroninė privalomojo radiacinės saugos mokymo sistema, kuri padės tobulinti jau daugiau kaip 15 metų veikiančią
radiacinės saugos mokymo sistemą. 2015 m. TATENA ekspertai vertino radiacinės saugos švietimo ir mokymo organizavimą Lietuvoje (angl. Education and Training Appraisal –
EduTa). Ekspertai radiacinės saugos mokymo ir švietimo sistemą Lietuvoje įvertino labai gerai ir pastebėjo, kad esama
mokymo sistema galėtų būti geruoju pavyzdžiu kitoms šalims.
Malonu pasidžiaugti, kad Lisabonoje (Portugalijoje)
vykusiame baigiamajame besikuriančio Europos regiono
biologinės dozimetrijos tinklo RENEB (angl. Realising the
European Network of Biodosimetry) projekto partnerių susitikime šio tinklo valdyba nutarė suteikti RSC RENEB nario
statusą. RSC taip pat pateikė paraišką įsijungti į vieną plačiausių biologinės dozimetrijos tinklų – Pasaulinės sveikatos
organizacijos įkurtą biologinės dozimetrijos tinklą (WHO
BioDoseNet).
Paminėtina, kad sausio mėnesį baigėsi RSC drauge su
Centrine projektų valdymo agentūra 2013–2014 m. vykdytas 24 mėnesių trukmės Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuotas Dvynių projektas „Radiacinės saugos infrastruktūros
stiprinimas ir pagalbinių tarnybų vystymas Azerbaidžano
Respublikoje“. Šis projektas pateko į penketą sėkmingiausiai
Azerbaidžane įgyvendintų Dvynių projektų.
Radiacinė sauga yra sudėtinga ir dinamiškai besiplėtojanti
veiklos sritis, todėl, saugodami Lietuvos gyventojus ir aplinką
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, tęsime
pradėtus darbus, tobulinsime infrastruktūros grandis ir drąsiai
pasitiksime naujus iššūkius.

the municipalities it is appropriate to carry out the search of
the orphan sources or radioactive contamination.
It is necessary to emphasize the support of International
Atomic Energy Agency (IAEA) in strengthening Lithuania’s radiation protection infrastructure. A national project on registration of
patient exposures and doses was implemented. The developed
patient exposure monitoring analysis program will help manage
the medical exposure. With the help of IAEA the development
of E-learning system for compulsory radiation protection training was started, which will help to improve radiation protection
system, which has been in operation for over 15 years. In 2015
IAEA experts evaluated radiation protection education and training organization in Lithuania (Education and Training Appraisal –
EduTa). Experts evaluated Lithuania’s radiation protection training
and education system as excellent and noted, that the current
training system could serve as an example to other countries.
We are pleased to mention, that during the closing meeting
of partners of the project of a developing European network of
biological dosimetry RENEB (Realising the European Network
of Biodosimetry) in Lisbon (Portugal) the board of this network
decided to grant RSC the status of a member of RENEB. RSC also
submitted an application to join one of the largest networks
of biological dosimetry – biological dosimetry network established by World Health Organization (WHO BioDoseNet).
It is worth mentioning that in January an EU funded Twining project “Strengthening of Radiation Protection Infrastructure
and Development of Support Servises in the Republic of Azerbaijan” came to an end, which was carried out by RSC together
with the Central Project Management Agency during 2013–
2014 and lasted 24 months. This project was one of the five most
successful Twining projects implemented in Azerbaijan.
Radiation protection is a complex and dynamically evolving field of activity, therefore, we will continue ongoing works,
improve elements of the infrastructure and boldly meet new
challenges to protect population of Lithuania and the environment against the harmful effects of ionizing radiation.

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
Direktorius
Director

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
DEPUTY DIRECTOR
LICENCIJAVIMO IR VALSTYBĖS
REGISTRO SKYRIUS
DIVISION OF LICENSING AND
STATE REGISTER
RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS
IR KONTROLĖS SKYRIUS
DIVISION OF RADIATION PROTECTION
SUPERVISION AND CONTROL
KAUNO RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIUS
KAUNAS DIVISION OF RADIATION
PROTECTION SUPERVISION
AND CONTROL
KLAIPĖDOS RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIUS
KLAIPĖDA DIVISION OF RADIATION
PROTECTION SUPERVISION
AND CONTROL

EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS
STEBĖSENOS DEPARTAMENTAS
DEPARTMENT OF EXPERTISE
AND EXPOSURE MONITORING
Direktorius
Director

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (SEKRETORIUS)
CHIEF SPECIALIST SECRETARY
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (TEISININKAS)
CHIEF SPECIALIST LAWYER
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
(RYŠIAMS SU VISUOMENE)
CHIEF SPECIALIST FOR PUBLIC RELATIONS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
(ATSAKINGAS UŽ PERSONALĄ)
CHIEF SPECIALIST FOR PERSONNEL
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
(ATSAKINGAS UŽ IT)
CHIEF SPECIALIST FOR IT

EKSPERTIZĖS IR MEDICININĖS
APŠVITOS STEBĖSENOS SKYRIUS
DIVISION OF EXPERTISE
AND MEDICAL EXPOSURE MONITORING

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
(ATSAKINGAS UŽ KOKYBĖS VADYBĄ)
CHIEF SPECIALIST FOR QUALITY MANAGEMENT

GYVENTOJŲ APŠVITOS
STEBĖSENOS SKYRIUS
DIVISION OF PUBLIC
EXPOSURE MONITORING

RADIACINIŲ AVARIJŲ VALDYMO IR
MOKYMO SKYRIUS
DIVISION OF RADIATION EMERGENCY
MANAGEMENT AND TRAINING

PROFESINĖS APŠVITOS
STEBĖSENOS SKYRIUS
DIVISION OF OCCUPATIONAL
EXPOSURE MONITORING

APSKAITOS IR EKONOMINIO
PLANAVIMO SKYRIUS
DIVISION OF ACCOUNTING AND
ECONOMICAL PLANNING

ŠIAULIŲ RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIUS
ŠIAULIAI DIVISION OF RADIATION
PROTECTION SUPERVISION
AND CONTROL

MATERIALINIO TECHNINIO APRŪPINIMO IR
EKSPLOATAVIMO SKYRIUS
DIVISION OF PROCUREMENT AND
MAINTENANCE

1 pav. 2015 m. RSC struktūra
Figure 1. The structure of RSC in 2015

Žmogiškieji ištekliai

Human Resources

Siekiant efektyviau naudoti RSC žmogiškuosius išteklius,
2015 m. buvo panaikinti Radiacinių avarijų valdymo ir Radiacinės saugos mokymo skyriai ir įsteigtas Radiacinių avarijų
valdymo ir mokymo skyrius. Dėl struktūrinių pokyčių RSC paliko 3, o dėl kitų priežasčių – 6 valstybės tarnautojai. Metų
pabaigoje RSC dirbo 56 karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (tarp jų 1 pakaitinis
valstybės tarnautojas) (toliau – specialistai).
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m.
įsakymu patvirtinta, kad didžiausias leistinas RSC specialistų
skaičius yra 59. 2015 m. priimti 4 valstybės tarnautojai. Įsilieti į kolektyvą jiems padeda įvadinio mokymo programa, kurios metu nauji specialistai supažindinami su pareigomis, RSC

In order to use RSC’s human resources more effectively,
in 2015 the Radiation Emergency Management division and
Radiation Protection Training division were abolished and Radiation Emergency Management and Training division was
established. 3 civil servants left RSC due to structural changes
and 6 more due to other reasons. At the end of a year RSC had
56 civil servants and employees employed on a labour contract basis (1 of them acting civil servant) (specialists).
An order by the Minister of Healthcare of Republic of Lithuania confirmed 59 specialist as the maximum number allowed at
RSC. In 2015 four civil servants were recruited. The introductory
course helps them to get integrated into the team and during
which the new specialists get acquainted with the duties, the

4

Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

Specialistų skaičius / Number of specialists

14
12

12
10
8

6

8

7

9

8

6

6
4
2
0
<3

3–4

5–7

8–9
Metai / Year

10–14

15–17

>18

2 pav. Specialistų pasiskirstymas pagal darbo RSC stažą
Figure 2. Distribution of specialists by work experience at RSC

struktūra ir veiklos specifika, atskirų skyrių funkcijomis ir teisine
baze, jie įgyja praktinių įgūdžių.
Dvylika specialistų dirba daugiau nei 18 metų, o šešių 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 68 proc. sudaro moterys, amžiaus vidurkis – 42 metai. Net 89 proc. specialistų yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą (3 pav.), iš jų – 5 mokslo daktarai.

Aukštesnysis išsilavinimas / With higher education 9 %

structure of RSC and particularity of the activities, the functions
of particular divisions, legal basis and acquire practical skills.
Twelve specialists work more than 18 years, and six specialists
conduct their professional activities for no more than tree 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 – 42 years. Women comprise
68 % of specialists. Actually, 89 % of specialists have acquired
university degree (Figure 3), while 5 of them have PhD degree.

2 % Vidurinis išsilavinimas / With secondary education

89 % Aukštasis išsilavinimas / With university degree
3 pav. Specialistų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Figure 3. Distribution of specialists by education

Naujų žinių ir įgūdžių siekimas – neatsiejama RSC specialistų darbo dalis. Atsižvelgiant į specialistų poreikius ir
tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus, kasmet rengiami
kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo planai. Pagal 2015 m. patvirtintą Kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo planą 17 RSC karjeros valstybės tarnautojų kvalifikaciją kėlė TATENA kursuose.
Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

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. According to the approved for 2015 year the
qualification improvement and training plan, 17 RSC career
civil servants improved their qualification in the IAEA courses.
5

21 RSC specialistas dalyvavo mokymuose, konferencijose,
seminaruose, vyko mokslinių vizitų, į techninius susitikimus
bei kitus renginius, vykusius 19 užsienio šalių. Lietuvoje kvalifikaciją kėlė 40 RSC specialistų. Teisės aktų nustatyta tvarka įvadiniuose valstybės tarnautojų mokymuose dalyvavo
3 valstybės tarnautojai. RSC specialistai dalijasi įgyta patirtimi, žiniomis bei jų taikymu tiesioginiame savo darbe. Specialistai periodiškai pateikia ataskaitas, kuriose aprašo, kaip
mokymų metu įgytas žinias pritaiko tiesioginiame darbe.
Radiacinės saugos klausimai ir temos, kurios aktualios bei
įdomios visiems RSC specialistams, aptariamos išplėstiniuose RSC darbuotojų pasitarimuose.

21 RSC specialists participated in training courses, conferences and workshops, and attended scientific visits and other
events in 19 foreign countries. 40 RSC specialists improved
their qualification in Lithuania. 3 civil servants took part in
introductory training courses for civil servants in accordance
with procedure prescribed by law. RSC specialists share the
experience, knowledge and the ways to apply them in their
direct work. The specialists periodically present reports about
the application of the knowledge acquired during training in
their direct work. Radiation protection issues and topics that
are relevant and interesting to everyone discussed in comprehensive RSC meetings.

Finansiniai ištekliai

Financial resours

Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto
lėšos. Tai sudaro 1326,5 tūkst. Eur, iš kurių 862,3 tūkst. Eur –
asignavimai darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir įstaigai išlaikyti. Likusi suma – 464,2 tūkst. Eur buvo panaudota
investicijų projektui „Visuomenės sveikatos saugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio užtikrinimo stiprinimas“
įgyvendinti.
RSC turi ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauna pajamų už teikiamas mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
(pajamų įmokų lėšos). 2015 m. pajamų įmokos sudarė 124,8
tūkst. Eur. RSC finansavimo šaltiniai ir apimtys pateikti 4 pav.

RSC is principally financed by the state budget funds
amounted to 1326,5 thousand Euro, from which 862,3 thousand Euro of allocations cover salaries, social insurance and
support centre. The rest of the sum – 464,2 thousand Eur was
used to implement the investment project “Strengthening
the assurance of protection of public health against the effects of ionizing radiation”.
RSC also generates non-budget income, i.e., income for
provided services (income contribution funds). In 2015 income from services amounted to 124,8 thousand Euro. RSC
sources and scope of financing are shown in Figure 4.

Pajamų įmokų lėšos / Funds income from services
124,8 tūkst. EUR / thous. Euro
(8 %)

ES lėšos / EU funds
47,5 tūkst. EUR / thous. Euro
(3 %)

Tarptautinių organizacijų lėšos / Funds income from services
27,9 tūkst. EUR / thous. Euro
(2 %)

Valstybės biudžeto lėšos / State budget funds
1326,5 tūkst. EUR / thous. Euro
87 %

4 pav. RSC 2015 m. finansavimo šaltiniai ir apimtys
Figure 4. Sources and scope of financing in 2015

Atskiriems pavedimams bei projektams vykdyti gaunama
lėšų ir iš kitų šaltinių (Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų).
Iš ES struktūrinės paramos lėšų 2015 m. RSC baigė vykdyti
2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
projektą VP1-4.1-VRM-03-V-01-069 „Mokymai radiacinės saugos klausimais“, kurio vertė sudarė 5,5 tūkst. Eur.
6

For the implementation of the particular assignments and
projects, other financial sources can be obtained (funds of EU
and other international organizations).
RSC used EU structural funds and has finished these projects:
Operational Programme Project for the Development of Human
Resources for 2007–2013 No. VPM.1-VRM-03-V-01 -069 “Training on
Radiation Protection Issues”with the total value of 5,5 thousand Euro.
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Iš ES lėšų taip pat buvo baigtas vykdyti ES Dvynių projektas
Azerbaidžane AZ12/ENP-PCA/OT/21 „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir pagalbinių tarnybų vystymas Azerbaidžano Respublikoje“ – 31,8 tūkst. Eur bei kiti projektai, kurių
vertė – 10,2 tūkst. Eur.
Iš tarptautinių organizacijų lėšų vykdytas mokslinis projektas „Galimybė optimizuoti pacientų dozes radioterapijoje, citogenetiniais metodais identifikuojant jonizuojančiajai
spinduliuotei jautrius pacientus“ pagal TATENA koordinuotų tyrimų projektą (CRP E35008) „Biologinės dozimetrijos
stiprinimas šalyse narėse: esamų metodų tobulinimas ir
bendradarbiavimo tarp institucijų skatinimas“ ir kiti projektai. Visų jų vertė – 27,9 tūkst. Eur.

The used EU funds have also been completed for EU
funded Twinning Project AZ12/ENP-PCA/OT/21 in Azerbaijan
“Strengthening Radiation Protection Infrastructure and Development of the Supporting Services of the Republic of Azerbaijan” with total budget of 31,8 thousand Euro, also other
project with total budget of 10,2 thousand Euro.
Funds received from international organizations were
used to carry out the project “The possibility to optimize patient doses in radiotherapy by using cytogenetic methods to
identify patients, sensitive to ionizing radiation” according to
the research project “Strengthening of biological dosimetry in
member states: improvement of current methods and fostering of cooperation between institutions” and other projects
coordinated by IAEA. Their overall value is 27.9 thousand Euro.

II. Kokybės vadybos sistema

II. Quality management system

Vienas iš RSC prioritetų – užtikrinti vykdomų funkcijų bei
gyventojams teikiamų paslaugų kokybę. To siekti padeda
įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS), kuri užtikrina
vykdomų funkcijų našumą, nuoseklumą ir apibrėžtumą.
RSC KVS atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus
ir apima visas RSC veiklos sritis: Valstybės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro tvarkymą, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
įteisinimą, Valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę,
pasirengimą radiacinėms avarijoms ir reagavimą joms įvykus,
gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apšvitos stebėseną bei
ekspertizę, radiacinės saugos ugdymą. Daugelis RSC laboratorijoje atliekamų tyrimų yra akredituoti pagal ISO 17025
standarto reikalavimus.
Siekiant įvertinti, ar KVS veikia efektyviai ir atitinka būtinąsias kokybės sąlygas, 2015 m. buvo atlikti 22 skyrių ir darbuotojų, nepriklausančių skyriams, veiklos auditai. Vidaus auditų
metu buvo vertinama, kaip darbuotojai, atlikdami funkcijas,
vadovaujasi patvirtintais KVS dokumentais; nustatomos stip
riosios ir silpnosios vietos; skatinamas nuolatinis darbuotojų
ir procesų tobulėjimas.
2015 m. buvo parengti 7 nauji KVS dokumentai, atlikti
24 KVS dokumentų keitimai. Iš viso RSC yra parengtos ir patvirtintos 29 procedūros ir 67 darbo instrukcijos.
Išorės auditą įstaigoje atliko bendrovė „Bureau Veritas“, kuri
įvertino ir patvirtino RSC įdiegtos kokybės vadybos sistemos
atitiktį LST EN ISO 9001 standarto reikalavimams.
2015 m. RSC taip pat buvo įvertintas dėl atitikties LST EN
ISO 17025 standarto reikalavimams ir pakartotinai akredituotas atlikti radiologinius tyrimus ir bandymus.
Nuolat stiprinama ir plėtojama RSC kokybės vadybos sistema garantuoja, kad būtų patenkinti įstaigos darbuotojų, klientų ir visuomenės poreikiai.

One of the priorities of RSC is ensuring the quality of the
functions carried out and services provided to public. Implemented quality management system (QMS) helps to achieve
this by ensuring efficiency, consistency and certainty of the
functions carried out.
RSC QMS conforms to the requirements of LST EN ISO 9001
standard and includes all areas of RSC’s activity: maintenance of
State Registry of Sources of Ionizing Radiation and Occupational
Exposure, authorization of activities with sources of ionizing radiation, state supervision and control of radiation protection, emergency preparedness and response, expertise and monitoring of
public, occupational and environmental exposure, radiation protection training. Most of the tests done in RSC’s laboratory are
accredited according to the requirements of ISO 17025 standard.
In order to verify, if the QMS functions effectively and meets
the necessary quality conditions, internal audits of 22 divisions and
employees, independent of any division, were carried out in 2015.
During the audits it was 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 2015, 7 new QMS documents were approved and
24 QMS documents were changed. In total 29 procedures and
67 work instructions are developed and approved at RSC.
The external audit was executed by enterprise “Bureau
Veritas”, which has assessed and approved that quality management system of RSC is in compliance with LST EN ISO 9001
standard requirements.
In 2015 RSC was also audited for conformity with requirements of LST EN ISO 17025 standard and reaccredited to carry
out radiological research and experiments.
RSC’s quality management system, which is continually
being strengthened and developed, guarantees satisfaction
of the needs of staff, clients and society.
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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

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras) saugomi duomenys apie įvežtus, išvežtus, naudojamus ir saugomus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltiniai),
rentgeno spinduliuotės generatorius ir greitintuvus, radioaktyviąsias medžiagas, nurašytus rentgeno aparatus ir greitintuvus, dehermetizuotus rentgeno vamzdžius bei panaudotus
uždaruosius šaltinius, kurie buvo grąžinti gamintojui ar atiduoti kaip radioaktyviosios atliekos ilgalaikiam saugojimui.
2015 m. Registre buvo saugomi duomenys apie 14,9 tūkstančių šaltinių. Šaltinių skaičiaus kitimas 2011–2015 m. pavaizduotas 5 pav.

State Register of sources of ionizing radiation and occupational exposure (Register) stores data on imported, exported,
used and stored sealed sources of ionizing radiation (sources),
X-ray generators and accelerators, radioactive materials, decommissioned X-ray machines and accelerators, unsealed
X-ray tubes and used sealed sources, which were returned to
manufacturer or were discarded as radioactive waste for long
term storage.
In 2015 the data of 14,9 thousand sources were maintained in the Register. The dynamics of number of sources in
2011–2015 is shown in Figure 5.
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5 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas 2011–2015 m.
Figure 5. Dynamics of number of sources in 2011–2015.

Kaip ir ankstesniais metais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (toliau – generatorių) skaičius padidėjo. Daugiausia (~ 85 proc.) generatorių yra naudojama medicinoje,
o jų skaičiaus didėjimas yra susijęs su platesniu radiologinės
įrangos naudojimu odontologijos praktikoje. Vis daugiau privačių odontologijos kabinetų įsigyja modernios intraoralinės,
panoraminės bei tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos.
Kompiuterinių tomografų, mamografų, greitintuvų ir rentgeno terapijos aparatų skaičius beveik nepakito, o bendrosios
paskirties rentgenodiagnostinių aparatų, naudojamų medicinoje, skaičius ir toliau mažėja, nes, asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms (toliau – ASPĮ) įsigijus naujos kartos radiologinės
įrangos, nurašomi seni, šiuolaikinių standartų neatitinkantys
rentgenodiagnostikos aparatai. Generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2011–2015 m. pavaizduotas 6 pav.
8

As in the previous year, the number of generators of
ionizing radiation (generators) increased. Majority of the
generators (~ 85%) is used in medicine and their increasing
number is associated with wider use of radiological equipment in dentistry. More and more private dentistry clinics
acquire modern intraoral panoramic and cone beam CT
equipment. The number of CT, mammography, accelerator
and X-ray therapy machines remained almost unchanged,
while the number of general purpose X-ray diagnostic machines used in medicine is declining further, because while
health care institutions (ASPĮ) acquire new generation radiological equipment they decommission old X-ray diagnostic
machines, which no longer meet current standards. Figure 6
shows the change in number of generators used in medicine during 2011–2015.
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Figure 6. The change in number of generators used in medicine during 2011–2015.

Generatorių, naudojamų pramonėje ir
kitose srityse, skaičius
Number of generators used in industry
and other areas

Kitose srityse (pramonėje, moksliniuose tyrimuose ir kt.)
naudojamų generatorių skaičiaus kitimas 2011–2015 m. pavaizduotas 7 pav. Generatoriai naudojami rentgeno radiografijoje,
įvairiuose rentgeno kontrolės įrenginiuose žaliavų, gaminamos
produkcijos kokybei bei sudėčiai įvertinti, svetimkūniams aptikti, atliekant mokslinius tyrimus (elektroniniai mikroskopai, difraktometrai ir kt.), krovinių ir bagažo kontrolės įrangoje ir pan.
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The change in number of generators used in other areas
(industry, scientific research, etc.) during 2011–2015 is shown
in Figure. 7. Generators are used in X-ray radiography, for X-ray
control devices for evaluating the composition and quality of
raw materials and products, for detecting foreign objects, carrying out scientific research (electron microscopes, diffraction
meters, etc.), in cargo and baggage control equipment, etc.
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7 pav. Generatorių, naudojamų pramonėje ir kitose srityse, skaičiaus kitimas 2011–2015 m.
Figure 7. The change in number of generators used in industry and other areas 2011–2015

2015 m. uždarųjų šaltinių skaičius toliau mažėjo. Pramonėje mažiau naudojama gama radiografų, gama relių, įvairių
kontrolinių prietaisų ir matuoklių, kuriuose yra uždarųjų šaltinių. Juos pakeičia rentgeno, ultragarso, branduolių magnetinio rezonanso ir kiti metodai, o nebenaudojami šaltiniai
grąžinami gamintojui arba sutvarkomi kaip radioaktyviosios
atliekos. Didžiausio aktyvumo uždarieji šaltiniai su 60Co ir 192Ir
radionuklidais naudojami spindulinėje terapijoje ir gama radiografijoje, 137Cs – kraujo švitinimo įrenginiuose. Nedidelio ir
mažo aktyvumo uždarieji šaltiniai naudojami įvairiuose analizatoriuose, matuokliuose (tankio, storio, drėgmės ir pan.), krovinių ir bagažo kontrolės bei kalibravimo įrangoje.
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The number of sealed sources in 2015 continued to decline. Industry uses less gamma radiographs, gamma relays,
various control devices and gauges, which contain sealed
sources. They are replaced by X-ray, ultrasound, nuclear magnetic resonance and other methods while the no longer
used sources are returned to manufacturer or utilized as radioactive waste. The most active sealed sources with 60Co and
192
Ir radionuclides are used for radiation therapy and gamma
radiography, 137Cs – in blood irradiation devices. Moderate
and low activity sealed sources are used in various analyzers,
gauges (density, thickness, humidity, etc.), cargo and baggage
control and calibration equipment.
9

Bendras gautų atvirųjų šaltinių aktyvumas, TBq
Overall activity of received unsealed sources TBq

Kaip ir ankstesniais metais, atvirųjų šaltinių daugiau naudota branduolinėje medicinoje. Radiofarmakologiniai preparatai (skysčiai, kapsulės, milteliai), kurių sudėtyje yra 18F, 99mTc,
123 131
I, I ir kitų radionuklidų, naudojami įvairioms ligoms diagnozuoti ir gydyti. Biomedicininiuose ir kituose moksliniuose
tyrimuose naudojami atvirieji šaltiniai su 3H, 32P, 33P, 35S ir 125I radionuklidais. Bendras 2015 m. gautų radioaktyviųjų medžiagų
(atvirųjų šaltinių) aktyvumas viršijo 13,7 TBq dėl vis dažniau
taikomų pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimų. Juos
atliekant, naudojamas radiofarmakologinis preparatas, kurio
sudėtyje yra 18F radionuklido. Atvirųjų šaltinių kiekio kitimas
2011–2015 m. pavaizduotas 8 pav.

As in previous years the greatest number of unsealed sources
are used in nuclear medicine. These radiopharmaceuticals (liquids, capsules, powder) contain 18F, 99mTc, 123l, 131I and other radionuclides used for diagnostics of various diseases and their treatment. Biomedical and other scientific research apply unsealed
sources with 3H, 32P, 33P, 35S and 125l radionuclides. In 2015 the total
activity of received radioactive materials (unsealed sources) was
above 13,7 TBq because of increasingly frequent use of positron
emission tomography (PET) tests. Radiopharmaceutical containing 18F radionuclide is used during the examination.
The dynamics of the amount of unsealed sources in 2011–
2015 is shown in Figure 8.
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8 pav. Atvirųjų šaltinių kiekio kitimas 2011–2015 m.
Figure 8. Dynamics of the amount of unsealed sources in 2011–2015

Registras papildytas 6 130 darbuotojų, dirbančių su šaltiniais, apšvitos dozių įrašais. Įvairių sričių darbuotojų metinių
apšvitos dozių įrašų skaičiaus kitimas 2011–2015 m. pavaizduotas 9 pav.

6 130 records of occupational exposure doses of workers
conducting activities with sources were submitted to the Register. The dynamics of the number of annual occupational doses
for different areas of activities in 2011–2015 is shown in Figure 9.
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9 pav. Darbuotojų metinių apšvitos dozių, per metus įrašytų į Registrą, skaičiaus kitimas 2011–2015 m.
Figure 9. Dynamics of number of annual occupational doses recorded in Register in 2011–2015

Pastaraisiais metais didėjo medicinos darbuotojų dozių
įrašų skaičius, nes daugėjo odontologijos bei rentgenodiag
nostikos srityje dirbančių specialistų. 2015 m. padidėjo darbuotojų, dirbančių pramonės srityje, metinių apšvitos dozių
10

In recent years, the number of dose records of medical
workers augmented due to increasing number of professionals working in dentistry, radiological diagnostics and cardiology
fields. 2015 there was an increase number of annual occupaMetinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

įrašų skaičius, nes padaugėjo darbuotojų, dirbančių Ignalinos AE, skaičius. 2015 m. didėjo ir kitų darbuotojų, dirbančių
su šaltiniais, dozių įrašų skaičius, nes padaugėjo pasieniečių,
dirbančių Ignalinos AE.
2015 m. į Registrą įtrauktų metinių apšvitos dozių verčių
pasiskirstymas pagal dozių intervalus pavaizduotas 10 pav.,
o 2011–2015 m. metinių apšvitos dozių verčių pasiskirstymo
palyginimas – 11 pav.

Apšvitos dozių intervalai, mSv
Exposure dose intervals, mSv

>20

tional exposure dose records of industry workers, because the
number of employees at Ignalina NPP increased. 2015 there was
also an increase in the number of occupational exposure dose
records of other employees, working with sources, because the
number of border guards working at Ignalina NPP increased.
The distribution of the annual occupational doses submitted
to the Register in 2015 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 2011–2015 is shown in Figure 11.
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Figure 10. Distribution of annual occupational exposure doses in 2015 according to dose range
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Figure 11. Distribution of annual occupational exposure doses in 2011–2015 according to dose range

Daugumos (apie 94 proc.) į Registrą įrašytų darbuotojų
metinės išorinės apšvitos dozės buvo mažesnės už minimalų
registruojamąjį lygį (1 mSv). Vidutinė metinė išorinės apšvitos
dozė buvo:
• medicinos srityje – 0,33 mSv;
• pramonės srityje – 0,31 mSv;
• mokslo ir mokymo srityje – 0,11 mSv;
• kitose srityse – 0,12 mSv.
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The majority (around 94 %) of annual occupational exposure doses recorded in the Register were lower than the
minimum recordable level (1 mSv). Average annual external
occupational exposure dose was:
• in medicine – 0,33 mSv;
• in industry – 0,31 mSv;
• in science and education – 0,11 mSv;
• other areas – 0,12 mSv.
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Didžiausias metines dozes gavo asmenys, dirbantys intervencinės kardiologijos srityje: gydytojų intervencinių kardiologų metinių dozių vidurkis siekė 1,87 mSv, o vidurinės grandies
personalo – 1,33 mSv (12 pav.). Didžiausia gydytojo intervencinio kardiologo gauta dozė 2015 m. buvo 12,96 mSv, didžiausia
gydytojo kardiologo, dirbančio keliose įstaigose, bendra dozė
buvo 13,92 mSv. Didžiausia metinė dozė branduolinės energetikos srityje buvo 9,37 mSv, branduolinės medicinos srityje –
5,43 mSv rentgenodiagnostikoje – 4,84 mSv.

Persons working in interventional cardiology received the
highest annual doses: the average of interventional cardiology doctor’s annual doses was 1,87 mSv, while in the case of
middle level staff – 1,33 mSv (Figure 12). The highest dose received by interventional cardiologist in 2015 was 12,96 mSv,
the highest total dose received by a cardiologist working at
several institutions was 13,92 mSv. The highest annual dose
in nuclear energetics was 9,37 mSv, in nuclear medicine –
5,43 mSv, in X-ray diagnostics – 4,84 mSv.

Rentgenodiagnostikos gydytojai / Diagnostic radiology, physicians 0,21

4,66

Rentgenodiagnostikos vidurinės grandies personalas / Diagnostic radiology, middle personnel 0,23

4,84

0,28

Rentgenodiagnostikos pagalbinis personalas / Diagnostic radiology, supporting personnel

3,35

0,15

1,06
Odontologijos gydytojai / Odontology, physicians
0,2
Odontologijos vidurinės grandies personalas / Odontology, middle personnel
0,69
1,87
Intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai / Interventional radiology and cardiology, physicians
1,33
Intervencinės radiologijos ir kardiologijos vidurinės grandies personalas / Interventional radiology and cardiology, middle personnel
Intervencinės radiologijos ir kardiologijos pagalbinis personalas /Interventional radiology and cardiology, supporting personnel 0,5 1,42

12,96
9,32

Branduolinės medicinos gydytojai / Nuclear medicine, physicians 0,190,4

0,68

Branduolinės medicinos vidurinės grandies personalas / Nuclear medicine, middle personnel

0,29
0,71
0,17
0,31
0,21
0,83
0,18
0,23
0,17
0,43
0,45

Branduolinės medicinos pagalbinis personalas / Nuclear medicine, supporting personnel
Spindulinės terapijos gydytojai / Radiotherapy, physicians
Spindulinės terapijos vidurinės grandies personalas / Radiotherapy, middle personnel
Spindulinės terapijos pagalbinis personalas / Radiotherapy, supporting personnel
Veterinarijos gydytojai / Veterinary, physicians
Radiografijos darbuotojai / Radiography, physicians

5,43

2,62

0,31

Branduolinės energetikos darbuotojai / Nuclear energy workers

9,37

0,11
0,48
0,12
1,27

Mokslo ir mokymo darbuotojai / Research and education
Kitų sričių darbuotojai / Other areas workers
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12 pav. Atskirų profesijų darbuotojų vidutinių metinių apšvitos dozių ir didžiausių metinių apšvitos dozių pasiskirstymas 2015 m.
Figure 12. Distribution of average annual occupational exposure doses and the highest annual occupational exposure doses by various occupations in 2015

Komandiruotų darbuotojų
apšvitos dozių pasų skaičius
Number of radiation passbooks
issued for outside workers

2015 m. išduota 114 komandiruotų darbuotojų apšvitos
dozių pasų (toliau – pasas). Iš jų 14 pasų buvo išduota Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie dirbo kitose valstybėse,
likę 95 – išduoti dirbti Ignalinos AE kontroliuojamoje zonoje.
Išduotų pasų skaičiaus kitimas 2011–2015 m. pavaizduotas
13 pav.
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In 2015 114 radiation passbooks (passbooks) for outside
workers were issued. 14 of these passbooks were issued to
citizens of Lithuania, who were working in other countries,
95 were issued for work inside Ignalina NPP’s controlled area.
The dynamics of the number of issued radiation passbooks in
2011–2015 is shown in Figure 13.
114
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13 pav. Išduotų komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasų skaičiaus kitimas 2011–2015 m.
Figure 13. Dynamics of number of radiation passbooks issued for outside workers in 2011–2015
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VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIAIS LICENCIJAVIMAS

LICENSING OF PRACTICES WITH SOURCES OF IONISING
RADIATION

Siekiant apsaugoti darbuotojus, dirbančius su šaltiniais,
pacientus, kuriems atliekamos medicininės diagnostikos ir terapinės procedūros su šaltiniais, ir gyventojus nuo galimo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, Lietuvoje efektyviai veikia veiklos su šaltiniais licencijavimo sistema. Prieš
išduodant atitinkamos rūšies licenciją arba laikinąjį leidimą yra
įsitikinama, kad laikomasi visų radiacinę saugą ir šaltinių fizinę
saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Visi radiacinės saugos aspektai yra vertinami ir tuomet,
kai keičiasi licencijuojamos veiklos sąlygos.
2015 m. įvairių veiklos sričių pareiškėjams išduota 115 licencijų verstis veikla su įvairios paskirties šaltiniais. Veiklos su
šaltiniais licencijų išdavimo dinamika 2007–2015 m. pavaizduota 14 ir 15 pav.

In order to protect workers working with sources, patients
who undergo medicinal diagnostic and therapeutic procedures with sources and inhabitants against possible harmful
effect of ionizing radiation, an effective licencing system for
activities with sources is in place in Lithuania. Before issuing
a certain type of licence or a temporary permission it is made
sure, that all requirements in legislations regulating radiation
protection and physical protection of the sources are being
adhered to. All aspects of radiation protection are also evaluated when conditions of the licenced activity change.
In 2015 applicants from various fields of activity received
115 licences to engage in activity with sources for various
purposes. The dynamics of issuing licences for activities with
sources during 2007–2015 is shown in figures 14 and 15.
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Figure 14. Number of licences issued in 2007–2015
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15 pav. 2007–2015 m. išduotos licencijos pagal veiklos sritis
Figure 15. Number of licences issued in 2007–2015 according to practice areas

Iš 15 pav. matyti, kad daugiausia išduota naujų medicinos
srities veiklos su šaltiniais licencijų. Didelę dalį sudarė odontologijos kabinetams bei klinikoms išduotos licencijos verstis
Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

The figure 15 shows that the most of the new licences
were issued in the medical field activities with sources. The
majority (96 % of all applications for licences) were issued to
13

Priedų skaičius / Number of annexes

veikla su rentgenodiagnostikos įranga (96 proc. visų medicinos srities veiklai su šaltiniais išduotų licencijų).
Pastaraisiais metais taip pat didėja licencijų turėtojų skaičius nemedicininėse veiklos srityse, kuriose naudojami nešiojamieji metalų analizatoriai su rentgeno spinduliuotės generatoriais metalų laužo sudėčiai nustatyti bei svetimkūniams
aptikti maisto ir ne maisto gaminiuose.
2015 m. 24 licencijų turėtojai dėl įvairių priežasčių nusprendė baigti veiklą su šaltiniais, 7 licencijų turėtojai kreipėsi su
prašymais sustabdyti licencijų galiojimą, o 2 licencijų turėtojai,
kuriems licencijų galiojimai buvo sustabdyti, vėliau apsisprendė tęsti anksčiau vykdytas licencijuojamas veiklas, todėl jiems
licencijų galiojimo sustabdymas buvo panaikintas. 58 licencijų
turėtojai kreipėsi su prašymais patikslinti jiems išduotas licencijas dėl pasikeitusio įmonės pavadinimo, teisinės formos ar
įmonės registracijos adreso, ir šie prašymai buvo patenkinti.
Neatskiriama licencijos dalis yra jos priedas, kuriame, įvertinus radiacinės saugos požiūriu aktualius veiksnius, įrašomi
tinkamai darbui su šaltiniais pasirengę darbuotojai, išvardijami šaltiniai ir nurodomos jų naudojimo vietos. Keičiantis veiklos su šaltiniais sąlygoms, licencijos turėtojas privalo apie tai
pranešti RSC ir toliau verstis veikla su šaltiniais gali tik gavęs
teigiamą RSC sprendimą priimtą atlikus visapusišką naujųjų
licencijuojamos veiklos aplinkybių įvertimą. 2015 m. pakeistų
licencijų priedų skaičius pateiktas 16 pav.
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1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

the dental clinics and clinics conducting practice with X-ray
diagnostic equipment.
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.
In 2015 24 licence holders due to various reasons decided
to abandon activity with sources, 7 licence holders applied for
the termination of licences, 2 licence holders who’s licences
were suspended later decided to continue previously carried
out licenced activities, therefore suspension of their licences
was revoked. 58 licence holders applied for amendment of their
licences because of a change in company’s name, legal form or
company’s registered address and there applications were met.
Inseparable part of the licence is it’s annex, which lists
workers who are properly prepared for work with sources,
by evaluating factor relevant for radiation protection, lists
sources and places of their use. As conditions of activities with
sources change, licence holder must inform RSC about them
and continue the activity with sources only after receiving a
favourable decision from RSC, which is made by performing
a comprehensive evaluation of new circumstances of the licenced activity. The number of amended annexes of licences
in 2015 is shown in Figure 16.
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16 pav. 2007–2015 m. pakeistų licencijų priedų skaičius
Figure 16. Number of amended licence amnexes in 2007–2015

Licencijos turėtojų ar pareiškėjų licencijai gauti konsultavimas
įvairiais licencijavimo klausimais vykdomas telefonu, elektroniniu
paštu bei skelbiant informaciją RSC interneto svetainėje, yra neatsiejama RSC pareigūnų darbo dalis. 2015 m. ūkio subjektams
suteikta daugiau nei keli šimtai įvairių konsultacijų licencijavimo
klausimais. Įgyta patirtimi licencijavimo srityje taip pat buvo dalijamasi su kitų šalių specialistais, atvykusiais stažuotis į RSC.

Consulting of licence holders or applicants for various licencing issues is done by phone, e-mail and by announcing
information on RSC’s website and it is an inseparable part of
the job of officers at RSC. In 2015 more than several hundred
consultations were provided for entities regarding licencing.
Acquired experience in licencing was also exchanged with
specialists from other countries, who came to RSC as interns.

VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪRA

STATE RADIATION PROTECTION SUPERVISION

Pagrindiniai RSC vykdomos valstybinės radiacinės saugos
priežiūros uždaviniai yra šie: ūkio subjektams teikti metodinę
pagalbą ir konsultacijas; prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip ūkio su-

The main State radiation protection supervision tasks are:
provide methodical assistance and consulting to entities, supervise and control how entities comply with requirements of laws

14

Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

bjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų; taikyti ūkio
subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinės atsakomybės ir kitas poveikio priemones; įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių
radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir
mažinančias pažeidimų skaičių.
Vienas plačiausiai taikomų būdų įvertinti, kaip ūkio subjektai laikosi radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų – ūkio subjektų veiklos patikrinimai.
Vadovaujantis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente nustatytu dažnumu, 2015 m. iš viso buvo atlikti 657
patikrinimai (644 ūkio subjektuose). 2015 m. vidutinė patikrinimo trukmė – 1 val. 54 min.
2015 m. daugiausia patikrinimų (456) atlikta ASPĮ, kurios
naudoja šaltinius medicininiais tikslais. Patikrinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateiktas 1 lentelėje.

and other legislations, which regulate radiation protection and
security of the sources; take administrative responsibility and other measures against entities, which have made violations; apply
other measures which ensure proper compliance with requirements of legislations, which regulate radiation protection and security of the sources, and which reduce the number of violations.
One the most commonly used methods of evaluating
entities’ compliance with requirements of legislations, which
regulate radiation protection and security of the sources, is
inspections.
In accordance with frequency determined in State radiation
protection supervision regulation, in total 657 inspections were
carried out (644 economic entities were inspected) in 2015. In
2015 the average inspection duration was 1 hour 54 min.
The highest number of inspections (456) 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. 2015 m. patikrinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

Table 1. Distribution of inspections in 2015 according to activity area

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Number of
economic
Number of inspection Type of inspection entities
No. Area of activity
with
With
radiological Planed Unplaned violations
found
protection
1288 445 456
232
265
191
113
1. Medicine
2. Veterinary
25 10 10
6
5
5
2
Science and
12 8 9
8
4
5
2
3.
Education
4. Industry
66 37 37
21
25
13
13
5. Other activities
181 141 142
104
105
36
31
6. Combined activities 18 3 3
3
3
–
1
In total 1590 644 657
374
407
250
162
In total

Number of inspected economic entities

Number of
economic entities
In total

Iš viso

Iš viso

Ūkio subjektų
skaičius

Eil.
Nr.

Ūkio
Patikrinta ūkio subjektų
subjektų,
Patikrinimų skaičius Patikrinimo rūšis
Veiklos
kuriuose
rasta
Su radiolo
sritis
giniais Planinis Neplaninis pažeidimų,
skaičius
tyrimais
Medicina 1288 445 456
232
265
191
113
Veterinarija 25 10 10
6
5
5
2
Mokslas ir
12
8
9
8
4
5
2
mokymas
Pramonė
66 37 37
21
25
13
13
Kita veikla 181 141 142
104
105
36
31
Mišri veikla 18
3
3
3
3
–
1
Iš viso 1590 644 657
374
407
250
162

RSC, atlikdamas valstybinę radiacinės saugos priežiūrą,
nuolat siekia, kad tokia priežiūra būtų atliekama kuo efektyviau bei teiktų mažesnę naštą verslui, todėl ūkio subjektams
sudarytos sąlygos susipažinti su visais klausimais, kurie jiems
bus pateikti patikrinimo metu. RSC pareigūnų patikrinimo
metu naudojami klausimynai yra viešai skelbiami RSC interneto svetainėje (skiltyje Patikrinimų klausimynai). Už reikalavimų,
kurie nėra įtraukti į radiacinės saugos reikalavimų vykdymo
patikrinimo klausimynus, pažeidimus ūkio subjektams nėra
taikomos poveikio priemonės, išskyrus išimtinius atvejus (kai
kyla grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, daroma žala aplinkai
ir pan.). Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo
klausimynai peržiūrimi 2 kartus per metus.
2015 m. atlikus patikrinimus 162 ūkio subjektuose rasta
pažeidimų. Dažniausiai nustatyti šie radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai:

By carrying out state radiation protection supervision, RSC
constantly strives to perform such supervision as efficiently as
possible and to lessen the burden on entities, therefore entities are enabled to familiarize themselves with all questions,
which will be asked during an inspection. Questionnaires used
by RSC officers during inspections are publically announced on
RSC’s website (section “Inspection questionnaires”). Measures
against entities are not take in cases of violations of requirements, which are not included in the inspection of compliance
to radiation protection requirements questionnaires, except for
exclusive cases (threat to human health or lives, damage to environment, etc.). Inspection of compliance to radiation protection requirements questionnaires are reviewed twice a year.
162 economic entities with violations were identified in
2015. Mostly these violations of legislation on radiation protection and security of sources were determined as following:

darbuotojai, dirbantys su šaltiniais, laiku nesiunčiami į
periodinius radiacinės saugos kursus;
laiku nepranešta apie pasikeitusius licencijos verstis veikla
su šaltiniais ar šios licencijos priedo duomenis;
laiku nepateikti duomenys Registrui apie šaltinius ar su jais
dirbančius darbuotojus;
laiku neatlikta šaltinių techninė priežiūra, neatnaujinta terminuota techninės priežiūros sutartis;

employees working with sources are not sent timely for
the periodic training on radiation protection;
timely failure to notify about changes in licensing conditions
on activities with sources or data in the annex of this license;
failure to submit data about sources or employees working with sources to the Register;
timely failure to perform maintenance of sources, fixedterm maintenance contracts not renewed;

•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•

laiku neatlikti darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimai;
laiku neatlikti kokybės kontrolės bandymai.

Patikrinimų metu nustatytų pažeidimų dinamika 2011–
2015 m. pateikta 17 paveiksle.

60

•
•

failure to perform workplace exposure monitoring measurements;
timely failure to perform quality control tests.

The dynamics of violations found during inspections in
2011–2015 is shown in Figure 17.

Ūkio subjektų, kuriuose nustatyta pažeidimų
ir tikrintų ūkio subjektų santykis, procentais
Percentage of inspected economic entities and
of economic entities with violations found

53

50

44

40

41

30

21

20

25

10
0
2011

2012

2013

2014

2015

17 pav. Pažeidimų dinamika 2007–2015 m.
Figure 17. Dynamics of violations in 2007–2015

2015 m. RSC, siekdamas kelti radiacinės saugos kultūrą bei
padėti ūkio subjektams lengviau suprasti teisės aktų reikalavimus, suteikė daugiau nei pusantro tūkstančio konsultacijų telefonu, elektroniniu paštu, teikė metodinę pagalbą, parengė ir
išleido 8 informacinius leidinius, atnaujino viešųjų konsultacijų
skiltį, vedė mokomuosius seminarus. RSC interneto svetainėje
taip pat yra skelbiami ūkio subjektų dažniausiai užduodami
klausimai ir atsakymai į juos, o šiems atsakymams suteiktas
viešai paskelbtos konsultacijos statusas.
2015 m. 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 ir skirtos baudos, 8 atvejais sustabdytas darbas su
šaltiniais (šaltiniai užplombuoti). Ūkio subjektams taikytų poveikių priemonių skaičius pateiktas 2 lentelėje.

In order to improve radiation protection culture and to help
entities understand the requirements of legislation, in 2015 RSC
provided more than 1500 consultations by phone, e-mail, provided methodical help, prepared and published 8 informational
publications, updated the public contacts section, conducted
educational seminars. RSC’s website also publishes the frequently asked questions by entities and their answers, the answers
have been given the status of publically disclosed information.
In 2015 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, 8 cases of suspended work with
sources (sources sealed). These administrative enforcement
measures were applied to the economic entities (Table 2).

2 lentelė. Poveikio priemonių taikymas 2015 m.

Table 2. Enforcement measures applied in 2015

Baudos
Surašyta
Eil. Nr. Veiklos sritis administracinių teisės Skirta Suma,
pažeidimų protokolų
Eur
1. Medicina:
15
15
1258
1.1.
Odontologija
14
14
1186
1.2.
Kita
1
1
72
2. Pramonė
2
2
144
3. Kita veikla
4
4
432
Iš viso
21
21
2194

Sustabdytas
darbas su
šaltiniu
8
8
–
–
–
8

Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimų, kurių tikslas – įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos
reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje.
Vertinant pacientų radiacinę saugą, 2015 m. daug dėmesio skirta kompiuterinės tomografijos tyrimams. Šie tyrimai
suteikia itin daug vertingos informacijos paciento ligai dia16

No.

Activity area

1.
1.1.
1.2.
2.
3.

Medicine:
Dentistry
Other
Industry
Other activity
In total

Written protocols
of administrative
infringements
15
14
1
2
4
21

Fines
Imposed Sum,
Eur
15
1258
14
1186
1
72
2
144
4
432
21
2194

Suspended
work with
sources
8
8
–
–
–
8

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.
During the evaluation of patient radiation protection during 2015 a lot of attention was paid to computed tomography
(CT) procedures. These CT procedures provide lots of useful
Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

gnozuoti, tačiau tuo pat metu lemia didelę apšvitą tenkančią
pacientui.
Pastarųjų metų duomenys rodo, kad Lietuvoje didesnę
pacientų apšvitą lemia vis didesnis atliekamų kompiuterinės
tomografijos procedūrų skaičius. Atsižvelgdami į vyraujančias
tendencijas bei siekdami išsiaiškinti, kaip ASPĮ, atlikdamos
kompiuterinės tomografijos procedūras, laikosi radiacinės
saugos reikalavimų, RSC pareigūnai pasirinktose ASPĮ atliko
patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti kompiuterinės tomografijos tyrimų skyrimo tvarką, procedūrų atlikimo tvarką, jų aprašymus, informacijos apie atliekamas procedūras registravimą,
saugojimą, pacientų apšvitos vertinimą, medicinos fizikų dalyvavimą atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus, taip pat
tyrimų apimtis.
RSC pareigūnai nustatė, kad kompiuterinės tomografijos
procedūrų skaičiaus kitimo tendencijos skirtingose ASPĮ yra
nevienodos (didelėse ligoninėse tyrimų skaičius smarkai didėja, mažesnėse – kinta nedaug). Skiriant procedūrą, dalyvauja
II lygio gydytojas specialistas ir gydytojas radiologas, o procedūrų aprašymai daugumoje tikrintų ASPĮ parengti tinkamai.
Informacija apie atliktas procedūras registruojama, o saugomos informacijos pakanka retrospektyviai įvertinti paciento
apšvitą. Duomenys apie pacientų apšvitą registruojami ir analizuojami. Apibendrinus patikrinimų rezultatus konstatuota,
kad, atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus, pacientų
radiacinė sauga yra užtikrinama.
Siekiant įvertinti, kaip įgyvendinamos kokybės laidavimo
programos ir pacientų dozių registravimo tvarka, atlikti patikrinimai ASPĮ, turinčiose dozės ir ploto sandaugos matuoklius
bei skaitmeninius arba skaitmenizuotus rentgenodiagnostikos aparatus. Atlikus patikrinimus nustatyta, kad visose tikrintose ASPĮ pacientų dozių registravimo ir vertinimo tvarkos yra
parengtos ir vykdomos. Itin svarbų vaidmenį šioje veikloje
atlieka medicinos fizikai, kurie konsultuoja radiacinės saugos
gerinimo klausimais, padeda parengti tvarkas taip pat sprendžiant įvairias dėl medicininės apšvitos optimizavimo iškilusias problemas.
Siekiant įvertinti, kaip ASPĮ užtikrina darbuotojų ir pacientų
radiacinę saugą, pasirinktose ASPĮ atlikti patikrinimai, kurių tikslas – išanalizuoti pakartotinai atliekamas procedūras ir jų priežastis dirbant su brangiais medicinos prietaisais (medicininė
įranga, kurios įsigijimo kaina (su priedais) viršija 30 tūkst. eurų
ir (arba) jų naudojimo išlaidos metams sudaro ne mažiau kaip
0,3 mln. eurų). Atlikus patikrinimus nustatyta, kad pakartotinės
procedūros atliekamos labai retai, todėl neturi pastebimos įtakos darbuotojų profesinei ir pacientų medicininei apšvitai. Pagrindinės nurodomos pakartotinių rentgenogramų, dirbant su
rentgeno filmais priežastys – nepakankama filmų kokybė, o dirbant su skaitmeninėmis vaizdo gavimo sistemomis – paciento
judesiai procedūros metu arba įrangos gedimai.
2015 m. buvo vertinama, kaip ASPĮ įgyvendina ir laikosi darbuotojams keliamų radiacinės saugos reikalavimų. ASPĮ atlikus
patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti darbuotojų vidinės (branduolinėje medicinoje) ir išorinės (branduolinėje medicinoje
bei intervencinėje radiologijoje) apšvitos stebėsenos tvarką ir
dozimetrų (ypač skirtų akims bei galūnėms) nešiojimo tvarką,
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information for patient’s diagnosis, but at the same time cause
large patient exposure.
Data from recent years show, that in Lithuania greater
patient exposure is caused by an increasing number of performed CT procedures. Considering the prevailing trends
and seeking to find out how ASPĮ comply with requirements
of radiation protection during CT procedures, RSC officers
carried out inspections at chosen ASPĮ to evaluate prescription of CT procedure, whole examination, working descriptions, registration and storage of information about CT procedures, evaluation of patient’s exposure, participation of
medical physicist.
RSC officers discovered that trends of increase in the number of CT procedures are different at different ASPĮ (number
of procedures is quickly increasing at larger hospitals and
changes little at smaller ones). II level specialist physician and
radiologist participate during prescription of the procedure.
Information about performed procedures is registered and
stored information is sufficient to retrospectively evaluate patient’s exposure. Data about patient exposure are registered
and analyzed. By summarizing the results of the inspection it
was noted that patient radiation protection is ensured during
CT procedures.
In order to evaluate the implementation of quality assurance programs and patient exposure registration procedure, inspections were carried out at ASPĮ‘s with digital X-ray
equipment and installed dose area product meters. During
the inspections it was determined that patient exposure
registration and evaluation procedures are prepared and implemented in all inspected ASPĮ‘s. A very important role in
this activity is played by medical physicist who consults on
matters of radiation protection improvement, helps prepare
procedures and helps to solve problems related to medical
exposure optimization.
In order to evaluate how ASPĮ ensure employee and patient radiation protection, inspection were carried out at
selected ASPĮ to analyze repeatedly performed X-ray procedures and their causes by working with expensive medical
equipment (medical equipment with a purchase price (with
accessories) of over 30 thousand euros and (or) if the yearly
operating cost is at least 0,3 million euros). During inspections it was determined, that repeated X-ray procedures are
performed very seldom and therefore have no noticeable effect on employees’ occupational and patients’ medicinal exposure. The main specified reasons for repeated radiographs
with X-ray films are inadequate film quality and patient
movement or equipment failure while working with digital
imaging systems.
In 2015 evaluation of ASPĮ implementation and compliance with radiation protection requirements for employees was carried out. During the inspections at ASPĮ to
evaluate employee internal (nuclear medicine) and external (nuclear medicine and interventional radiology) exposure monitoring procedures (especially those meant for
eye lens) carrying procedure it was determined, that external and internal exposure monitoring of interventional
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nustatyta, kad intervencinės radiologijos ir branduolinės medicinos darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos stebėsena vykdoma pagal nustatytus reikalavimus. Intervencinės radiologijos darbuotojai nešioja po du individualiuosius dozimetrus,
kurie keičiami kas mėnesį. Branduolinės medicinos darbuotojai nešioja po vieną individualųjį dozimetrą, kurį keičia kas tris
mėnesius. Intervencinės radiologijos bei branduolinės medicinos darbuotojai taip pat nešioja dozimetrus, skirtus akių bei
galūnių apšvitai įvertinti. Išanalizavus intervencinės radiologijos gydytojų darbo krūvius nustatyta, kad skirtingose ASPĮ
intervencinės radiologijos gydytojų gautos apšvitos dozės skiriasi dėl atliekamų intervencinių procedūrų pobūdžio ir darbo krūvio. Intervencinės radiologijos gydytojai, atliekantys tik
gydomąsias intervencines procedūras, gauna žymiai didesnes
dozes. Be to, pastebėta, kad intervencinės radiologijos gydytojų gaunama apšvita priklauso ir nuo kiekvieno intervencinės
radiologijos gydytojo kvalifikacijos bei sugebėjimų procedūrų
metu tinkamai taikyti radiacinės saugos priemones. Neatsižvelgiant į tai, galima pasakyti, kad nei branduolinės medicinos, nei intervencinės radiologijos darbuotojų apšvitos dozių
ribos (akių, galūnių ar viso kūno) nebuvo viršytos.

radiology and nuclear medicine employees is carried out
in compliance with the established requirements. Interventional radiology employees carry two individual dosimeters each, which are replaced monthly. Nuclear medicine
employees carry one individual dosimeter each, which is
replaced once every three months. Interventional radiology and nuclear medicine employees also carry dosimeters
for evaluating eye lens and extremities. By analyzing workloads of interventional radiologists it was determined,
that at different ASPĮ interventional radiologists’ exposure
differs because of the nature of performed interventional
procedures and workload. Interventional radiologists,
who perform only therapeutic interventional procedures,
receive significantly higher doses. Furthermore, it was noticed, that interventional radiologists exposure depends
on each qualification and ability to properly employ radiation protection measures during procedures. Notwithstanding that, it can be stated, that neither nuclear medicine employees, nor interventional radiology employees
exposure limits (for eye lens, extremities or the whole
body) were exceeded.

PATALPŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ

PROJECT EXPERTISE OF PREMISES

2015 m. RSC atliko 198 patalpų projektų radiacinės saugos (specialiąsias) ekspertizes bei patikrino 4 statybos ar rekonstravimo projektus, pateiktus savivaldybių administracijoms statybos leidimui gauti, sprendinių atitiktį nustatytiems
radiacinės saugos reikalavimams. 3 lentelėje pateikta informacija apie RSC specialistų 2013–2015 m. atliktas projektų
ekspertizes.

In 2015, there were performed radiation protection expertise for 198 projects of the premises and 4 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
2013–2015 is shown in Table 3.

3 lentelė. 2013–2015 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 2013–2015

Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.

Veiklos sritis
Medicinos:
Rentgenodiagnostikos
Spindulinės terapijos
Branduolinės medicinos
Odontologijos
Kitos paskirties
Veterinarijos
Mokslo ir mokymo
Pramonės ir kt.
Iš viso

2013 m.
178
29
3
–
146
–
4
5
2
189

2014 m.
228
39
1
4
183
–
6
–
1
234

2015 m.
191
26
–
–
165
–
6
1
–
198

Tikrinant projektus, įvertinama galima darbuotojų ir gyventojų apšvita, gaunama iš šaltinių, bei kiti radiacinės saugos aspektai. Dauguma projektų atitinka teisės aktų reikalavimus ir geros praktikos rekomendacijas, todėl suderinami
iškart. Tačiau vis dar pasitaiko atvejų, kai būtina atlikti pakartotinę ekspertizę (1–2 proc. visų projektų), nes projektuotojai
pateikia ne visą ekspertizei atlikti reikiamą informaciją, neteisingai parenka skaičiavimams naudojamus koeficientus,
arba veikla yra planuojama patalpose, nepritaikytose darbui
su šaltiniais.
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No.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.

Activity area
Medicine:
X-ray diagnostics
Radiotherapy
Nuclear medicine
Dentistry
Other
Veterinary
Science and education
Industry and other
In total

2013
178
29
3
–
146
–
4
5
2
189

2014
228
39
1
4
183
–
6
–
1
234

2015
191
26
–
–
165
–
6
1
–
198

During the expertise of the projects the possible exposure
of employee and inhabitant due to sources is verified, and other
aspects of radiation protection are evaluated. Majority of the
projects meet the requirements of legislations and recommendations of good practice, therefore they are immediately compatible. Still, cases still arise, when it is necessary to reexamine
them (1–2 percent of all projects), because the designers provide
incomplete information for the expertise, incorrectly choose coefficients used in calculations or the activity is planned in facilities, which are not suited for working with sources.
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RADIONUKLIDŲ IŠMETIMŲ Į APLINKĄ RADIACINĖS
SAUGOS PRIEŽIŪRA

RADIATION PROTECTION SUPERVISION OF
RADIONUCLIDE DISCHARGES TO THE ENVIRONMENT

Kai licencijos turėtojai savo veikloje naudoja atviruosius
šaltinius (medicinoje dažniausiai naudojami – technecis
(99mTc) ir jodas (131I), moksle – fosforas (32P, 33P), tritis (3H), anglis
(14C) ir siera (35S)), dalis jų yra išmetama į aplinką, t. y. patenka
į nutekamuosius vandenis arba orą, todėl, siekiant apsaugoti
gyventojus nuo papildomos apšvitos, o aplinką – nuo galimo
radioaktyviojo užterštumo, radionuklidų išmetimo į aplinką
procesas yra griežtai kontroliuojamas.
Licencijos turėtojai, kurie, vykdydami tam tikrą veiklą su
atviraisiais šaltiniais, išmeta ar planuoja išmesti radionuklidų
į aplinką, šiam veiksmui turi gauti RSC išduodamą leidimą.
Norint gauti tokį leidimą, turi būti parengtas ir RSC pateiktas
Radionuklidų išmetimo į aplinką planas. Šiame plane pateikiamas išsamus radionuklidų išmetimo į aplinką vertinimas,
t. y. detali informacija apie į aplinką per metus planuojamus
išmesti radionuklidus, jų kiekius, išmetimų taškus, kelius ar
srautus bei į aplinką numatomų išmesti radionuklidų ribinių
aktyvumų įvertinimą.
RSC leidimą išduoda tik tada, kai įsitikina, kad licencijos turėtojas sugebės užtikrinti gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą. Kai išmetamų radionuklidų kiekis ir aktyvumas labai maži,
leidimas išmesti į aplinką (aplinkos orą, vandenį (nuotakyną))
radionuklidų nereikalingas, tačiau licencijos turėtojai privalo
turėti oficialų tai patvirtinantį RSC raštą.
Šiuo metu Lietuvoje yra tik vienas licencijos turėtojas, kuriam išduotas leidimas išmesti į aplinką radionuklidų. Visų kitų
licencijų turėtojų, išmetančių radionuklidų į aplinką, išmetimų
sąlygota kritinės grupės nario metinė efektinė dozė neviršija
nereguliuojamojo veikmens kriterijaus (0,01 mSv per metus),
todėl informacija apie išmestus į aplinką radionuklidus ir jų aktyvumus teikiama vieną kartą per metus.
Licencijos turėtojų, kurie 2015 m. išmetė į aplinką radionuklidų, pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateikiamas
18 pav.

Some licensees in their activities use unsealed sources (most
commonly used in medicine are technetium (99mTc) and iodine
(131I), in science – phosphorus (32P, 33P), tritium (3H), carbon (14C)
and sulfur (35S), 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.
License holders who discharge or plan to discharge radionuclides into the environment by carrying out a certain activity with
unsealed sources have to obtain a RSC issued permit for such actions. In order to obtain such a permit, a plan for radionuclide discharge into the environment has to be prepared and submitted
to the RSC. This plan contains detailed evaluation of the discharge
of radionuclides into the environment, i.e. detailed information
about radionuclides planned to be discharged into the environment annually, their amounts, discharge points, paths or flows
and evaluation of activity limits for the planned radionuclides.
RSC only issues the permit only when it is sure that license
holder will be able to ensure radiation protection of the population and environment. When radionuclide discharges are very
low, the permit for the discharges to the environment (air, water
(sewerage)) is not required, but license holders must have an
official document from RSC which confirms it. Currently, there
is only one license holder, which has been issued a permit for
the radionuclide discharges to the environment. The radionuclide discharges to the environment of other license holders
did not result in annual effective dose higher than 0,01 mSv to
any member of the critical group, therefore, they provide the
information about radionuclide discharges to the environment
and their activities once per year.
Distribution of license holders who in 2015 discharged radionuclides into the environment according to areas of activity
is presented in Figure. 18.

Kitos įstaigos 18 %
Other institutions
35 % Medicinos įstaigos
Medicine institutions

Mokslo įstaigos
Scientific institutions 47 %
18 pav. Licencijos turėtojų pasiskirstymas pagal veiklos sritis
Figure 18. Distribution of license holders according to areas of activity

Pasikeitus ar prasiplėtus veiklai, kurios metu į aplinką išmetama ar gali būti išmesta radionuklidų (pvz., naudojami nauji
radionuklidai, pasikeitę naudojamų radionuklidų aktyvumai,
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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
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pasikeitę ar atsiradę nauji radionuklidų išmetimo keliai, būdai
ar taškai) ir kuriai nereikėjo leidimo, licencijos turėtojai turi iš
naujo kreiptis į RSC dėl leidimo išdavimo ar jo nereikalingumo
patvirtinimo.
2015 m. RSC pareigūnai atliko pasirinktų licencijos turėtojų
patikrinimus, siekdami įvertinti, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių radionuklidų išmetimą į aplinką, reikalavimų.
Patikrinimų metu nustatyta, kad, kai licencijos turėtojai
verčiasi veikla su atviraisiais šaltiniais, naudojamais pacientams gydyti, ir šios veiklos metu susidaro skystųjų atliekų, jos
saugomos specialiuose laikymo rezervuaruose iki tol, kol suskyla iki nebekontroliuojamųjų lygių, o vėliau išleidžiamos
į bendrus nuotakyno tinklus ir miestų nuotekų valyklas.
Nustatyta, jog miestų nuotekų valyklos darbuotojo – kritinės grupės nario – metinė efektinė dozė vidutiniškai siekia
0,03 mSv per metus, vadinasi, neviršija 0,1 mSv, kaip reglamentuota teisės aktuose.
Susidariusios kietosios radioaktyviosios atliekos saugomos
specialiose talpose nustatytą laiką ir šalinamos tik tada, kai suskyla iki nebekontroliuojamosios taršos lygių – kaip ir neradioaktyviosios medicininės atliekos.
Atsižvelgiant į patikrinimų rezultatus, galima teigti, kad
licencijų turėtojų taikomos apsaugos priemonės užtikrina pakankamą gyventojų, darbuotojų radiacinę saugą, ir jų pakanka
aplinkai apsaugoti.

in or new ways, means and points of radionuclide discharges),
for which the permit was not required before, license holder
shall contact the RSC for the issue of permit or „no permit required“ approval.
In 2015 RSC officers inspected selected license holder
to asses, how requirements of legislations, which regulate
radionuclide discharge into the environment, are being adhered to.
During the inspections it was determined, that when license holders engage in activity with open sources used for
patient treatment and liquid waste forms during this activity,
it is stored in special storage containers until it decays to the
uncontrolled levels, later it is released into common sewage
networks and city sewage cleaning facilities. It was determined, that annual effective dose of a city sewage cleaning
facility employee – a critical group member – on average is
0,03 mSv per year, that is does not exceed 0,1 mSv, as set in
the legislations.
The produced solid radioactive waste is stored in special
containers for a set time and disposed of only when it decays
to certain levels.
Considering the results of the inspections, it can be stated,
that protection measures employed by license holders ensure
a sufficient radiation protection of the population, employees
and environment.

RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪRA VEŽANT
RADIOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS IR RADIOAKTYVIĄSIAS
ATLIEKAS

RADIATION PROTECTION SUPERVISION OF
TRANSPORTATION OF RADIOACTIVE MATERIALS AND
RADIOACTIVE WASTE

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimas – sudėtingas ir atitinkamo pasirengimo reikalaujantis
procesas, todėl radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas vežti gali tie ūkio subjektai, kurie turi RSC išduotą
licenciją ar laikinąjį leidimą, suteikiantį teisę tokiai veiklai. Licencija ar laik inasis leidimas nereikalingi, kai radioaktyviosios
medžiagos vežamos nekontroliuojamose pakuotėse, nurodytose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą.
Vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo ir Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo
Lietuvos Respublikoje taisyklių nuostatomis, licencijos ar
laikinojo leidimo turėtojas, ketinantis savo reikmėms įsivežti
radioaktyviųjų medžiagų ar išvežti panaudotus uždaruosius
šaltinius arba radioaktyviąsias atliekas (išskyrus branduolines ir daliąsias medžiagas), turi gauti RSC išduotą leidimą
radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms vežti.
RSC specialistai nuolat tikrina, kaip licencijų ar laikinųjų
leidimų turėtojai pasirengę užtikrinti radiacinę ir fizinę saugą radioaktyviųjų medžiagų ar radioaktyviųjų atliekų vežimo
metu – vertina, ar transporto priemonės atitinka radiacinės
bei fizinės saugos reikalavimus, personalo pasirengimą radiacinės saugos klausimais.

Transport of radioactive materials and radioactive waste
is a complex process, requiring adequate preparation,
therefore, radioactive materials and radioactive waste can
only be transported by entities with a RSC issued license
or temporary permit for such activity. License or temporary
permit are not required if radioactive materials are transported in excepted packages, as specified in the international treaties of Republic of Lithuania regulating transport
of dangerous goods.
The holders of license or temporary permit planning
to acquire radioactive materials or to return disused
sealed sources (except nuclear and fissile materials) 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 the Law on Radiation Protection and
Rules on the Import, Export, Transit and Transportation of
Radioactive Materials, Radioactive Waste and Spent Fuel.
RSC specialists regularly inspect preparedness of the
license holders for safe transport of radioactive materials
and radioactive waste they evaluate whether vehicles
meet radiation and physical protection requirements
and personnel preparedness regarding radiation protection.
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In 2015, 37 permits were issued to import, export, transit and
transport in the Republic of Lithuania radioactive materials or radioactive waste: 30 permits to import, export, transit and transport
in the Republic of Lithuania radioactive materials and 7 permits
to transport in the Republic of Lithuania and transit through the
territory of the Republic of Lithuania radioactive waste (Figure 19).

2015 m. išduoti 37 leidimai radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms įvežti, išvežti ir vežti Lietuvos Respublikoje: 30 leidimų įvežti, išvežti ir vežti Lietuvos
Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas bei 7 leidimai vežti
šalies viduje ir tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją radioaktyviąsias atliekas (19 pav.).

Leidimų skaičius / Number of permits
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Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ES šalies
Import of radioactive materials from EU Member State
Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ne ES šalį
Export of radioactive materials to EU Member State
Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ne ES šalies
Import of radioactive materials from third country
Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ne ES šalį
Export of radioactive materials to third country
Vežti tranzitu radioaktyviąsias medžiagas
Transit of radioactive materials
Vežti radioaktyviąsias medžiagas šalies viduje
Transportation of radioactive materials in territory of the country
Vežti radioaktyviąsias atliekas šalies viduje
Transportation of radioactive waste in territory of the country
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19 pav. 2015 m. išduoti leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas
Figure 19. Permits for transport of radioactive materials and radioactive waste issued in 2015

In recent years, the number of permits for the transport
of radioactive materials and radioactive waste changed
slightly (Figure 20). 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.

Leidimų skaičius / Number of permits

Pastaraisiais metais leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas skaičius mažai keičiasi
(20 pav.). Tai rodo, kad licencijos turėtojų, savo veikloje
naudojančių radioaktyviąsias medžiagas, poreikiai pastaruosius keletą metų nesikeičia, tik atnaujinamos veiklai
reikalingos radioaktyviosios medžiagos arba veiklos metu
susidariusios radioaktyviosios atliekos perduodamos galutinai sutvarkyti.
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20 pav. Leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas kitimas 2012–2015 m.
Figure 20. Dynamics of number of permits for transport of radioactive materials and radioactive waste in 2012–2015

2015 m. daugiausia leidimų išduota ASPĮ (21 pav.), kurios į
Lietuvą įvežė atvirųjų šaltinių, branduolinėje medicinoje naudojamų diagnostikai ir gydymui (pvz., 99Mo, 223Ra, 89Sr, 18F ir kt.)
bei uždarųjų šaltinių, naudojamų brachiterapijoje (pvz. 60Co,
192
Ir). Pramonės įmonės į Lietuvą įvežė pripylimo lygiui ar gaminamos produkcijos storiui matuoti reikalingų uždarųjų šaltinių (pvz., 85Kr, 241Am), kalibracinių uždarųjų šaltinių ir cheminių
medžiagų analizei reikalingų uždarųjų šaltinių (63Ni). Mokslo ir
mokymo įstaigos pateikė paraiškas tik leidimams vežti radioaktyviąsias atliekas gauti.
Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

In 2015 majority of permits was issued to ASPĮ (Figure 21),
which imported to Lithuania unsealed sources used for diagnostics and treatment in nuclear medicine (e.g. 99Mo, 223Ra,
89
Sr, 18F, etc.) and sealed sources used in brachytherapy (e.g.
60
Co, 192Ir). Industrial companies imported to Lithuania sealed
sources needed to measure the filling level or the thickness
of manufactured products (e.g. 85Kr, 241Am) , calibration sealed
sources and sealed sources for chemical substance analysis
(63Ni). Scientific and educational institutions applied only for
permits to transport radioactive waste.
21

5 % Mokslas ir mokymas
Science and education

Pramonė 41 %
Industry
54 % Medicina
Medicine

21 pav. Išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pasiskirstymas pagal veiklos sritis, proc.
Figure 21. Distribution of permits issued for transport of radioactive materials and radioactive waste according to areas of activities in percentage

ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS

SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCES

Pasaulyje augant teroristinių išpuolių grėsmei, egzistuoja
realus pavojus, kad uždarieji šaltiniai gali būti panaudoti teroristinių išpuolių metu. Tokiu atveju pasekmės gali būti itin
skaudžios, todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą tokių šaltinių
fizinę saugą.
Užtikrinti uždarųjų šaltinių fizinę saugą yra licencijos ar
laikinojo leidimo turėtojo pareiga. Europos tarybos direktyvoje ir TATENA rekomendacijose bei jų pagrindu parengtose ir
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro patvirtintose Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklėse yra
nurodyta, kokias fizinės saugos priemones savo veikloje turi
taikyti licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, naudojantis ar
vežantis uždaruosius šaltinius.
RSC, siekdamas stiprinti uždarųjų šaltinių fizinę saugą,
2015 m. daug dėmesio skyrė teisiniam reglamentavimui
tobulinti – parengė trijų teisės aktų, reglamentuojančių uždarųjų šaltinių fizinę saugą, pakeitimo projektus. Pakeitimai
atlikti siekiant detaliau aptarti fizinės saugos aprašo, uždarųjų šaltinių vežimo fizinės saugos aprašo bei fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumui įvertinti skirtos ataskaitos turinį; aiškiau reglamentuoti fizinės
saugos techninių priemonių techninės priežiūros atlikimo
tvarką.
2015 m. atlikti licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų, besiverčiančių veikla su I–III pavojingumo kategorijos uždaraisiais
šaltiniais, patikrinimai. Patikrinimų metu RSC pareigūnai vertino, kaip licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai, vykdydami veik
lą su šiais šaltiniais bei uždarųjų šaltinių vežimo metu, užtikrina

Due to the increase in terrorist attacks in the world there
is real danger that sealed sources might be used in terror attacks. Consequences can be very dire, so it is very important
to ensure the proper physical protection of such sources.
To ensure the physical protection of sealed sources is the
responsibility of the holder of license or temporary permit. 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 Physical Protection of Sources of Ionizing Radiation
were prepared and approved by the Order of the Ministry of
Health and they state what kinds of physical security measures
the holder of license or temporary permit must employ in their
activities during usage or transport of sealed sources.
In order to strengthen physical protection of sealed sources,
in 2015 RSC focused on improving the legal regulations – prepared three projects for amending legislations, which regulate
physical protection of sealed sources. Amendments were made
to give a more detailed discussion of the content of the Physical
protection plan and Transport physical protection plan and assurance of sufficient quality of physical protection measures; to
clarify the requirements for maintenance procedures of physical protection technical measures.
In 2015, license holders conducting activities with sealed sources of risk category I, II or III were inspected. On inspections RSC specialists assessed, how holders of license and
temporary permit ensure the requirements of physical protection of sealed sources during activities with these sources

Techninės priemonės
Technical measures
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uždarųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimus. Apibendrinus
patikrinimų rezultatus nustatyta, kad licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai tinkamai užtikrina uždarųjų šaltinių fizinę saugą.
RSC, siekdamas, kad ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu
fizinė sauga būtų vertinama vienodai, 2015 m. parengė ir patvirtino Specialųjį fizinės saugos reikalavimų vykdymo naudojant uždaruosius šaltinius patikrinimo klausimyną.

and during transport. Summarizing the results of inspections
showed, that holders of license of temporary permit properly
ensure the physical protection of sealed sources. In order to
uniformly evaluate physical protection during inspections, in
2015 RSC prepared and approved a Special questionnaire on
implementation of physical protection requirements in application sealed sources of ionising radiation.

Leidinys „Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga“
Publication “Physical protection of sealed sources of ionizing radiation”

Parengtas ir išleistas leidinys „Uždarųjų jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių fizinė sauga“. Šis leidinys yra skirtas supažindinti licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojus su uždarųjų
šaltinių fizinės saugos reikalavimais, taikomais siekiant užtik
rinti apsaugą nuo neteisėto uždarųjų šaltinių užvaldymo ar
pagrobimo bei veiksmų, kurie dėl jonizuojančiosios spinduliuotės tiesiogiai arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai
ir saugumui.
Šaltinių fizinės saugos klausimais toliau bendradarbiauta
su JAV Energetikos departamento įgaliotomis tarnybomis. Susitikimų metu JAV specialistai pasidalijo patirtimi grėsmių, su
kuriomis gali susidurti licencijos ar laikinojo leidimo turėtojai,
vykdantys veiklą su šaltiniais, analizės atlikimo bei naujai projektuojamų ar jau esamų fizinės saugos sistemų efektyvumo
įvertinimo klausimais.

The publication “Physical protection of sealed sources of
ionizing radiation” was prepared and published. It is intended
to familiarize holders of license or temporary permit with physical protection requirements for sealed sources, which are
applied to ensure physical protection against the unauthorized removal of a radioactive source for malicious purposes or
theft and other actions which directly or indirectly pose a risk
to human health and security due to ionizing radiation.
Cooperation developed with the US Department of Energy
delegated authorities regarding security of sources. During
meetings specialists from USA shared their experience regarding issues of threat assessment that license or temporary permit
holders might face by carrying out activities with sources, performance of analysis and evaluating the effectiveness of physical protection systems in development or currently present.

PLATAUS VARTOJIMO GAMINIAI

CONSUMER PRODUCTS

Pasitaiko tokių gaminių, kurie skleidžia jonizuojančiąją
spinduliuotę. Paprastai tai gaminiai, kuriuose yra labai mažas
radioaktyviųjų medžiagų kiekis, todėl jie gali būti parduodami
gyventojams. Po pardavimo jų naudojimas nėra ribojamas, ir
jiems netaikoma valstybinė radiacinės saugos priežiūra.
RSC, bendradarbiaudamas su vartojamųjų gaminių impor
tuotojais, nuolat kaupia statistinę informaciją apie tai, kiek
ir kokių vartojamųjų gaminių, kurių sudėtyje yra radioakty
viųjų medžiagų, įvežama į Lietuvą, kur ir kaip jie saugomi
bei tvarkomi. Pastaraisiais metais gausiausiai importuojama

There are consumer products which emit ionizing radiation. Usually they contain miniscule amounts of radioactive
materials, therefore they can be sold to the population. Their
use after sales is not regulated and state radiation protection
supervision is not applied.
By cooperating with importers of consumer products, RSC
constantly collects statistical data about how much and what
kind of consumer products containing radioactive materials
are imported to Lithuania, where and how they are stored and
processed. In recent years a lot of multi-purpose light bulbs
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įvairios paskirties apšvietimo lempų ir jų komponentų, kurių gamyboje naudojamos kriptono (85Kr), torio
(232Th) ir tričio (3H) radioaktyviųjų izotopų turinčios du
jos. Šios radioaktyvios medžiagos plačiai taikomos ga
mi
nant automobilių „Xenon“ lemputes, halogenines
metalų lempas, starterius, kino teatrų apšvietimo, medicinines lempas ir t. t. Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, apšvietimo lempų sąlygota apšvita nesiekia
10 µSv per metus, todėl pavojaus gyventojams nekelia.
RSC atlikti tyrimai panaudotų lempų surinkimo ir rūšiavimo
aikštelėse parodė, kad dozės galia neviršija gamtinio fono,
o aplinka nėra užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis,
taigi, darbuotojų ir aplinkos radiacinė sauga yra užtikrinta.

and their components are imported, in the production of
which gases are used, containing isotopes of krypton (85Kr),
thorium (232Th) and tritium (3H). These radioactive substances
are widely used in production of automotive xenon lamps,
metal halide lamps, starters, movie theatre lighting lamps,
medical lamps and etc. According to the European Commission‘s (EC) exposure from these lamps does not exceed
10 µSv per year and does not pose a threat to the population.
RSC investigation in collection and sorting sites of used lamps
showed, that dose rate does not exceed the natural background and the environment is not contaminated with radioactive materials, therefore radiation protection of employees
and environment is ensured.

Apšvietimo lempos
Lamps

Kita radiacinės saugos požiūriu svarbi vartojamųjų gaminių grupė – sendaikčiai, pagaminti XIX a. pabaigoje – XX a.
pirmoje pusėje. Tai gali būti senoviniai laikrodžiai, barometrai,
karinės technikos dalys (laivų, lėktuvų ir kitų prietaisų skalės),
senos kartos dozimetrinė įranga, papuošalai ir pan. Tuo metu,
siekiant išgauti tam tikras tokių gaminių spalvas ar švytėjimą, jų
gamybai buvo naudojamos radioaktyviosios medžiagos. Tokių
gaminių vis dar pasitaiko sendaikčių turguose, antikvariatuose
ir panašiose prekybos vietose.
RSC specialistai, siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir
aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepagrįstos apšvitos, nuolat kontroliuoja

Another important group of consumer products regarding
radiation protection is antiques, made in the end of 19th century and in the first half of the 20th century. It encompasses old
clocks, barometers, parts of military equipment (dials from ships,
airplanes and other devices), old generation dosimetry equipment, jewelry and so on. During those times radioactive materials were used in the production of these products in order to
preserve certain colors or glowing. Such products can still be
found at flea markets, antique shops and similar trading places.
In order to ensure protection of Lithuanian population
and environment against harmful effects of ionizing radiation
and potential exposure, RSC specialists continuously monitor

2015 m. Vilniaus oro uoste Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnų konfiskuotas laikrodis
Clock confiscated by State border security service (VSAT) ant the Vilnius airport in 2015

tokių gaminių pardavimo vietas. 2015 m. vartojamųjų gaminių, kuriuose yra radioaktyviųjų medžiagų, paieškos atliktos
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Plungės, Šiaulių ir Panevėžio miestų sendaikčių turguose, antikvariatuose. Prekybos vietose išmatuota lygiavertės dozės galia kito nuo 0,05 iki 0,14 µSv/h
ir neviršijo gamtinio fono. Radioaktyviosiomis medžiagomis
užterštų prekių nerasta.
24

marketplaces of such products. In 2015, searches of consumer
products, containing radioactive substances, were carried out
in Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Plungė, Šiauliai and Panevėžys city
flea markets and antique shops. Equivalent dose rate measured in marketplaces ranged from 0,05 to 0,14 µSv/h (microsieverts per hour) and did not exceed the natural background.
The items with radioactive contamination were not found.
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IV. Profesinės apšvitos
stebėsena

IV. Occupational exposure
monitoring

Darbuotojai profesinę apšvitą patiria dirbdami su šaltiniais ar jų aplinkoje medicinos, pramonės, mokslo, mokymo
ir kitose srityse arba iš darbo aplinkoje esančių gamtinės
kilmės šaltinių. Teisės aktų nustatyta tvarka atliekama tokių
darbuotojų profesinės apšvitos stebėsena, kurios tikslas –
sistemingai matuojant bei vertinant lygiavertės dozės galią, oro ir paviršių radioaktyvųjį užterštumą ir lygiavertę bei
efektinę apšvitos dozes, įrodyti, kad dozių ribos neviršijamos, taip pat nustatyti taikomų radiacinės saugos priemonių efektyvumą, radiacinės saugos požiūriu sukurti saugias
darbo sąlygas.

Workers experience occupational exposure by working
with sources or in their vicinity in areas of medicine, industry,
science, education and other, or from natural sources in their
work environment. Occupational exposure monitoring of
such workers is carried out in accordance with the procedures
in legislations and it is meant to prove that exposure limits
are not exceeded by systematically measuring and evaluating
equivalent dose rate, radioactive contamination of air and surfaces and equivalent and effective dose, also to determine the
effectiveness of applied radiation protection measures and to
create safe working conditions regarding radiation protection.

DARBUOTOJŲ IŠORINĖS APŠVITOS TYRIMAI

OCCUPATIONAL External exposure monitoring

Siekiant nustatyti darbuotojų apšvitos kitimo tendencijas,
darbuotojų gaunamos išorinės apšvitos stebėsena atliekama:
nuolat matuojant, sistemingai vertinant bei analizuojant viso
kūno, galūnių ir akių individualiąsias dozes.
2015 m. RSC specialistai atliko 2 926 darbuotojų, dirbančių medicinos, pramonės, mokslo ir mokymo bei kitose įstaigose, išorinės apšvitos individualiųjų dozių matavimus.
Individualiaisiais viso kūno, rankų ir akių termoliuminescenciniais dozimetrais išmatuota daugiau nei 12 000 dozių.
Didžiąją dalį (82 proc.) darbuotojų, kuriems RSC matavo išorinės apšvitos dozes, sudarė medicinos įstaigų darbuotojai;
mokslo ir mokymo darbuotojai sudarė 5 proc., pramonės –
4 proc., o likę 9 proc. – kiti darbuotojai.
Medicinos įstaigų darbuotojų vidutinė metinė efekti
nė dozė buvo 0,34 mSv, didžiausia metinė efektinė dozė
(11,6 mSv) buvo užregistruota intervencinės kardiologijos
gydy
tojui. Pramonės darbuotojų vidutinė metinė efektinė dozė buvo 0,41 mSv, didžiausia (2,6 mSv) užregistruota
defektoskopuotojui. Mokslo ir mokymo darbuotojų vidutinė metinė efektinė dozė buvo 0,11 mSv, didžiausia metinė
efektinė dozė – 0,43 mSv. Analizės rezultatai rodo, kad metinių efektinių dozių, viršijančių vidutinę metinę ribinę efektinę dozę (20 mSv), nenustatyta.
Palyginus RSC išmatuotas 2013–2015 m. medicinos, pramonės, mokslo, mokymo ir kitų įstaigų darbuotojų vidutines
metines dozes, reikia pasakyti, kad 2015 m. stebima didesnė pramonės darbuotojų vidutinė metinė išorinės apšvitos
dozė (22 pav.). Tai rodo, kad didėja šios srities darbuotojų
darbo krūviai.
RSC specialistai analizuoja ir vertina ne tik RSC, bet ir kitų
įstaigų išmatuotas išorinės apšvitos individualiąsias dozes.
Surinkus ir išanalizavus visus darbuotojų išorinės apšvitos metinių dozių rezultatus, buvo atliktas darbuotojų akių ir rankų
apšvitos vertinimas.

In order to determine the trends of change in workers exposure, workers external exposure monitoring is performed constantly: it is systematically measured by evaluating and analyzing
individual doses of the whole body, the extremities and the eyes.
In 2015, RSC specialists performed individual external exposure dose measurements for 2 926 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 (82 %) measured by RSC were of health
care radiation workers, science and education workers – 5 %,
industry workers – 4 %, and the rest 9 % – radiation workers
of other fields.
In the case of medicine institution workers, average effective annual dose was 0,34 mSv, largest effective annual dose
(11,6 mSv) was registered for a interventional cardiology doctor. In the case of industry employees, average effective annual
dose was 0,41 mSv, largest (2,6 mSv) dose was registered for a
worker in defectoscopy. In the case of science and education
employees, average annual effective dose was 0,11 mSv, largest
annual effective dose – 0,43 mSv. Results of the analysis show
that no annual effective doses exceeded the limit (20 mSv).
Comparison of average annual occupational doses of
medicine, industry, science, education and other institution
employees measured by RSC in 2013–2015 shows, that in
2015 a larger average annual external exposure dose of industry workers was observed (Figure 22). This indicates that there
is an increase in workload of workers in this area of activity.
RSC specialists analyze and evaluate external exposure individual doses measured not only by RSC, but also by other
institutions. By collecting and analyzing all results of workers
external exposure annual doses an evaluation of workers eyes
and hands exposure was carried out.
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Vidutinė metinė išorinės apšvitos dozė, mSv
Average annual external occupational dose, mSv
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22 pav. Vidutinės metinės išorinės apšvitos dozės 2013–2015 m.
Figure 22. Average annual external exposure doses during 2013–2015

DARBUOTOJŲ AKIŲ APŠVITOS VERTINIMAS

OCCUPATIONAL EYE EXPOSURE EVALUATION

Vadovaujantis Tarptautinės radiacinės saugos komisijos
(toliau – ICRP) rekomendacijomis, Europos Tarybos direktyva ir
TATENA standartais bei patvirtinus Lietuvos higienos normos
HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ pakeitimo
projektą, nuo 2015 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 20 mSv metinė
lygiavertė akies lęšiuko apšvitos dozė. Dėl nustatytos griežtesnės ribinės lygiavertės akies lęšiuko dozės daugiau dėmesio
buvo skirta intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojų akių apšvitos stebėsenai, nes šios srities darbuotojai dėl
darbo specifikos patiria didesnę ir netolygią viso kūno apšvitą.
2015 m. RSC vertino 159 intervencinės radiologijos ir
kardiologijos darbuotojų akies lęšiuko gaunamą apšvitą. Šiai
apšvitai vertinti naudotas individualiosios dozės ekvivalentas,
išmatuotas virš asmeninių apsauginių priemonių, nešiojamų
kaklo srityje. Papildomai individualiosios dozės ekvivalentas
matuotas akių lygyje 32 intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojams, turintiems didesnius darbo krūvius ir
patiriantiems didesnę apšvitą.
Vertinant akies lęšiuko lygiavertę dozę, buvo remiamasi
tarptautiniais standartais, TATENA specialistų rekomendacijomis ir EURADOS atliktais tyrimais bei laikytasi sąlygos, kad
darbuotojai nuolat nešioja apsauginius švinuotus akinius.
Siekiant kuo tiksliau įvertinti akies lęšiuko gautą lygiavertę
dozę, buvo surinkta informacija apie darbuotojų naudojamus apsauginius švinuotus akinius, jų formą, dydį ir švino
ekvivalentą. Išanalizavus surinktą informaciją ir vadovaujantis konservatyvumo principu nustatyta, kad darbuotojo,
atliekančio intervencinės radiologijos ir kardiologijos procedūras ir dirbančio vienoje darbovietėje, didžiausia gauta
akies lęšiuko lygiavertė dozė būtų apie 16,8 mSv per metus,
vidutinė šios srities darbuotojų lygiavertė metinė akies lęšiuko dozė – 1,9 mSv per metus.

In accordance with recommendations of International
Commission of Radiation Protection (ICRP), European Council
directive and IAEA standards and after approving amendment
project of the Lithuanian Hygiene Standard HN 73:2001 „Basic
Standard of Radiation Protection” since May 1st, 2015 annual
equivalent exposure dose of 20 mSv for the leans of the eye is
in force. Due to a stricter equivalent dose limit for the lens of
the eye more attention was paid to eye exposure monitoring
of interventional radiology and cardiology workers, because
workers in this area experience an elevated and non-uniform
exposure of the entire body due to the character of work.
In 2015 RSC evaluated eye lens exposure of 159 interventional radiology and cardiology workers. Individual dose
equivalent was used to evaluate this exposure, it was measured over personal protection measures that are worn in the
neck area. Additionally individual dose equivalent was measured at eye level for 32 interventional radiology and cardiology workers who have higher workloads and experience
higher exposure.
Evaluation of eye lens equivalent dose was based on international standards, IAEA specialist recommendations and
research by EURADOS and also the condition that workers are
always wearing leaded protection glasses was taken into account. In order to evaluate eye lens equivalent exposure as
precisely as possible, information about the leaded protection
glasses used by workers, their shape, size and lead equivalent
was collected. By analyzing the collected information and
adhering to the principle of conservatism it was determined,
that in the case of the worker who performs interventional
radiology and cardiology procedures and works at a single
workplace the largest eye lens equivalent dose is about 16,8
mSv per year, the average equivalent annual eye lens dose for
workers in this area is 1,9 mSv per year.
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Metinė lygiavertė akies lęšiuko dozė, mSv
Annual equivalent eye lens doses, mVs

Neretai intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai dirba keliose darbovietėse. Susumavus visų darboviečių įvertintas akių apšvitos dozes nustatyta, kad vieno
intervencinės kardiologijos gydytojo, dirbančio dviejose
darbovietėse, gauta lygiavertė akies lęšiuko dozė buvo apie
24,8 mSv ir apie 20 proc. viršijo nustatytą metinę ribinę dozę
(20 mSv). Vadovaujantis 2015 m. liepos 24 d. RSC direktoriaus įsakymu Nr. V-53 patvirtintomis „Darbuotojų apšvitos
ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklėmis“, darbuotojų,
kurių įvertinta akies lęšiuko metinė lygiavertė dozė yra didesnė nei 15 mSv, išorinę akių apšvitą privaloma matuoti
akių lygyje nešiojamais dozimetrais, todėl šiam darbuotojui
nurodyta abiejose darbovietėse akių apšvitą matuoti akių
dozimetru.
Kitų intervencinės radiologijos darbuotojų metinės lygiavertės akies lęšiuko dozės, apskaičiuotos naudojant kaklo
srityje išmatuotus individualiuosius dozės ekvivalentus yra pavaizduotos 23 pav.

80

Interventional radiology and cardiology doctors often
work at several workplaces. By summing evaluated eye exposure doses at all workplaces it was determined, that in
the case of a single cardiology doctor working at two workplaces the equivalent eye lens dose was about 24,8 mSv
and exceeded the established annual dose limit (20 mSv)
by about 20 percent. In accordance with the “Regulations
on Conducting of Monitoring of Workers’ Exposure and
Workplaces” approved by the order of the director of RSC
No. V-53 of July 24th, 2015, in the case of workers, whose
evaluated eye lens annual equivalent dose is greater than
15 mSv, external eye exposure must be measured by dosimeter carried at eye level, therefore this worker was instructed to measure eye exposure using an eye dosimeter
at both workplaces.
Annual equivalent eye lens doses of other interventional
radiology workers calculated by using individual dose equivalents measured in the neck area are shown in Figure 23.
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23 pav. Intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojų akies lęšiuko metinės lygiavertės dozės
Figure 23. Annual equivalent doses of interventional radiology and cardiology workers

DARBUOTOJŲ RANKŲ APŠVITOS VERTINIMAS

OCCUPATIONAL HAND EXPOSURE EVALUATION

Rankų apšvitos dozės buvo vertintos pagal individualiuosius dozės ekvivalentus, išmatuotus darbuotojams nešiojant žiedo formos dozimetrus. 2015 m. matuotos 117
intervencinės radiologijos ir kardiologijos, branduolinės
medicinos ir spindulinės terapijos darbuotojų rankų apšvitos dozės. Didžiausios metinės rankų apšvitos lygiavertės
dozės – 143 mSv ir 101 mSv – nustatytos atitinkamai gydytojui radiologui, atliekančiam intervencinės radiologijos
procedūras, ir diagnostinės branduolinės medicinos radiologijos technologui. Didžiausios ir vidutinės rankų metinės
lygiavertės dozės atskirose medicinos srityse pavaizduotos
24 pav. Įvertintos rankų apšvitos dozės neviršijo nustatytos
metinės ribinės galūnių apšvitos dozės (500 mSv).

Hand exposure doses were evaluated according to individual dose equivalents, measured by ring shaped dosimeters, worn by workers. In 2015, the hand exposure doses
were measured for 117 interventional radiology and cardiology, nuclear medicine and radiotherapy workers. The
highest annual hand exposure doses were 143 mSv and
101 mSv received respectively by the interventional radiology physician performing interventional radiology
procedures and diagnostic nuclear medicine radiology
technologist. The highest and average annual hand exposure equivalent doses in different fields of medicine are presented in Figure 24. Assessed hand exposure doses did not
exceed annual dose limit for the extremities (500 mSv).
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Rankų metinė lygiavertė dozė, mSv
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24 pav. Didžiausios ir vidutinės rankų metinės lygiavertės dozės atskirose medicinos srityse
Figure 24. The highest and average annual hand exposure doses in different fields of medicine

BRANDUOLINĖS MEDICINOS DARBUOTOJŲ VIDINĖS
APŠVITOS TYRIMAI

NUCLEAR MEDICINE workers 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. 2015 m. vidinės apšvitos tyrimai buvo atlikti
26 branduolinės medicinos darbuotojams, dirbantiems su
131 123 125
I, I, I ir 99mTc.
Darbuotojams, dirbantiems su 131I, 123I ir 125I, atlikti 29 skydliaukės aktyvumo matavimai. Apskaičiuotos kaupiamosios
efektinės dozės buvo nuo 49 iki 65 µSv.
Darbuotojams, dirbantiems su 99mTc, atlikta 12 viso kūno
aktyvumo matavimų. Dviem darbuotojams, paviršinės taršos
matuokliu aptikus rankų paviršinę taršą, atlikti pakartotiniai
viso kūno aktyvumo matavimai. Apskaičiuotos kaupiamosios
efektinės dozės buvo nuo 0,3 iki 2,2 µSv.
Vadovaujantis 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 26 nuclear
medicine workers, who operate 1311, 123l, 125l and 99mTc sources,
internal exposure measurements were performed in 2015.
For workers, who operate 1311, 123l, and l25l sources, 29 thyroid activity measurements were performed. The highest calculated committed effective doses were from 49 to 65 µSv.
12 measurements with the whole body counter were performed for workers, who operate 99mTc sources. Two workers
had to undergo repeated entire body activity measurements
due to hand surface contamination detected by surface contamination meter. Calculated committed effective doses for
these workers were from 0,3 to 2,2 µSv.
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.

Viso kūno, skydliaukės ir paviršinės taršos matuokliai
Meters for whole body, thyroid gland and surface contamination
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ORLAIVIŲ ĮGULŲ NARIŲ APŠVITOS VERTINIMAS

AIRCRAFT CREW EXPOSURE

Radiacinės saugos priemones, kurių privalu laikytis orlaivių
bendrovėms, nustato ES teisės aktai ir TATENA rekomendacijos bei 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 (skraidančių didesniame nei 8 000 m aukštyje), kurių
apšvitos dozė gali viršyti 1 mSv per metus, apšvitą privaloma vertinti 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, kad gemalo arba vaisiaus apšvita būtų kuo mažesnė
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 orlaivių bendrovių patikrinimus, kaupia ir analizuoja informaciją apie orlaivių įgulų narių apšvitą. Lietuvoje
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.
Išanalizavus 4 kontroliuojamų orlaivių bendrovių pateiktus duomenis nustatyta, kad didžiausia 2015 m. įvertinta
orlaivio įgulos nario metinė apšvitos dozė buvo 2,77 mSv,
vidutinė – 1 mSv. Orlaivių įgulų narių apšvitos dozių pasiskirstymo dinamika 2011–2015 m. pavaizduota 25 pav.
Per pastaruosius 5 metus vidutiniškai 38 proc. orlaivių įgulų

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, 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.
RSC officers regularly carry out inspections, store and analyze
information about aircraft crew members exposure in order to assess the compliance of aircraft companies with the radiation protection requirements. In Lithuania 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.
Data analysis of 4 controlled aircraft companies showed, that
the largest exposure dose of an aircraft crew member in 2015
was 2,77 mSv and the average dose – 1 mSv. The dynamics of
exposure dose distribution of aircraft crew members in 2011–
2015 is presented in Figure 25. Over the past 5 years, an average
of 38 % of annual exposure doses due to cosmic radiation for
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25 pav. Orlaivių įgulų narių apšvitos dozių pasiskirstymo dinamika 2011–2015 m.
Figure 25. Dynamics of distribution of exposure doses of aircraft crew members in 2011–2015
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narių apšvita iš kosminės spinduliuotės viršijo 1 mSv per
metus, atitinkamai 2015 m. – 57 proc. atvejų. Tokia situacija susidarė dėl to, kad orlaivių bendrovėje, turinčioje didžiausią orlaivių įgulų narių skaičių, padidėjo darbo krūviai,
o kartu ir įgulų narių apšvitos dozės. 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 kitose
Europos šalyse dirbančių orlaivių įgulų narių. Manytina, kad
tokią situaciją lemia mažesnis orlaivių įgulų narių darbo krūvis
ir vykdomų skrydžių maršrutai.

aircraft crew members exceeded the dose limit for the population (1 mSv per year), respectively, in 2015 – 57 % cases. Such a
situation arose because workloads increased at the aircraft company with the largest number of aircraft crew members, likewise,
crew member exposure doses increased. 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.

V. Medicininė (pacientų) apšvita

V. Medical exposure

Medicininė apšvita, dažnai dar vadinama pacientų apšvita, sudaro didžiausią apšvitos, kurią žmonės gauna iš dirbtinių šaltinių, dalį. Pastaruoju metu medicininė apšvita didėja ir,
kaip teigiama Jungtinių Tautų mokslinio komiteto jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui tirti skelbiamose publikacijose,
sudaro apie 25 proc. pasaulio gyventojų gaunamos apšvitos iš
visų (gamtinių ir dirbtinių) šaltinių, o kai kuriose šalyse ji siekia
net 50 proc. Lietuvoje ši apšvita sudaro 30 proc., t. y. medicininė apšvita šiek tiek didesnė už vidutinę pasaulyje gaunamą
apšvitą. Tokią reikšmingą medicininės apšvitos įtaką gyventojų gaunamai apšvitai lemia visame pasaulyje didėjantis kompiuterinės tomografijos ir diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų skaičius. Tokia situacija būdinga ir Lietuvai.
Didėjant kompiuterinės tomografijos procedūrų skaičiui, net
55 proc. Lietuvos gyventojų gaunamos medicininės apšvitos
(kolektyvinės efektinės dozės) sudaro kompiuterinės tomografijos procedūrų metu patirta apšvita (26 pav.).

Medical exposure, often also called patient exposure,
comprises the largest part of exposure people receive from
artificial sources. Recently medical exposure is on the rise and,
according to publications of United Nations Scientific Committee for Research on Effects of Ionizing Radiation, comprises
25 % of exposure received by world population from all (natural and artificial) sources. It reaches even 50 % in some countries. Medical exposure of Lithuanian population equals 30 %
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.
This situation is also characteristic of Lithuania. With growing
number of computed tomography procedures, as much as
55 % of total medical exposure (collective effective dose) of
Lithuanian population is determined by exposure associated
with computed tomography procedures (Figure 26).

Intervencinė radiologija / Interventional radiology
2%
21 % Rentgenografija
Radiography

Kompiuterinė tomografija 55 %
Computed tomography

22 % Rentgenoskopija-rentgenografija
Fluoroscopy-radiography

26 pav. Lietuvos gyventojų gautos kolektyvinės efektinės dozės priklausomybė nuo skirtingų rentgenodiagnostikos procedūrų
Figure 26. Lithuanian population collective effective dose‘s dependance on various X-ray diagnostics procedures
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PACIENTŲ GAUNAMA APŠVITA RENTGENODIAGNOSTIKOS
PROCEDŪRŲ METU

Medical exposure OF x-ray diagnostics
procedures

RSC specialistai, siekdami atlikti nuolatinę pacientų gaunamos
apšvitos stebėseną ir palyginti pacientų gaunamas dozes su sveikatos apsaugos ministro nustatytais rekomenduojamais medicininės apšvitos lygiais, 2015 m. toliau įgyvendino 2012–2016 m.
rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, kompiuterinės tomografijos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu
pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos programas. Šių programų tikslas – per penkerius metus visose ASPĮ įvertinti pacientų
gaunamą apšvitą įvairių rentgenodiagnostikos procedūrų metu.
Įgyvendinant šias programas, 2015 m. buvo įvertinta
pacientų gaunama apšvita:

In order to carry out constant monitoring of patient exposure and to compare patient doses with reference levels of
medical exposure approved by health minister, RSC specialists in 2015 continued the monitoring programs for patient
exposure during radiography, fluoroscopy, mammography,
computed tomography and interventional radiology procedures. The aim of these programs is to evaluate patient exposure at all ASPĮ during various X-ray diagnostics procedures
over 5 years.
By carrying out these programs patient exposure in 2015
was evaluated at:

•
•
•
•

16 ASPĮ, atliekančių rentgenografijos procedūras;
4 ASPĮ, atliekančiose rentgenoskopijos procedūras;
8 ASPĮ, atliekančių kompiuterinės tomografijos procedūras;
6 ASPĮ, atliekančiose rentgenodiagnostines mamografijos procedūras;
• 4 ASPĮ, atliekančiose intervencinės radiologijos procedūras.
Vertinant rentgenografijos procedūrų metu pacientų
gaunamą apšvitą, kaip ir 2011–2014 m., daugiausia duomenų surinkta apie dažniausiai ASPĮ pacientams atliekamas procedūras (27 pav.): krūtinės ląstos PA / AP (34 proc.), stuburo
juosmens dalies LAT (14 proc.) ir stuburo juosmens dalies AP
(11 proc.). Įvertinus pacientų gaunamą apšvitą nustatyta, kad
rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai viršyti 5-iose
ASPĮ. Šioms ASPĮ buvo nurodyta išsiaiškinti viršijimo priežastis
ir jas pašalinti. ASPĮ atlikus korekcinius veiksmus, RSC specialistai pakartotinai įvertino pacientų gaunamą apšvitą ir nustatė,
kad ASPĮ pacientų gaunama apšvita buvo optimizuota ir nebeviršija rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių.
2015 m. taip pat buvo nustatyta, kad dviejose ASPĮ, atliekančiose mamografijos procedūras, yra viršijami rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai (28 pav.). Šioms ASPĮ
buvo nurodyta išsiaiškinti viršijimo priežastis ir jas pašalinti.
Stuburo krūtinės dalies LAT / Thoracic spine LAT 9 %
Stuburo krūtinės dalies AP/PA 7 %
Thoracic spine AP/PA

•
•
•
•

16 ASPĮ conducting radiography procedures;
4 ASPĮ conducting fluoroscopy procedures;
8 ASPĮ conducting computed tomography procedures;
6 ASPĮ conducting X-ray diagnostic mammography procedures;
• 4 ASPĮ conducting interventional radiology procedures.
By evaluating patient exposure during radiography procedures, as in 2011–2014, most of the data was collected on
the most common procedures performed on patients in ASPĮ
(Figure 27): chest PA / AP (34 %), lumbar spine LAT (14 %) and
lumbar spine LAT (11 %). By evaluating patient exposure it was
determined, that reference levels of medical exposure were
exceeded at 5 ASPĮ. These ASPĮ were instructed to find out the
causes of exceedance and to eliminate them. After ASPĮ performed corrective actions RSC specialist reevaluated patient
exposure and determined that ASPĮ patient exposure was
optimized and no longer exceeds reference levels of medical
exposure.
In 2015 it was also determined that at two ASPĮ conducting mammography procedures reference levels of medical exposure was exceeded (Figure 28). These ASPĮ were instructed
to find out the causes of exceedance and to eliminate them.

11 % Dubens AP / Pelvis AP
5 % Kaukolės AP / Skull AP
1 % Krūtinės ląstos LAT / Chest LAT
6 % Klubo sąnario / Coxa

Stuburo juosmens dalies LAT 14 %
Lumbar spine LAT

Stuburo juosmens dalies AP 11 %
Lumbar spine AP

1%
Pilvo / Abdomen

1 % Kaukolės LAT / Skull LAT

34 % Krūtinės ląstos PA/AP
Chest PA/AP

27 pav. 2015 m. rentgenografijos tyrimų pasiskirstymo dažnis vertinant pacientų gaunamą apšvitą
Figure 27. Radiography examination’s distribution frequency by evaluating patient exposure in 2015
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28 pav. ASPĮ išmatuotų vidutinių liaukinio audinio dozių (VLD), suspaustos krūties storiui esant 4,5 cm,
palyginimas su rekomenduojamais medicininės apšvitos lygiais
Figure 28. Comparison of average glandular tissue doses (AGTD), when thickness of compressed breast is 4,5 cm,
measured by ASPĮ with reference levels of medical exposure

ASPĮ atlikus korekcinius veiksmus, RSC specialistai 2016 m. pakartotinai vertins pacientų gaunamą apšvitą.
Įvertinus kompiuterinės tomografijos procedūrų metu
pacientų gaunamą apšvitą, pastebėta, kad stuburo juosmens
dalies KT tyrimams nustatyti per griežti rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai ir būtina juos tikslinti. Siekiant optimizuoti atliekamus tyrimus ir patikslinti rekomenduojamus
medicininės apšvitos lygius, planuojama juos keisti.
Taip pat 2 ASPĮ buvo įvertinta vaikų gaunama apšvita galvos kompiuterinės tomografijos tyrimų metu (29 pav.).
Nustatyta, kad vienoje ASPĮ 10 metų amžiaus vaikų gaunama vidutinė apšvitos dozė yra šiek tiek didesnė už rekomen-

When ASPĮ will perform corrective action RSC specialists will
reevaluate patient exposure in 2016.
By evaluating patient exposure during computed tomography procedures it was noted, that reference levels of medical exposure for lumbar spine CT examination are too strict
and should be revised. In order to optimize performed examinations and to revise reference levels of medical exposure
there are planned changes for them.
Also, at 2 ASPĮ children exposure was estimated during
head computed tomography examinations (Figure 29).
It was determined, that at one ASPĮ average exposure of
10 year old children is slightly above the reference level. This
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29 pav. Dozės ir ilgio sandaugos (DLP) vidutinės vertės, nustatytos atliekant galvos tyrimus vaikams pasirinktose ASPĮ 2015 m.
Figure 29. Average values of dose-length product (DLP), determined during head examinations for children at selected ASPĮ in 2015
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duojamą. Ši ASPĮ jau ėmėsi veiksmų, reikalingų optimizuoti procedūrų parametrus ir mažinti vaikų gaunamas apšvitos dozes.
Kitų rentgenodiagnostikos procedūrų metu rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių viršijimas nebuvo nustatytas,
o, apibendrinus pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos programų duomenis ir palyginus apskaičiuotą Lietuvos gyventojų gaunamą kolektyvinę efektinę dozę, kuri yra apie 960 mSv
tūkstančiui gyventojų, su EK rekomendacijose Nr. 154 „Gyventojų gaunama apšvita medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų metu“ pateikta vidutine Europos gyventojų gaunama
kolektyvine efektine doze (1000 mSv tūkstančiui gyventojų),
buvo nustatyta, kad Lietuvos gyventojų gaunama medicininė
apšvita yra šiek tiek mažesnė už vidutinę Europos gyventojų
gaunamą medicininę apšvitą.

ASPĮ already took action to optimize procedure parameters
and to reduce exposure of the children.
During other X-ray diagnostics procedures no exceedance of reference levels of medical exposure was registered.
After summarizing data from patient exposure monitoring
programs and comparison of calculated collective effective dose of Lithuania’s population, which is about 960 mSv
per thousand people, with average collective effective dose
of European population (1000 mSv per thousand people,
stated in EC recommendations No. 154 “Population exposure during medical X-ray diagnostics procedures”), it was
determined, that medical exposure of Lithuanian population
is slightly lower than average medical exposure of European
population.

RENTGENODIAGNOSTIKOS ĮRANGOS KOKYBĖS
KONTROLĖS BANDYMAI

Quality control tests in
X-ray diagnostics

Pastaraisiais metais tobulėjant technologijoms ir modernėjant rentgenodiagnostikos įrangai, vis daugiau ASPĮ naudoja rentgeno aparatus su skaitmeninėmis vaizdo gavimo
sistemomis, todėl sparčiai mažėja ASPĮ, naudojančių filmus
vaizdui gauti. Naudojant skaitmenines vaizdo gavimo sistemas, padidėja atliekamų rentgenodiagnostikos tyrimų sparta, gaunami geresnės kokybės vaizdai bei mažėja paciento
patiriama apšvita. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad rentgeno
aparatas su skaitmenine vaizdo gavimo sistema negarantuoja,
kad visi aparato parametrai yra suderinti ir naudojimo metu
negali pakisti, todėl, neatsižvelgiant į tai, koks yra rentgeno aparato tipas, gamintojas ir pagaminimo data bei vaizdo gavimo
sistema, visai rentgenodiagnostikos įrangai kokybės kontrolės
bandymai yra privalomi. Siekiant įvertinti, ar parametrai atitinka Lietuvos higienos normoje HN 78:2009 „Kokybės kontrolės
reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ (toliau – HN 78:2009) nustatytus reikalavimus bei
užtikrinti tyrimo metu optimalią tiek gaunamų vaizdų kokybę,
tiek pacientų patiriamą apšvitą, vykdomi rentgeno aparatų,
vaizdo gavimo bei vertinimo sistemų kokybės kontrolės priėmimo (naujai įsigytiems rentgenodiagnostikos aparatams) ir
periodiniai bandymai.
2015 m. RSC specialistai atliko 131 rentgeno aparato kokybės kontrolės bandymus. Daugiausiai patikrinta rentgeno aparatų, naudojamų rentgenografijos procedūroms atlikti, kurie
sudarė 15 proc. visų tokio tipo aparatų, naudojamų Lietuvoje.
Visi patikrinti rentgenografijos aparatai naudojo skaitmeninę
arba skaitmenizuotą vaizdo gavimo sistemą. Taip pat patikrinta
27 proc. kompiuterinės tomografijos aparatų ir 26 proc. mamografijos aparatų. Kokybės kontrolės bandymai atlikti rentgenoskopijos, angiografijos, mobiliems C formos lanko ir dantų rentgeno aparatams. Po atliktų bandymų paaiškėjo, kad 7 rentgeno
aparatai neatitiko nustatytų reikalavimų (žr. 4 lentelę).

With the advance of technology in recent years and modernization of X-ray diagnostics equipment more and more
ASPĮ use X-ray machines with digital imaging systems, therefore, the number of ASPĮ using films for imaging is rapidly declining.
The use of digital imaging systems accelerates the X-ray
diagnostics examinations, produces better quality images
and reduces patient exposure. It is important to note, that
X-ray equipment with digital imaging system does not guarantee the compatibility of all parameters of the equipment
and that they will not change during operation. Therefore,
without taking into consideration the type of the equipment,
manufacturer, date of manufacture and imaging system,
quality control tests are compulsory for all X-ray diagnostics
equipment. In order to evaluate whether parameters meet
requirements of Lithuanian hygiene norm HN 78:2009 “Quality Control Requirements and Evaluation Criteria in Medicinal
X-ray Diagnostics” and to ensure optimal image quality ant
patient exposure during examinations, acceptance (for newly
acquired X-ray diagnostics machines) and periodic quality
control tests are performed for X-ray equipment, imaging and
evaluation systems .
In 2015 RSC specialists conducted 131 quality control tests
of X-ray equipment. Majority of the tests was performed on
X-ray equipment, used for radiography procedures, which account for 15 % of all equipment of this type used in Lithuania.
All tested radiography machines employed digital or digitized imaging system. Also, 27 % of computed tomography
machines and 26 % of mammography machines were tested.
Quality control tests were performed on fluoroscopy, angiography, mobile C-arm and dental X-ray equipment. The tests
showed that 7 X-ray machines did not meet the set requirements (see table 4).
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4 lentelė. Rentgenodiagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymų
skaičius ir rezultatai

Table 4. Number of quality control tests of X-ray diagnostics equipment and
their results

Eil. Rentgenodiag
Atlikta
Atlikta
Atitiko Neatitiko
Atitiko
Nr. nostikos aparatų priėmimo periodinių nustatytus nustatytų nustatytus
tipai
bandymų bandymų reikalavi reikalavi reikalavimus
mus
mų
po remonto
1
2
3
4
5
6
7
Stacionarus
1
–
45
43
2
–
rentgenografijos
Stacionarus rent
2
–
3
3
–
–
genoskopijos
Stacionarus
3 rentgenoskopijos–
4
4
–
–
rentgenografijos
Mobilus su C
4
4
8
10
2
–
formos lanku
5 Mobilus
–
10
9
1
–
Dantų intrao
3
21
23
1
–
6
ralinis
7 Dantų panoraminis
1
2
3
–
–
8 Mamografijos
–
11
10
1
1
Intervencinės
9
1
1
2
–
–
radiologijos
Kompiuterinės
3
14
17
–
–
10
tomografijos
11 Fluorografijos
–
–
–
–
–
12 Kiti
–
–
–
–
–
Iš viso
12
119
124
7
1

Types of X-ray Amount of Amount Met the set Did not Met the set
diagnostics acceptance
of
require
met the
require
No.
equipment tests done periodic
ments
set re ments after
tests done
quirement
repairs
1
2
3
4
5
6
7
Stationary
1
–
45
43
2
–
radiography
Stationary
–
3
3
–
–
2
fluoroscopy
Stationary
3 fluorocopy–
4
4
–
–
radiography
4 Mobile C-arm
4
8
10
2
–
5 Mobile
–
10
9
1
–
Dental in
6
3
21
23
1
–
traoral
Dental pano
1
2
3
–
–
7
ramic
8 Mammography
–
11
10
1
1
Interventional
1
1
2
–
–
9
radiology
Computed
10
3
14
17
–
–
tomography
11 Fluorography
–
–
–
–
–
12 Other
–
–
–
–
–
In total
12
119
124
7
1

Atlikti 5 negatoskopų ir 11 TV monitorių skaisčio ir aplinkos
apšviestumo bandymai. Nustatyta, kad visi tikrinti monitoriai ir
negatoskopai atitiko HN 78:2009 reikalavimus.
Vadovaujantis EK 2012 m. išleistu radiacinės saugos leidiniu Nr. 162 „Medicininės radiologinės įrangos, naudojamos
diagnostinėje radiologijoje, branduolinėje medicinoje ir spinduliniame gydyme, tinkamumo kriterijai“, HN 78:2009 2015 m.
buvo papildyta bei pakeista naujais reikalavimais ir vertinimo
kriterijais, joje taip pat nustatyta naujų reikalavimų tūrinės
kompiuterinės tomografijos įrangai.
RSC specialistai ne tik patys atlieka kokybės kontrolės
bandymus, tačiau organizuoja radiologijos technologų mokymus, kurių metu supažindina su kokybės kontrolės bandymų
svarba ir praktiškai moko atlikti nesudėtingus mėnesinius ir
ketvirtinius rentgenodiagnostikos aparatų kokybės kontrolės
bandymus.

Luminance and environment illumination tests were performed on 5 negatoscopes and 11 TV monitors. It was determined, that all tested monitors and negatoscopes met HN
78:2009 requirements.
In accordance with EC radiation protection publication
No. 162 “Criteria for Acceptability of Medical Radiological
Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine
and Radiotherapy”, published in 2012, in 2015 HN 78:2009 was
appended and modified with new requirements and acceptability criteria. Also new requirements were set for cone beam
CT equipment.
RSC specialists not only perform the quality control tests
themselves, but also organize radiology technologists training
where the importance of quality control tests are introduced
and simple monthly and quarterly quality control tests for
X-ray diagnostics equipment are shown.

VI. Gyventojų apšvita

VI. Public exposure

Vykdant Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo)
2012–2016 m. programą, įvertinta Lietuvos gyventojų iš visų
galimų šaltinių gaunama apšvita. 2015 m. vidutinė metinė
šalies gyventojų apšvita (išskyrus profesinę apšvitą) buvo
3,19 mSv. Didžiausią apšvitos dalį sudarė apšvita iš radono
222
Rn ir jo skilimo produktų patalpose (1,03 mSv) bei medicininė apšvita, patiriama rentgenodiagnostikos procedūrų
metu (0,96 mSv). 2015 m. Lietuvos gyventojų gautos apšvitos sudedamosios dalys pateiktos 30 pav.

By implementing the Public Exposure Monitoring Programme for 2012–2016 exposure of Lithuanian population from
all possible sources was evaluated. In 2015, 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 30
shows the components of resident‘s exposure in 2015.
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Radionuklidai maiste ir geriamajame vandenyje 0,34
Radionuclides in food and drinking water
1,0 Radonas patalpose
Indoor radon

Medicininė apšvita 0,96
Medical exposure

0,4 Kosminė spinduliuotė
Cosmic radiation
0,53 Išorinė apšvita lauke ir patalpose
External indoor and outdoor exposure
30 pav. Gyventojų 2015 m. gautos apšvitos sudedamosios dalys, mSv
Figure 30. Components of Lithuanian resident’s exposure in 2015, mSv

MAISTE IR GERIAMAJAME VANDENYJE ESANČIŲ
RADIONUKLIDŲ SĄLYGOTA GYVENTOJŲ APŠVITA

PUBLIC EXPOSURE FROM RADIONUCLIDES IN FOOD AND
DRINKING WATER

2015 m., kaip ir kasmet, stebėta ir vertinta gyventojų apšvita,
gaunama iš vietinės kilmės maisto produktuose, jų žaliavose ir geriamajame vandenyje esančių radionuklidų. Tirti Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ignalinos, Zarasų bei Utenos
savivaldybių teritorijose atrinkti pagrindinių maisto produktų: pieno, mėsos, žuvies, bulvių, kopūstų, grūdų, geriamojo vandens ir
grybų iš įvairių Lietuvos miškų mėginiai. Gyventojų apšvitai, gaunamai iš paruoštame maiste esančių radionuklidų, įvertinti tirti
paros raciono mėginiai, kurie buvo atrenkami kas mėnesį.
Tyrimų rezultatai parodė, kad, kaip ir ankstesniaisiais metais, po branduolinių ginklų bandymų ir branduolinių avarijų
aplinkoje pasklidusių dirbtinių radionuklidų 137Cs ir 90Sr lemiama apšvita sudaro nedidelę visos gyventojų iš radionuklidų su
maistu gaunamos apšvitos dalį (mikrosivertais) (31 pav.).

In 2015, as in every year, population exposure from radionuclides in local food products, their raw materials and in drinking
water was monitored and evaluated. In Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Panevėžys and in municipalities of Ignalina, Zarasai and
Utena samples from selected main food products: milk, meat, fish,
potatoes, cabbages, grain, drinking water and mushrooms from
various forests in Lithuania, were tested. To evaluate population
exposure, received from radionuclides present in prepared food,
samples of daily ration were tested, which were sampled monthly.
Research results, as in previous years, show that man-made
radionuclides 137Cs and 90Sr produced after nuclear weapon
tests and released to the environment of nuclear accidents
result in an minor part of the whole resident‘s exposure to radionuclides in food (mSv) (Figure 31).

Žuvis Sr-90 / Fish Sr-90 0,01
Bulvės Cs-137 / Potatoes Cs-137 0,03

mėsa Sr-90
Žuvis Cs-137 / Fish Cs-137
0,1 Mėsa Sr-90 / Meat Sr-90 mėsa Cs-137
0,1

Bulvės Sr-90 / Potatoes Sr-90 0,02
Kopūstai Cs-137 0,02
Cabbage Cs-137

pienas
Sr-90
0,05 Mėsa Cs-137 / Meat
Cs-137
pienas Cs-137
grūdai Sr-90
grūdai
0,2 Pienas Sr-90
/ MilkCs-137
Sr-90

Kopūstai Sr-90 0,24
Cabbage Sr-90

0,05
Grūdai Cs-137 / Grain Cs-137

kopūstai Sr-90
kopūstai Cs-137
bulvės Sr-90
0,06 Pienas Cs-137 / Milk Cs-137
bulvės Cs-137
0,16 Grūdai Sr-90 / Grain Sr-90
žuvis Sr-90
žuvis Cs-137

31 pav. Apšvita iš 137Cs ir 90Sr radionuklidų maisto produktuose, mikroSv
Figure 31. Exposure from radionuclides 137Cs and 90Sr in food products, microSv
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Iš visų produktų įvairiose žuvyse nustatomas kiek didesnis
Cs lygis, tačiau ir toks jo kiekis nelemia papildomos gyventojų apšvitos. 137Cs savitojo aktyvumo vidutinės vertės žuvies
mėginiuose 1976–2015 m. parodytos 32 pav. Kaip matyti iš
paveikslo, pastaruosius 10 metų 137Cs lygis žuvyse neviršija
10 Bq/kg, tačiau mažėjimo tendencijos nėra.

Out of all the products, various fish show slightly higher
levels of 137Cs, but even such levels do not cause additional
population exposure. Average values of 137Cs specific activity
in fish samples during 1976–2015 are shown in figure 32. The
figure shows that during the last 10 years 137Cs level in fish
does not exceed 10 Bq/kg, but there is no declining trend.
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32 pav. 137Cs lygis žuvies mėginiuose, 1976–2015 metais, Bq/kg
Figure 32. 137Cs levels in fish samples during 1976–2015, Bq/kg

RSC taip pat vertina, kokią galimą papildomą apšvitą gali
patirti gyventojai, vartoję gyvūninės kilmės, ypač laukinių
gyvūnų mėsą ir kitus produktus. Išanalizavus Nacionalinio
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2015 m. pateiktus radiologinių tyrimų duomenis nustatyta, kad laukinių
gyvūnų mėsoje yra didesnis 137Cs kiekis. Didžiausias 137Cs
kiekis nustatytas Šilutės savivaldybės teritorijoje sumedžiotų
šernų mėsoje (19,8 Bq/kg). Jeigu gyventojai per metus
suvalgytų 45 kg tokios šernienos, jie patirtų 11 µSv apšvitą,
tačiau tokia apšvita nėra didelė, palyginti su visa gyventojų
gaunama apšvita. Pastaraisiais metais kiaušiniuose nustatomas didesnis (iki 3 Bq/kg) nei kituose produktuose 90Sr kiekis,
tačiau toks 90Sr kiekis nėra didelis ir negali lemti papildomos
gyventojų apšvitos. Padidėjusį 90Sr kiekį galėtų lemti įvežami
iš kitų šalių pašarai.
Iš visų maisto produktų miško grybuose nustatomas
didžiausias 137Cs savitasis aktyvumas. Siekiant įvertinti grybų
užterštumą 137Cs radionuklidu, buvo atrinkti valgomųjų
grybų rūšių mėginiai iš įvairių Lietuvos miškų. Dauguma grybų mėginių buvo surinkti mažiau 137Cs užterštuose
miškuose, nes 2015 m. Varėnos rajone buvo nedidelis grybų
derlius. Ištyrus 129 grybų mėginius nustatyta, kad 2015 m.
vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas valgomuosiuose grybuose buvo 36 Bq/kg (33 pav.), tačiau atskirose valgomųjų
grybų rūšyse jis buvo skirtingas. Gyventojų apšvita, sukeliama grybuose esančio 137Cs radionuklido, taip pat yra
nedidelė. Laikant, kad gyventojas per metus suvalgo 10 kg
grybų, kuriuose 137Cs radionuklido yra 36 Bq/kg, jis patirtų
apie 4 µSv apšvitą.
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RSC also evaluates what possible additional exposure
might be received by population, which uses products of
animal origin especially wild animal meat and other products.
By analyzing radiological research data provided by National
Food and Veterinary Risk Assessment Institute in 2015 it was
determined that 137Cs levels in wild animal meat are higher.
Highest level of 137Cs was detected in boar meat, which was
hunted down in the territory of Šilutė municipality (19,8 Bq/kg).
By eating 45 kg of such meat annually inhabitants would receivee exposure of 11 µSv, but it is not high in comparison
with total population exposure. In recent years in eggs higher
level of 90Sr (up to 3 Bq/kg) is detected in comparison to other
products, but this level of 90Sr is not high and cannot cause
additional population exposure. Elevated level of 90Sr could be
caused by animal feeds imported from other countries.
Out of all the food products, highest specific activity of
137
Cs is detected in forest mushrooms. In order to evaluate
mushroom contamination with 137Cs radionuclide samples
of species of edible mushrooms from various forests in Lithuania were selected. Most of the mushroom samples were collected in forests contaminated by less 137Cs, because in 2015
Varėna district produced a low mushroom yield. By investigating 129 mushroom samples it was determined, that in 2015
average specific activity of 137Cs in edible mushrooms was 36
Bq/kg (Figure 33), but it varied across different species of edible mushrooms. Population exposure caused by 137Cs radionuclide present in edible mushrooms is also low. Assuming
that one inhabitant consumes 10 kg of mushrooms annually,
which contain 36 Bq/kg of radionuclide 137Cs, he would receive an exposure of approximately 4 µSv.
Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015
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33 pav. 137Cs savitasis aktyvumas valgomuosiuose grybuose, Bq/kg
Figure 33. Specific activity of 137Cs in edible mushrooms, Bq/kg

Geriamajam vandeniui taikomi griežti reikalavimai, todėl
dirbtiniai radionuklidai į geriamajį vandenį nepatenka. Geriamojo vandens radiologiniai tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojai iš gamtinių radionuklidų geriamajame vandenyje patiria
apšvitą, mažesnę nei reglamentuojama – apšvita neviršija
0,1 mSv per metus. Gamtinių radionuklidų, skleidžiančių beta
spinduliuotę (40K, 228Ra ir kt.), lygis įvairių vietovių geriamajame
vandenyje pateiktas 34 pav.

Strict requirements apply to drinking water, therefore
man-made radionuclides do not enter drinking water. Radiological investigations of drinking water show, that population
of Lithuania receive exposure from natural radionuclides present in drinking water, which is lower than regulated – exposure does not exceed 0,1 mSv per year. Levels of natural radionuclides, emitting beta radiation (40K, 228Ra, etc.), in drinking
water of various territories are shown in Figure 34.
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34 pav. 1992–2015 m. geriamajame vandenyje esančių gamtinės kilmės radionuklidų, skleidžiančių beta spinduliuotę, lygis, Bq/l
Figure 34. Levels of natural radionuclides emitting beta radiation in drinking water during 1992–2015, Bq/l

APLINKOS DOZĖS EKVIVALENTO TYRIMAI

MONITORING OF AMBIENT DOSE EQUIVALENT

Siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų išorinę apšvitą iš
aplinkoje esančių gamtinės ir dirbtinės kilmės šaltinių didžiuosiuose miestuose – Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose
ir Vilniuje – atliekami aplinkos dozės ekvivalento tyrimai. Analizuojant uždaromos Ignalinos AE įtaką gyventojų apšvitai,
tokie patys tyrimai atliekami ir Ignalinos AE įtakos zonoje bei
palyginimui Kupiškio rajone.
2015 m. 82 aplinkos stebėsenos taškuose atlikti 646
aplinkos dozės ekvivalento tyrimai. Kiekviename stebėsenos
taške aplinkos dozės ekvivalentas buvo matuojamas dviem

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. The same investigations are performed in
Ignalina NPP area of influence and Kupiškis district to analyze
the effect of decommissioning Ignalina NPP on population
exposure.
In 2015, 646 ambient dose measurements were performed
in 82 monitoring points. In each monitoring point ambient
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Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas, mSv
Average annual equivalent of environmental exposure, mSv

termoliuminescenciniais dozimetrais, kurie keičiami kas šešis
mėnesius.
Išanalizavus tyrimų rezultatus nustatyta, kad vidutinis
metinis aplinkos dozės ekvivalentas buvo 0,66 ± 0,06 mSv,
didžiausias metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,87 mSv)
buvo viename iš Panevėžio stebėsenos taškų, o mažiausias
(0,50 mSv) – viename iš Kupiškio rajono stebėsenos taškų.
Apibendrinti aplinkos dozės ekvivalento tyrimų 2013–2015 m.
rezultatai pateikti 35 pav.
Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad dozės galia 2015 m. aplinkoje kito nuo 51 iki 105 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.
Vertinant, kokią išorinę apšvitą 2015 m. Lietuvos gyventojai patyrė uždarant Ignalinos AE, analizuoti Ignalinos AE
regiono aplinkos dozės ekvivalento tyrimo rezultatai, kurie
palyginti su Kupiškio rajono tyrimų rezultatais. Išanalizavus
tyrimų rezultatus nustatyta, kad vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas Ignalinos AE regione buvo 0,64 ± 0,05 mSv,
o Kupiškio rajone – 0,63 ± 0,05 mSv. Atlikti aplinkos dozės
ekvivalento tyrimai Ignalinos AE regione statistiškai patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio rajono bei kitų Lietuvos miestų
aplinkos stebėjimo taškuose atliktų tyrimų rezultatų. Nustatyta, kad Ignalinos rajono gyventojai iš aplinkos gavo
0,12 ± 0,02 mSv vidutinę efektinę dozę. Šie rezultatai rodo,
kad vykdomi Ignalinos AE uždarymo darbai nelemia papildomos gyventojų apšvitos.

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 0,66±0,06 mSv,
the highest annual ambient dose equivalent (0,87 mSv) was
measured in one of Panevėžys monitoring points and the
lowest (0,50 mSv) – in one of Kupiškis district monitoring
points. Summarized results of ambient dose equivalent research and dose rate calculations are presented in Figure 35.
In 2015, based on obtained survey results it was estimated that environmental dose rate ranged from 51 nSv/h to
105 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.
In 2015 ambient dose equivalent measurements were performed 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. Based on monitoring results the average
annual ambient dose equivalent in Ignalina NPP region was
0,64±0,05 mSv, and in Kupiškis district – from 0,63±0,06 mSv.
The measurements of ambient dose equivalent in Ignalina NPP
region were confidently statistically equivalent to the measurements made in Kupiškis district environmental monitoring
points. It was determined, that population of Ignalina district
received an average effective dose of 0,12 ± 0,02 mSv from the
environment. These results indicate that Ignalina NPP decommissioning activities do not result additional public exposure.
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35 pav. Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas 2013–2015 m.
Figure 35. Average annual equivalent of environmental exposure in 2013–2015

RADONO PATALPOSE TYRIMAI IR PASIRENGIMAS
VYKDYTI NACIONALINĮ RADONO VEIKSMŲ PLANĄ

INVESTIGATIONS OF RADON INDOORS AND
PREPAREDNESS FOR THE NATIONAL RADON ACTION PLAN

Vykdant RSC direktoriaus patvirtintą Gyventojų apšvitos
bei vėžinių susirgimų rizikos, nulemtos radono ir jo skilimo
produktų patalpose, tyrimų 2014–2016 metų programą,
2015 m. atlikti radono ir jo skilimo produktų (toliau – radono)
patalpose koncentracijos tyrimai Jurbarko, Kalvarijos, Šakių ir
Vilkaviškio savivaldybių teritorijose esančiuose gyvenamuosiuose pastatuose. Ištirti 45 pastatai (36 pav.).

By implementing the RSC director’s approved 2014–2016
research program for population exposure and risk of cancerous diseases caused by radon and its fission products indoors,
in 2015 investigations of concentration of radon and its decay
products (radon) in residential buildings in territories of Jurbarkas, Kalvarija, Šakiai and Vilkaviškis municipalities were carried out. 45 buildings were investigated (figure 36).
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36 pav. Vietovės, kuriose atlikti radono koncentracijos patalpose tyrimai
Figure 36. Territories where investigations of radon concentration indoors were carried out

Atlikus radono patalpose koncentracijos tyrimus, nustatytos didesnės nei ankstesniais metais (laikotarpiu iki 1999 m.)
radono koncentracijos (5 lentelė). Tai galimai lėmė, kad pastaraisiais metais atliekama pastatų renovacija, keičiami langai,
apšildoma pastato išorė ir pan. Pavyzdžiui, 86 proc. Šakių rajono savivaldybėje tirtų individualiųjų pastatų jau buvo pakeisti
langai. Užsandarinus pastatą, susidaro palankios sąlygos patalpose kauptis radonui. Tai rodo, kad gyventojų radono patalpose nulemta apšvita didėja.

By performing investigations of radon concentration indoors, higher concentrations of radon were detected, compared
to previous years (up to 1999) (table 5). This could have been
caused by the building renovation, window replacement, thermal insulation, etc. during the recent years. For example, 86 %
of investigated individual buildings in Šakiai district municipality
have already had their windows replaced. Sealing of the building
creates favorable conditions for accumulation of radon. It shows,
that population exposure caused by radon indoors is increasing.

5 lentelė. Radono koncentracija patalpose, Bq/m3

Table 5. Radon concentration indoors, Bq/m3

Savivaldybė
Jurbarko
Kalvarijos
Šakių
Vilkaviškio

Radono koncentracija
patalpose 2015 m., Bq/m3
62±18
120±21
96±19
104±20

Radono koncentracija
patalpose iki 1999 m., Bq/m3
62±30
–
30±18
48±16

Siekiant įgyvendinti ET direktyvos 2013/59/Euratomas
reikalavimus, pradėtas rengti Nacionalinis radono veiksmų
planas (toliau – Planas). Pagal šią direktyvą Plane turi būti numatytas radono rizikos įvertinimas planuojant gyvenamąsias
teritorijas, radono koncentracijos įvertinimas jau pastatytuose
ir naujai statomuose gyvenamuosiuose, socialinės ir visuomeninės paskirties pastatuose, radono koncentracijos kontrolė
darbo vietose ir pan. Dauguma išvardytų priemonių Lietuvoje
jau seniai vykdomos.
Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

Municipality
Jurbarkas
Kalvarija
Šakiai
Vilkaviškis

Concentration of radon
indoors, 2015 m., Bq/m3
62±18
120±21
96±19
104±20

Concentration of radon indoors
before 1999 m., Bq/m3
62±30
–
30±18
48±16

In order to implement requirements of EC directive
2013/59/Euratom, preparation of National radon action plan
(plan) was started. According to this directive, Plan must include radon risk assessment for planning of residential territories, evaluation of radon concentration in already built and
under construction residential, social and public buildings, radon concentration control at the workplace and so on. Most
the aforementioned measures are already in use for some
time in Lithuania.
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2015 m. siekiant numatyti rengiamo Plano sudedamąsias dalis, organizuotas Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų, Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Geologijos ir
geografijos instituto ir kitų atsakingųjų institucijų atstovų
pasitarimas, kurio metu aptarta gyvenamųjų pastatų oro
kokybės kontrolės situacija, iš grunto ir statybos produktų
patenk ančio į patalpas radono problema, galimybės stiprinti teisinę pastatų oro kokybės reglamentavimo sistemą,
vykdyti privačių gyvenamųjų pastatų savininkų ir renovuojamų pastatų bendrijų atstovų švietėjišką veiklą. Pasitarimo
dalyviai vieningai sutarė, kad plane būtina numatyti pastatų oro kokybę gerinančias priemones, kurios sumažintų
radono patalpose koncentraciją, ir gyventojai patirtų kuo
mažesnę apšvitą.

In 2015, in order to provide components of the Plan being prepared, a meeting of representatives of Ministry of
Healthcare and Ministry of Environment, Vilnius public health
center, State territory planning and construction inspection,
Institute of geology and geography and other responsible
institutions was organized, during which the situation of residential building air quality control, problem of radon entering
facilities through soil and construction products, possibilities
to strengthen the legal building air quality regulation system,
conduct educational activity for owners of private residential
buildings and representatives of communities of buildings
being renovated were discussed. Participants of the meeting
in one voice agreed, that the plan must provide measures for
improving building air quality, which would reduce concentration of radon indoors and minimize population exposure.

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ RADIOLOGINIO
POVEIKIO GYVENTOJAMS VERTINIMAS

ASSESSMENT OF RADIOLOGICAL IMPACT TO THE
POPULATION FROM NUCLEAR FACILITIES

RSC specialistai vertina gyventojų apšvitą, kurią lemia radionuklidų išmetimas į aplinką iš branduolinės energetikos
objektų (toliau – BEO). Šiuo metu Lietuvoje yra 2 BEO: Ignalinos atominė elektrinė ir Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų
saugykla.
Intensyviai vykdant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus, nedidelis radionuklidų kiekis su oru ir
nuotekomis yra išmetamas į aplinką. 2015 m. iš Ignalinos
AE į atmosferos orą išmestų radionuklidų bendras aktyvumas sudarė tik 0,03 proc. ribinio aktyvumo. Į Drūkšių ežerą
pateko tik 0,01 proc. ribinio aktyvumo radionuklidų. Kadangi reaktoriai buvo sustabdyti jau 2009 m., nuo to laiko
radioaktyviojo jodo 131I ir inertinių dujų į aplinkos orą neišmetama.
Įvertinta kritinės grupės nario metinė efektinė dozė, kurią
lemia radionuklidai, pernešami oru ir vandeniu nuo Ignalinos AE, buvo apie 0,08 µSv. Palyginti su 2014 m. pastebėta,
kad šiek tiek padidėjo radionuklidų, išmestų su nuotekomis.
Tai galėjo lemti eksploatavimo nutraukimo darbai (37 pav.).

RSC specialists evaluate population exposure, which is
caused by the discharge or radionuclides into the environment from nuclear energy objects (NEO). Currently there are
2 NEO’s: Ignalina nuclear power plant and Maišiagala radioactive waste storage facility.
By intensively carrying out decommissioning works of Ignalina NPP, a small amount of radionuclides is discharged into
the environment with air and sewage. In 2015 total activity of
radionuclides discharged from Ignalina NPP comprised only
0,03 percent of limited activity. Only 0,01 percent of limited
activity radionuclides entered lake Drūkšiai. Since reactors
were stopped back in 2009, no radioactive iodine 131I and inert
gasses is discharged into the surrounding air.
Evaluated annual effective dose of a critical group member, which is caused by radionuclides transferred by air and
water from the Ignalina NPP, was about 0,08 µSv. In comparison with 2014 it was noted that amount of radionuclides discharge with sewage slightly increased. This could have been
caused by decommissioning works (Figure 37). But since 2009
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37 pav. Metinė apšvita kritinės grupės nariui dėl į aplinką išmestų radionuklidų 2005–2015 m., µSv
Figure 37. Annual exposure of a critical group member, caused by radionuclides discharged into the environment in 2005–2015, µSv
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Tačiau nuo 2009 m. stebima gyventojų apšvitos mažėjimo
tendencija, nes, sustabdžius reaktorius, gerokai sumažėjo į
aplinką išmetamų radionuklidų kiekis.
Kitas radiacinės saugos požiūriu kontroliuojamas objektas yra uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. 2015 m. stebėsenos metu matuota gama dozės galia,
atrinkti ir radiologiškai ištirti kontrolinių gręžinių vandens,
grunto ir grybų mėginiai. Gręžinyje Nr. 4, kuriame ankstesniaisiais metais buvo nustatomas didžiausias tričio tūrinis
aktyvumas, mėginių atrinkimo metu gegužės 29 d. ir rugsėjo 15 d. vandens nebuvo. Tai galėjo lemti taikytos inžinerinės saugos priemonės, kurios neleidžia lietaus vandeniui
skverbtis į saugyklos kaupą, ir meteorologinės sąlygos. 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 radiologinę būklę, galima teigti, kad radionuklidai į aplinką iš
saugyklos teritorijos nepatenka ir negali lemti papildomos
gyventojų apšvitos.
Siekiant įvertinti galimą radiologinį poveikį visuomenės
sveikatai ir aplinkai, įvertinti ir derinti žemiau nurodyti dokumentai:
• Baltarusijos Respublikos gamtinių išteklių ir aplinkos
apsaugos ministerijos pateikta informacija (atsakymai
į Lietuvos institucijų anksčiau pateiktus klausimus) dėl
Baltarusijos AE galimo radiologinio poveikio aplinkai;
• VĮ Ignalinos atominės elektrinės pateikta planuojamos ūkinės veiklos ,,Ignalinos AE D-0, D-1 ir D-2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (2207,
2208, 2214 projektai)“ poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita;
• planuojamos atominės elektrinės Baltarusijoje poprojektinės analizės programos papildymai ir patikslinimai.

a reducing trend in population exposure has been observed,
because amount of radionuclides discharged into the environment decreased after the reactors were stopped.
Another controlled object related to radiation protection is
the closed Maišiagala radioactive waste storage facility. In 2015
during monitoring of gamma dose rate was measured, samples
of water from control wells, soil and mushrooms were selected
and radiologically analyzed. In well no. 4, where in the previous
years the highest volume activity of tritium was detected, during selection of the samples on May 29 and September 15 no
water was present. This could have been caused by engineering protection measures in use, which prevent rain water from
entering the storage and by weather 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 storage facility it conclude that
there are no radioactive discharges to the environment from
the repository and no additional public exposure is determined.
In order to evaluate possible radiological impact to public
health and environment, documents below were evaluated
and harmonized:
• Information provided by Ministry of natural resources
and environmental protection of Republic of Belarus
(answers to previous questions of Lithuanian institutions) regarding possible radiological impact of Belarussian NNP on environment;
• Impact on environment evaluation report provided by PI
Ignalina nuclear power plant on planned economic activity “Equipment deconstruction and deactivation of Ignalina
NPP blocks D-0, D-1 and D-2 (projects 2207, 2208, 2214)“;
• Supplements and specifications of the after project program analysis of planned nuclear power plant in Belarus.

ATLIEKŲ, IŠVEŽTŲ IŠ IGNALINOS AE TERITORIJOS,
ATITIKTIES NEBEKONTROLIUOJAMIESIEMS LYGIAMS
ĮVERTINIMAS

EVALUATION OF WASTE, REMOVED FROM THE
TERRITORY OF IGNALINA NPP, CONFORMITY TO
CLEARANCE LEVELS

Vykdant Ignalinos AE išmontavimo darbus, susidaro mišrių statybinių ir griovimo atliekų. Prieš išvežant šias atliekas
iš Ignalinos AE teritorijos, yra įvertinama jų atitiktis nebekontroliuojamiesiems lygiams. Siekdami įvertinti, ar gyventojai
nuo statybinių ir griovimo atliekų negali patirti papildomos
apšvitos, jeigu šios atliekos būtų panaudotos kaip statybinės
medžiagos, RSC specialistai Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančioje atliekų aikštelėje atrinko mišrių statybinių
ir griovimo atliekų mėginių. Atlikti dešimties mėginių gama
spektrometrijos tyrimai. Keturiuose iš mėginių nustatyta 60Co
ir 137Cs radionuklidų. Šių radionuklidų savitasis aktyvumas neviršijo nebekontroliuojamojo radioaktyvumo lygio (sudarė
apie 11 proc.).

Decommissioning works of Ignalina NPP produce various
construction and demolition waste. Before waste is removed
from territory of Ignalina NPP its conformity to clearance levels
is evaluated. In order to evaluate, whether the population can
receive additional exposure due to construction and demolition waste in case the waste is used as construction material,
RSC specialists in a waste site in the territory of Utena district
municipality selected samples of mixed construction and
demolition waste. Gamma spectroscopy tests for ten samples
were carried out. 60Co and 137Cs radionuclides were detected
in four of the samples. Specific activity of these radionuclides
did not exceed the clearance level of radioactivity (amounted
to about 11 percent).
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Taikant EK šiam tikslui sudarytus modelius bei atrinktuose mėginiuose išmatuotą didžiausią 60Co (42 Bq/kg) ir 137Cs
(44 Bq/kg) savitąjį aktyvumą, apskaičiuota, kokią papildomą
apšvitą patalpoje esančiam gyventojui lems statybos produktų skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė. Įvertinta, kad
didžiausią poveikį turės statybos produktuose esantis 60Co, ir
jis lems lygiavertės gama dozės galią, lygią 44 nSv/h. Statybos
produktuose esantis 137Cs turės mažesnį poveikį ir gyventojams lems 12 nSv/h lygiavertės gama dozės galią. Nustatyta,
kad jeigu iš Ignalinos AE išvežtos statybinės ir griovimo atliekos būtų panaudotos kaip statybos produktai, jie lemtų nedidelę papildomą apšvitą.

By applying model composed by EC for this purpose and
by using highest measured specific activity of 60Co (42 Bq/kg)
and 137Cs (44 Bq/kg) in the samples it was calculated, what additional exposure for an inhabitant present indoors will be caused
by ionizing radiation from construction products. It was evaluated, that the highest impact will be caused by 60Co present
in construction products and will cause an equivalent gamma
dose rate of 44 nSv/h. 137Cs present in construction products
will cause 12 nSv/h of equivalent gamma dose rate to the population. It was determined, that construction and demolition
waste removed from Ignalina NPP would cause a low additional
exposure if used as construction products.

Tyrimui ruošiami statybinių ir griovimo atliekų iš Ignalinos AE mėginiai
Samples of construction and demolition waste from Ignalina NPP being prepared for investigation

DIRVOŽEMIO LIEKAMOJO UŽTERŠTUMO PO ČERNOBYLIO
AE AVARIJOS TYRIMAI

INVESTIGATION OF SOIL RESIDUAL CONTAMINATION
AFTER CHERNOBYL ACCIDENT

Didžiausią įtaką Lietuvos teritorijos užterštumui 137Cs
radionuklidu turėjo 1986 m. įvykusi Černobylio AE avarija.
Siekiant įvertinti po 30 metų likusį užterštumą 137Cs bei jo
galimą įtaką gyventojų apšvitai, buvo vykdyta Lietuvos teritorijos liekamojo užterštumo po Černobylio AE avarijos
įvertinimo programa. Atlikti detalūs dirvožemio tyrimai labiausiai užterštose teritorijose – Pietų, Pietvakarių ir Vakarų
Lietuvoje. Įvertinti 137Cs kiekio bei vertikalaus užterštumo
pasiskirstymo pokyčiai per laikotarpį po avarijos. Nustatyta, kad 137Cs vis dar aptinkama viršutiniuose dirvožemio
sluoksniuose iki 30 cm gylyje, todėl per augalus mitybos
grandine jo gali patekti į žmonių organizmą. Gauti rezultatai parodė, kad per 30 metų dirvožemio užterštumas 137Cs
sumažėjo per pusę.
Kituose šalies regionuose dirvožemio radiologiniai tyrimai
atlikti vykdant Gyventojų apšvitos vertinimo dėl dirvožemyje
esančių radionuklidų teritorijose, besiribojančiose su Visagino,
Baltarusijos ir Baltijos AE būsimomis statybų aikštelėmis, programą. Surinkti ir susisteminti tyrimų duomenys, kuriais bus
galima naudotis ateityje, jeigu pradėtų veikti naujos Baltarusijos Respublikoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje
planuojamos atominės elektrinės. Pagal tokius duomenis bus
galima įvertinti šių atominių elektrinių galimą poveikį Lietuvos
gyventojų apšvitai ir sveikatai.

Chernobyl NPP accident in 1986 had the highest impact on
contamination with 137Cs in Lithuania. In order to evaluate residual 137Cs contamination after 30 years and its possible impact
on population exposure, an evaluation program for residual
contamination in Lithuania after Chernobyl NPP disaster was
carried out. Detailed soil investigations were carried out in the
most contaminated territories – southern, southwestern and
western Lithuania. Changes in the amount of 137Cs and in vertical distribution of contamination during the period after the
disaster were evaluated. It was determined that 137Cs is still detectable in upper levels of the soil up to 30 cm deep, therefore,
through plants it can enter the human body through the food
chain. Obtained results showed, that in 30 years soil contamination with 137Cs has decreased up to two times.
In other regions of the country radiological soil investigations were performed by implementing the program for evaluating population exposure due to radionuclides present in the
soil in territories bordering future construction sites of Visaginas,
Belarus and Baltic NPP. Data was collected and systemized, so it
could be used in the future if new power plants being planned
in Republic of Belarus and Kaliningrad Region of Russian Federation are put into operation. According to such data it will be
possible to evaluate the possible impact of these power plants
on exposure of Lithuanian population and on their health.

42

Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

Liekamosios taršos 137Cs tyrimui imami dirvožemio mėginiai
Soil samples being collected for investigation of residual contamination of 137Cs

MEDIENOS KURO PELENŲ RADIACINĖS SAUGOS
PROBLEMA

RADIATION PROTECTION PROBLEM OF WOOD
FUEL ASH

RSC, vykdydamas kurui skirtos medienos ir jos pelenų
užterštumo 137Cs radionuklidu stebėseną, siekė, kad užteršto
medienos kuro nepatektų į Lietuvos rinką ir tokiu būdu nuo
kenksmingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būtų
apsaugota gyventojų sveikata. 2013 m. sveikatos apsaugos
ministro įsakymu buvo patvirtintas reikalavimas medienos
kuro pelenų užterštumo 137Cs radionuklidu stebėsenai bei pelenų antriniam panaudojimui pagal jų užterštumo lygį. Tokios
stebėsenos būtinybę lėmė išaugusi medienos kuro paklausa,
nes pastaruoju metu patalpoms šildyti Lietuvoje vis plačiau
naudojamas medienos kuras. Medienos kuro pelenai, susidarę
šilumos gamybos metu, dažniausiai naudojami žemės ūkyje
dirvoms tręšti. Dėl ekonominių priežasčių mediena kurui įvežama ir iš kitų valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir
Rusijos Federacijos), kurios po Černobylio AE avarijos buvo
užterštos radioaktyviosiomis medžiagomis. Dirvoms tręšti
naudojant tokius medienos kuro pelenus, gali būti užterštos
žemės ūkio kultūros ar gyvulių pašarai, o radioaktyviųjų medžiagų gali patekti į žmonėms skirtą maistą, be to, dideli jų
kiekiai (viršijantys Lietuvos teisės aktuose nustatytus lygius)
gali užteršti ir aplinką.
Vykdant medienos kuro pelenų užterštumo 137Cs radionuklidu stebėseną, 2015 m. į RSC ištirti mėginius pristatė dauguma Lietuvos katilinių, naudojančių medienos kurą. Taip pat
buvo ištirti medienos kuro pelenų mėginiai, atrinkti RSC pareigūnams atliekant patikrinimus medienos kurą naudojančiose
katilinėse.
Ištirti 264 medienos kuro pelenų mėginiai. Buvo nustatyta atvejų, kai medienos kuro pelenų užterštumas viršijo teisės
aktuose nustatytą nereguliuojamąjį lygį ir reikėjo imtis griežtinančių priemonių. Todėl RSC, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „Baltpool“ (biokuro biržos), biokurą naudojančių
energetikos įmonių ir biokuro tiekėjų atstovų bendru sutarimu

By carrying out monitoring of contamination with 137Cs
radionuclide of wood fuel and its ash RSC aimed to prevent
contaminated wood fuel from entering Lithuania’s market and
to protect health of the population from harmful effect of ionizing radiation. In 2013 by the order of Minister of Healthcare
a requirement for monitoring of contamination of wood fuel
ash with 137Cs radionuclide and for recycling of ash according
to its contamination level was approved. Such monitoring was
made necessary by the risen demand of wood fuel, since it is
more widely used in Lithuania for heating. Food fuel ash, which
forms during the production of heat, is most commonly used
in agriculture for fertilizing soil. Due to economic reasons, wood
fuel is also imported from other countries (Republic of Belarus,
Ukraine and Russian Federation), which were contaminated
with radioactive materials after the Chernobyl NPP accident.
By using such wood fuel ash for fertilizing soil crops or animal
feeds might become contaminated and radioactive materials
might end up in food intended for human consumption, furthermore, high levels of them (exceeding level set in Lithuanian
legislations) can also contaminate the environment.
During the monitoring of contamination of wood fuel ash
with 137Cs radionuclide in 2015 most of boiler houses using
wood fuel provided samples to RSC for investigation. Also,
wood fuel ash samples, selected by RSC officers during inspections at boiler houses using wood fuel, were investigated.
264 wood fuel ash samples were investigated. There were
case, where contamination of wood fuel ash exceeded the exemption level determined in legislations and stricter measures
had to be taken. Therefore, by a consensus of RSC, Association
of heating providers of Lithuania, “Baltpool” ltd. (Biofuels market), biofuel-using energy companies and representatives of
biofuels providers a legislation was prepared and approved,
which set the requirement for contamination with radioactive
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buvo parengtas ir patvirtintas teisės aktas, kuriuo nustatytas
medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valstybių (Baltarusijos
Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos) ir (ar) tiekiamų į
Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo radioaktyviuoju 137Cs
reikalavimas bei medienos ir durpių kuro pelenų užterštumo
radioaktyviuoju137Cs naudojimo ir tvarkymo radiacinės saugos
reikalavimai.
Kol nebuvo priimtas anksčiau minėtas teisės aktas dėl 137Cs
aktyvumo įvežtiniame medienos kure apribojimo (t. y. iki 2015 m.
lapkričio 1 d.), ištyrus 222 medienos kuro pelenų mėginius, 22 iš
jų (10 proc. visų tirtų mėginių) viršytas 137Cs 0,5 Bq/g, lygis ir
tokie pelenai negali būti naudojami dirvoms tręšti. Nuo lapkričio 1 d. iki metų pabaigos ištyrus 42 medienos kuro pelenų
mėginius, 3 iš jų (arba 7 proc.) viršijo naujai įteisintą 1 Bq/g lygį,
kai pelenai negali būti naudojami kaip trąša.
2015 m. 17 medienos kurą naudojančių katilinių valstybinės radiacinės saugos priežiūros patikrinimų metu atrinktų 37
medienos kuro pelenų tyrimų rezultatai rodė, kad tik 4 iš tirtų
mėginių 137Cs aktyvumas buvo didesnis nei 0,17 Bq/g ir pagal
galiojančią tvarką visus pelenus buvo galima naudoti dirvoms
tręšti. Kituose 3 mėginiuose, atrinktuose Kauno ir Raseinių katilinėse, 137Cs aktyvumas buvo nuo 0,71 iki 1,1 Bq/g – tai lėmė
iš užterštų teritorijų įvežtas kuras. Tik vienas mėginys viršijo
lygį, kai negalima pelenų naudoti žemės ūkyje dirvoms tręšti,
tačiau pelenai gali būti naudojami keliams tiesti ar kaip statybos produktų priedas.
2015 m., siekiant įvertinti, koks yra su Baltarusijos Respublika besiribojančiame Šalčininkų rajone medienos užterštumas
137
Cs, buvo atrinkti medienos mėginiai Poškonių girininkijos
Stakų ir Būkiškių miškuose ir Dieveniškių girininkijos Barkovo
miške. Tyrimais nustatyta, kad 137Cs aktyvumas buvo nuo 2 iki
6 Bq/kg ir atitiko kitų Lietuvos miškų užterštumą.

Cs for wood and peat imported from third countries (Republic of Belarus, Ukraine and Russian Federation) and/or supplied
to the market of Republic of Lithuania and radiation protection
requirements for use and management of wood and peat fuel
ash contaminated with radioactive 137Cs.
Before the aforementioned legislation regarding the limiting of 137Cs activity in imported wood fuel (i.e. before November 1st, 2015) was passed, by investigating 222 samples of
wood fuel ash 22 were (10 percent of the total number) were
found to be exceeding level of 137Cs 0,5 Bq/g and such ash
cannot be used for soil fertilization. Since November 1st until
end of the year 42 wood fuel ash samples were investigated,
3 out of which (7 percent) exceeded the newly legalized limit
of 1 Bq/g, when ash cannot be used as a fertilizer.
In 2015 during state radiation protection inspections at
17 boiler houses using wood fuel investigations results of selected 37 wood fuel ash samples showed that only 4 of investigated samples had a higher than 0,17 Bq/g 137Cs activity and
according to the current order all ash could be used for soil
fertilization. 137Cs activity in 3 other samples selected at boiler
houses in Kaunas and Raseiniai was from 0,71 to 1,1 Bq/g – it
was caused by the fuel imported from contaminated territories.
Only one sample exceeded the level above which ash cannot
be used in agriculture for soil fertilization, but ash could be used
for paving roads or as a supplement in construction products.
In 2015 in order to evaluate contamination of wood with
137
Cs in Šalčininkai district, which borders Republic of Belarus,
wood samples were selected in Stakai and Būkiškiai forests in
Poškonys forest district and in Barkovas forest in Dieveniškiai
forest district. Investigation showed, that activity of 137Cs was
between 2 and 6 Bq/kg and conformed to contamination of
other forests in Lithuania.

PALIKTŲJŲ ŠALTINIŲ PREVENCIJA, JŲ PAIEŠKOS DARBAI

PREVENTION AND SEARCH FOR ORPHAN SOURCES

Uždarieji šaltiniai plačiai naudojami medicinoje, pramonėje, moksle, naudingųjų iškasenų gavyboje ir kitose srityse. Tam,
kad būtų užtikrinta tokių šaltinių kontrolė, valstybė turi sukurti
tinkamą radiacinės saugos infrastruktūrą. Jei šaltinių kontrolė
prarandama, šaltiniai tampa vadinamaisiais paliktaisiais šaltiniais. Šiai kategorijai priskiriami tokie uždarieji šaltiniai, kurie
buvo palikti, pamesti, pavogti ar perduoti kažkam, kas neturi
teisės su jais vykdyti veiklos. Paliktieji šaltiniai gali būti nepagrįstos darbuotojų ar gyventojų apšvitos, aplinkos radioaktyviojo užterštumo, didelės finansinės žalos įmonei ar visai valstybei priežastis, todėl paliktųjų šaltinių prevencija yra svarbi
radiacinės saugos bei šaltinių fizinės saugos užtikrinimo dalis.
Radiacinės saugos bei šaltinių fizinės saugos infrastruktūros elementai, tokie kaip veiklos su šaltiniais licencijavimas,
šaltinių apskaita, valstybinė radiacinės saugos priežiūra, šaltinių įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos
Respublikoje kontrolė, ne tik sustiprina radiacinės saugos bei
šaltinių fizinės saugos užtikrinimo sistemą šalyje, bet veikia ir
kaip prevencinės priemonės, užkertančios kelią paliktiesiems
šaltiniams atsirasti.

Sealed sources are widely used in medicine, industry, science, mineral extraction and other areas. In order to ensure
control of such sources, state must create appropriate radiation
protection infrastructure. If control of sources is lost, they become so called orphan sources. Orphan sources refer to sealed
sources, which were abandoned, lost, stolen or passed to someone, who has no right to conduct activities with them. Orphan
sources can be causes of unjustified employee or population
exposure, radioactive contamination of the environment, large
financial harm to a company or the entire country, so prevention of orphan sources is an important part of assurance of radiation protection and physical protection of the sources.
Elements of radiation protection and physical protection
of the sources infrastructure, such as licensing of activity with
sources, accounting of the sources, state supervision of radiation protection, control of source import, export, transit and
transportation in Republic in Lithuania no only strengthens
radiation protection and assurance of physical protection of
the sources in the country, but act as preventative measures
for orphan sources.
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Viena svarbiausių paliktųjų šaltinių prevencijos priemonių – valstybinė radiacinės saugos priežiūra. Patikrinimų
metu RSC pareigūnai vertina, kaip ūkio subjektai vykdo teisės aktuose nustatytus radiacinės saugos ir šaltinių fizinės
saugos užtikrinimo reikalavimus.
Gerai išvystyta radiacinės saugos bei šaltinių fizinės saugos
infrastruktūra padeda užtikrinti, kad neatsirastų paliktųjų šaltinių, tačiau praktika rodo, kad, nepaisant visų kontrolės elementų, paliktųjų šaltinių vis tiek randama.
Didžiausia tikimybė surasti paliktąjį šaltinį yra metalų laužo supirkimo ar perdirbimo įmonėse arba pasienio kontrolės
punktuose, kuriuose sumontuota stacionari dozimetrinės
kontrolės įranga ir nuolatos matuojamas išvežamų ir įvežamų krovinių jonizuojančiosios spinduliuotės fonas. Lietuvoje
metalų laužą superkančios įmonės turi įsigyti dozimetrinės
kontrolės įrangos ir matuoti viso priimamo metalų laužo radioaktyvųjį užterštumą.
RSC, siekdamas įvertinti, kaip laikomasi radiacinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taip pat apsaugoti
darbuotojus, gyventojus bei aplinką nuo žalingo paliktųjų šaltinių poveikio, periodiškai vykdo ūkio subjektų, kurie superka
ar perdirba metalų laužą, patikrinimus. 2015 m. metalų laužą
superkančiose įmonėse atliktas 41 patikrinimas. Patikrinimų
metu vertintas metalų laužo supirkimo įmonių pasirengimas
ir naudojamos priemonės galimam metalų laužo radioaktyviajam užterštumui nustatyti ir paliktiesiems šaltiniams aptikti.
Atlikus patikrinimus nustatyta, kad daugumoje metalų laužo
supirkimo įmonių radioaktyviojo užterštumo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, nuolat kontroliuojamas visas
superkamas metalų laužas, darbuotojai instruktuoti ir žino,
kaip elgtis aptikus paliktuosius šaltinius. Taip pat nustatyta,
kad vienas ūkio subjektas neužtikrino metalų laužo radiacinės
kontrolės, todėl jam taikyta administracinio poveikio priemonė (piniginė bauda).
Aptikę (kilus įtarimui) paliktuosius šaltinius pasienio kontrolės punktuose ar gavę informacijos iš Bendrojo pagalbos centro,
RSC pareigūnai vyksta į įvykio vietą, kur atlieka patikrinimus ir
radiologinius tyrimus. 2015 m. RSC pareigūnai reagavo į 12 tokių iškvietimų, kurių metu siekta išsiaiškinti, ar gabenamame
krovinyje, arba rastame daikte, pažymėtame jonizuojančiosios

One of the most important preventative measures of orphan sources is state supervision of radiation protection. During inspections RSC officers evaluate how entities implement
requirements for radiation protection and assurance of physical protection of the sources set in legislations.
A well-developed infrastructure of radiation protection
and physical protection of the sources helps ensure that orphan sources do not appear, but in practice orphan sources
are still discovered, despite all the control elements.
Highest probability of find an orphan source is at companies buying or recycling scrap metal or border control posts,
where stationary dosimetry control equipment is installed
and background ionizing radiation of imported cargo is constantly measured. In Lithuania companies purchasing scrap
metal must acquire dosimetry control equipment and measure radioactive contamination of all received scrap metal.
The RSC carries out inspections of the economic entities
that trade or recycle metal scrap in order to evaluate compliance with requirements of legislations regulating radiation
protection and to protect employees, population and environment from harmful effect of orphan sources. In 2015,
41 inspection 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 was
one metal scrap yard, where metal scrap radiation control
was not ensured and an administrative sanction was used
(monetary fine).
After discovering (or when suspicions arise) orphan sources
at border control posts or after receiving information from General assistance center RSC officers travel to the place of incident
where they carry out inspections and radiological investigations. In 2015 RSC officers reacted to 12 such calls during which
the aim was to find out whether there is an orphan source
in cargo being transported or found object, marked with a

RSC pareigūnai atlieka daiktų ir krovinių radiologinius tyrimus
RSC officers carry out radiological investigations of objects and cargo
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spinduliuotės ženklu, nėra paliktojo šaltinio. Nemaža dalis tokio pobūdžio patikrinimų atlikti pasienio kontrolės punktuose
reaguojant į pranešimą apie 137Cs radionuklidu užterštą medieną, vežtą iš Baltarusijos. Kitais atvejais paliktieji šaltiniai rasti
mokslo įstaigoje, pramonės įmonėje ir prie apleisto pastato
Rokiškyje. Keliais atvejais apie paliktąjį šaltinį gauta pradinė informacija, atlikus patikrinimą, nepasitvirtino.
RSC organizuoja bei vykdo paliktųjų šaltinių paiešką teritorijose, kuriose ankstesniais metais buvo įsikūrę sovietinio pavaldumo gamyklos ir sovietų armijos kariniai daliniai, ir kur gali
būti palikti tokie šaltiniai. RSC specialistai kreipėsi į visas savivaldybių administracijas prašydami nurodyti teritorijas, kuriose, jų turimais duomenimis ar įtarimu, būtų tikslinga atlikti paliktųjų šaltinių ar radioaktyviojo užterštumo paieškos darbus.
Kretingos rajono savivaldybės prašymu RSC specialistai su
Imbarės seniūnijos darbuotojais patikrino Reketės ir Žeimių
kaimų teritorijas, kurios ribojasi su buvusia sovietų armijos
raketų baze Plungės rajono savivaldybėje Plokščių kaime, ir
užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis nenustatė. Radioaktyvaus užterštumo paieška buvo atlikta ir Raseinių rajono savivaldybės Šiluvos seniūnijos Bedančių kaime. Raseinių
rajono savivaldybės administracijos specialistai, padėję organizuoti ir patys dalyvavę užterštumo patikrinimo darbuose,
įsitikino, kad šios teritorijos nėra užterštos radioaktyviosiomis
medžiagomis.

ionizing radiation mark. A major part of such investigations
was carried out at border control posts by reacting to a report
about wood contaminated with 137Cs radionuclide imported
from Belarus. In other cases orphan sources were found in science institutions, industrial company and near an abandoned
building in Rokiškis. In several cases initial information about
an orphan source turned out to be false after an inspection.
RSC organizes and conducts the search for orphan sources in territories, where soviet factories and soviet army units
previously resided and where there is a probability of finding
abandoned sources. RSC specialists contacted all municipality
administrations and asked to specify territories, where based on
data or suspicions it would be appropriate to carry out search
operations for orphan sources or radioactive contamination.
By request of Kretinga district municipality RSC specialists
together with Imbarė eldership employees checked territories
of Reketė and Žeimiai villages, which border a former soviet
missile base in Plungė district municipality, Plokščiai village, and
did not detect contamination with radioactive materials. Search
for radioactive contamination was also carried out in Raseiniai
district municipality, Šiluva eldership, Bedančiai village. Specialists from administration of Raseiniai district municipality ascertained that these territories are not contaminated with radioactive materials by helping organize and taking part themselves
in contamination investigation operation.

Drauge su Raseinių rajono savivaldybės specialistais atliekama paliktųjų šaltinių paieška
Search for orphan sources is being carried out together with specialists from Raseiniai district municipality

Šilutės rajono Tarvydų kaimo bendruomenė nurodė kelias
sodybas, kurių teritorija anksčiau naudojosi sovietinė armija,
ir kurioje buvo antžeminė sovietinių raketų bazė. RSC specia
listai drauge su Šilutės savivaldybės atstovais, atliko paiešką
nurodytoje teritorijoje ir radioaktyvaus teritorijos užterštumo
nenustatė. Gyventojai buvo informuoti apie atliktus tyrimus ir
apie tai, kad gyvenamoji aplinka saugi.
Paieškos darbai taip pat atlikti Panevėžio savivaldybės
Skaistakalnio parke, kurį naudojo sovietinė armija. Paiešk os
metu jonizuojančiosios spinduliuotės padidėjimo nenu
statyta.
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Community of Tarvydai village in Šilutė district specified
several homesteads, which were previously used by the soviet
army and where terrestrial missile base was located. RSC specialists together with representatives of Šilutė municipality carried out a search in the specified territory and did not detect
radioactive contamination. Inhabitants were informed about
the performed investigations and that the environment is safe.
Search operation was also carried out in Skaistakalnis park
in Panevėžys municipality, which was used by the soviet army.
An increase in ionizing radiation was not detected during the
search.
Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

Paliktųjų šaltinių paieška ir jos grafinė ataskaita
Search for orphan sources and its graphic report

Atliktas Kauno mieste buvusios karinės paskirties teritorijos, kurioje planuojama statyti gyvenamosios paskirties pastatus, vertinimas. Paieškai naudota 2015 m. pagal valstybės
investicijų projektą gauta nauja įranga, kuri leidžia paieškos
ataskaitoje matyti išmatuotas vertes.
RSC 2015 m. iš TATENA Incidentų ir nelegalaus radioaktyviųjų medžiagų judėjimo duomenų bazės (ITDB) gavo 220
pranešimų apie atvejus, kai šaltiniai buvo pamesti, pavogti,
neteisėtai perduoti kitam asmeniui, ar kitais būdais neteko
kontrolės, taip pat apie asmenų patirtą avarinę apšvitą iš paliktųjų šaltinių.
Informacija apie aktualiausius įvykius, susijusius su paliktaisiais šaltiniais, perduota Valstybės sienos apsaugos tarnybai (toliau – VSAT), Muitinės departamentui, Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentui (toliau – PAGD), Antrinio perdirbimo
įmonių asociacijai ir šaltinių naudotojams bei vežėjams.

In Kaunas city an evaluation was performed for a former
military territory where construction of residential buildings
is planned. Equipment received in 2015 from a state investment project was used for the search, which allows to see the
measured values in a search report.
In 2015, the RSC regularly receives 220 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 (VSAT), customs department, fire
protection and rescue department (PAGD), association of recycling companies ant users and carriers of sourcers.

CITOGENETINIAI TYRIMAI

CYTOGENETIC ASSESSMENT

Citogenetiniai tyrimai yra vieni plačiausiai taikomų biologinės dozimetrijos metodų. Šie metodai leidžia nustatyti
žmogaus apšvitą įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai, teroristinio išpuolio metu panaudojus branduolines ar
radioaktyviąsias medžiagas ar kitais atvejais, kai neatlikta
dozimetrinė kontrolė. 2015 m., siekiant biologinės dozimetrijos metodais nustatyti žmogaus apšvitą, RSC buvo ištirta
15 kraujo mėginių. Pasitelkus retrospektyvios analizės chromosomų translokacijų fluorescencinės in situ hibridizacijos metodą, buvo nustatytas vienas padidėjusios apšvitos
atvejis.
Palaikydamas tarptautinę iniciatyvą bei stiprindamas
šalies parengtį radiologinėms ir branduolinėms avarijoms,
2015 m. RSC pateikė prašymą tapti Europos regiono biologinės dozimetrijos tinklo RENEB (Realising the European
Network of Biodosimetry) nariu ir buvo pakviestas dalyvauti tinklo palyginamuosiuose tyrimuose, kurių tikslas – patikrinti tinklo narių kvalifikaciją ir darbo kokybę nustatant

Cytogenetic assessments are one of the most widely
used methods of biological dosimetry. These methods allow to measure a person’s exposure after a radiological or
nuclear accident, terror attack using nuclear or radioactive
materials and in other cases, where dosimetry control is not
carried out. In 2015, in order to determine personal exposure using biological dosimetry methods, RSC investigated
15 blood samples. One case of overexposure was estimated
by chromosome translocation analysis using fluorescence in
situ hybridization (FISH).
To support international initiative and to strengthen country’s preparedness for radiological and nuclear accidents, in 2015 RSC submitted an application to
become a member of European regional biological dosimetry network RENEB (Realising the European Network
of Biodosimetry) and was invited to participate in network‘s inter-comparisons, the aim of which is to check
the qualifications of network members and work quality
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Atliekami citogenetiniai tyrimai
Cytogenetic investigation in progress

apšvitą biologinės dozimetrijos metodais. RSC taip pat pateikė paraišką įsijungti į vieną plačiausių biologinės dozimetrijos tinklų – Pasaulinės sveikatos organizacijos įkurtą
biologinės dozimetrijos tinklą (WHO BioDoseNet). Aktyvus
dalyvavimas tarptautinių biologinės dozimetrijos tinklų
veikloje suteikia RSC specialistams galimybę tobulinti savo
gebėjimus biologinės dozimetrijos srityje, palaikyti aukštą
atliekamų tyrimų kokybę, vykdyti naujų, greitesnių ir tikslesnių biologinės dozimetrijos metodų paiešką ir diegimą,
taip pat tokiu būdu prisidėti stiprinant pasaulinę pasirengimo ir reagavimo į radiologines ir branduolines avarijas
sistemą.
Toliau vykdytas TATENA remiamas mokslinis projektas
„Galimybė optimizuoti pacientų dozes spindulinėje terapijoje citogenetiniais metodais identifikuojant jonizuojančiajai spinduliuotei jautrius pacientus“. Bendradarbiaujant su
Klaipėdos universitetine ligonine, buvo pasirinkti ir įdiegti
du tyrimų metodai: sustabdytos citokinezės mikrobranduolių analizės ir G2 ląstelės ciklo fazės chromosomų trūkių
analizės. Šio projekto tikslas ir galima praktinė nauda buvo
pristatyti Sveikatos mokslų leidinio apžvalginėje publikacijoje. Vykdant minėtą projektą ir siekiant nustatyti pacientų
radiojautrį RSC buvo ištirti 4-ių Klaipėdos universitetinės ligoninės atrinktų vėžiu sergančių pacientų 27 kraujo mėginiai. Surinkus pakankamą ištirtų pacientų imtį, bus siekiama
nustatyti nepageidaujamų spindulinio gydymo padarinių
pasireiškimo priklausomybę nuo individualaus jautrumo
jonizuojančiajai spinduliuotei. Šie duomenys ateityje, atsižvelgiant į paciento radiojautrį, leis optimizuoti spindulinį gydymą. Tęsiant individualaus jautrumo jonizuojančiai
spinduliuotei tyrimus, planuojama bendradarbiauti ne tik
su Klaipėdos universitetine ligonine, bet ir su Nacionaliniu
vėžio institutu.
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in determining exposure by biological dosimetry methods. RSC also submitted an application to join one of the
widest networks of biological dosimetry – biological dosimetry network established by World health organization
(WHO BioDoseNet). Active participation in the activity of
international biological dosimetry networks provides RSC
specialists with an opportunity to improve their skills in
the area of biological dosimetry, maintain high quality of
performed investigations, perform search and installation
of new, faster and more precise methods of biological dosimetry and in this way contribute to the strengthening of
global system of preparedness and response to radiological and nuclear dissasters. The IAEA research project Possible Optimisation of Patient Doses in Radiotherapy by Determination of Patient Radiosensitivity Using Cytogenetic
Assays was carried out. By cooperating with Klaipėda university hospital, two investigation methods were selected
and installed: cytokinesis-block micronucleus assay and G2phase chromosomal radiosensitivity analysis. The aim and
possible practical gain of this project were presented in
a review article published in national journal of Health
science. During the aforementioned project and in order
to determine patient’s radiosensitivity, RSC investigated
27 selected blood samples of 4 cancer patients from
Klaipėda university hospital. When a sufficient sample size
of patients is accumulated, dependence of undesirable
effects of radiological treatment on individual radiosensitivity will try to be determined. In the future this data
will allow to optimize radiotherapy by taking into account
patient’s radiosensitivity. By continuing research on individual radiosensitivity cooperation not only with Klaipėda
university hospital but also with National cancer institute
is planned.
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VII. Avarinė apšvita

VII. Emergency exposure

AVARINĖ PARENGTIS

EMERGENCY PREPAREDNESS

Kaip ir kasmet, 2015 m. RSC daug dėmesio skyrė savo ir kitų
institucijų specialistų, likviduojančių radiologinių ar branduolinių avarijų padarinius, pasirengimui tinkamai ir nepažeidžiant
radiacinės saugos reikalavimų vykdyti pavestas funkcijas.
Įvairiais radiacinės saugos klausimais iš viso buvo apmokyti 266 į radiologines ir branduolines avarijas reaguojančių
institucijų specialistai – Utenos apskrities greitosios medicinos
pagalbos darbuotojai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) pavaldžių Panevėžio apskrities
teritorinių įstaigų pareigūnai, Vadovybės apsaugos departamento prie VRM darbuotojai, Vilniaus apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos 3-iosios komandos ir Klaipėdos apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos ugniagesiai gelbėtojai ir Vilniaus r. savivaldybės civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

As every year, RSC focused on preparedness of its own
staff and specialists of other institutions, who liquidate the
consequences of radiological or nuclear accidents, for safe
performance of their functions without breaching radiation
protection requirements.
On a number of radiation protection issues in total 266
radiological and nuclear accident responders from different
institutions were trained – medical staff of Utena Ambulance
Station, officers of Panevėžys regional institution subordinate
to the Police Department under the Ministry of the Interior,
employees of VIP Protection Department under the Ministry of the Interior, fire fighters-rescuers of 3rd rescue team of
Vilnius County Fire and Rescue Board and 1st rescue team of
Klaipėda County Fire and Rescue Board, civil servants and employees of Vilnius District Municipality Civil Protection Forces.

Stalo pratybų akimirka
A moment of tabletop exercises

Įgyvendinant TATENA 2012 m. spalio 1–11 d. atlikto Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimo reaguoti į radiacines avarijas vertinimo ataskaitoje pateiktas
rekomendacijas, 2015 m. spalio 8 d. organizuotos stalo pratybos „Institucijų bendradarbiavimo galimybės prognozuojant gyventojų apšvitos dozes ir teikiant rekomendacijas“.
Stalo pratybų tikslas – patikrinti VĮ Ignalinos AE, Valstybinės
atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI)
Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) ir RSC bendradarbiavimo teisinį pagrindą prognozuojant gyventojų
apšvitos dozes ir teikiant rekomendacijas dėl gyventojų
apsaugomųjų veiksmų taikymo. Pratybų metu buvo siekiama įvertinti institucijų pasirengimą vykdyti teisės aktuose
paskirtas funkcijas, keitimąsi informacija tarp institucijų, jos
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Under the implementation of the report recommendations
of IAEA mission held in 1–11 October, 2012 for evaluation of Lithuania’s and municipality institutions’ preparedness to response
to radiological emergencies, tabletop exercises were organized
Opportunities for Institutional Cooperation in Forecast of Public
Doses and Presentation of Recommendations on 8th of October
2015. The purpose of this tabletop exercise was to check the legal
basis of the cooperation between Ignalina NPP, State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI), Environmental Protection Agency
(EPA) and RSC in forecast of public exposure doses and providing
recommendations regarding the implementation of protective
measures for the public. The objective of this exercise was to assess preparedness of institutions to carry out functions delegated
in legislations, exchange of information between institutions
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vertinimą, apibendrinimą bei vertinimo ir prognozės rezultatų teikimą kitoms šalims ir tarptautinėms organizacijoms.
Nagrinėtas gyventojų avarinės apšvitos vertinimo bendrųjų ir operatyviųjų apsaugomosios veiklos taikymo lygių
naudojimas praktikoje, rekomenduojant apsaugomuosius
veiksmus skirtingų bendrosios avarijos fazių metu. Pratybų
ataskaitoje buvo pateikta rekomendacijų dėl teisinės bazės,
susijusios su radiologinės avarijos valdymu, peržiūros, atnaujinimo, papildymo ir siūlymų techninėms bendradarbiavimo galimybėms gerinti.
RSC dalyvavo EK organizuotose avarinės parengties pratybose ECUREX-2015. Šių pratybų tikslas – patikrinti ES bei kitų
šalių, prisijungusių prie skubaus keitimosi informacija apie
branduolines ir radiologines avarijas sistemos ECURIE, gebėjimą laiku keistis informacija apie branduolines ir radiologines
avarijas, vykdomus apsaugomuosius veiksmus, kelionių į avarijos paveiktą šalį apribojimus, radionuklidų pernašų prognozes,
konsultacijas gyventojams ir informacijos teikimą žiniasklaidai.
RSC Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – ESOC)
buvo iš dalies aktyvuotas, ir buvo atliktos pagal pratybų scenarijų numatytos užduotys. Nustatytos avarinės parengties
problemos, susijusios su reagavimu į užsienio šalyje įvykusią
branduolinę avariją, suformuluotos rekomendacijos ir siūlymai, kaip tobulinti avarinę parengtį tokių avarijų atveju.

and its evaluation as well as providing results of evaluation and
forecast to other countries and international organizations. Implementation of Generic Criteria and Operational Intervention Levels
for emergency exposure of a population by recommending protective measures during various phases of a general emergency
was analyzed. Exercise report contained recommendations regarding review, renewal, supplementation of the legal basis related to control of radiological emergency and suggestions for
improvement of technical opportunities of cooperation.
RSC participated in ECUREX-2015 emergency preparedness exercise organized by the EC. The purpose of the exercise was to access the ability to exchange information in real
time about nuclear and radiological emergencies, protection
measures being implemented, restrictions for traveling to affected country, radionuclide dispersion forecast, population
consulting, and distribution of information to the media in
EU and other countries, which have joined the system for urgent exchange of information about nuclear and radiological emergencies ECURIE. RSC Emergency Operations Centre
(ESOC) was partially activated and accordingly to the exercise
scenario, tasks were performed. Problems of emergency preparedness were identified, associated with the response to a
nuclear event in a foreign country, proposals and recommendations for improving these activities were formulated.

2015 m. vykdytų avarinės parengties pratybų ir mokymų akimirkos
Moments of emergency preparedness exercises and trainings in 2015

Vykdant radiologinių avarijų prevenciją ir siekiant tinkamai
pasirengti reaguoti ir koordinuoti civilinės saugos subjektų
veiksmus įvykus radiologinei avarijai, 2015 m. rugsėjo 3 d. organizuotos Vilniaus r. savivaldybės lygio civilinės saugos stalo
pratybos „Radiologinės avarijos, kilusios dėl transporto avarijos gabenant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, valdymas
ir likvidavimas“. Pratybų tikslas – įvertinti atsakingųjų institucijų
pasirengimą reaguoti įvykus radiologinei avarijai dėl transporto, vežančio šaltinį, eismo įvykio bei šių institucijų veiksmus,
būtinus siekiant valdyti ir likviduoti radiologinę avariją. Pratybose dalyvavo 6 institucijų atstovai, tarp jų – RSC, Vilniaus r.
savivaldybės, VšĮ Vilniaus r. centrinės poliklinikos darbuotojai,
Vilniaus r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bei Vilniaus r.
policijos komisariato pareigūnai, kurie, esant realiai tokio pobūdžio radiologinei avarijai, dalyvautų atliekant padarinių lik
vidavimo darbus.
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For the radiological emergency prevention and preparedness to properly respond and coordinate actions of civil
protection subjects in case of a radiological emergency, on
3 September, 2015 civil protection tabletop exercise Control and
Liquidation of a Radiological Emergency Caused by Traffic Accident During Transportation of a Source of Ionizing Radiation
at Vilnius district municipality level was organized. The purpose
of the exercise was to evaluate preparedness of responsible institutions to response in the event of a radiological emergency
caused by traffic accident during transportation of a source and
actions of these institutions necessary to control and liquidate
consequences of radiological emergency. Representatives of
6 institutions participated in the exercise, including RSC, Vilnius
District Municipality, employees of Vilnius District Central Clinic,
officers of Vilnius District Municipality fire brigade and Vilnius
District Police Department, who would participate in liquidation of effects in a case of actual radiological emergency.
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Birželio 19 d. vyko RSC ESOC stalo pratybos, kurių tikslas –
įvertinti RSC ESOC grupių veiksmus, gavus informacijos apie
pavogtą šaltinį. RSC ESOC grupės, nagrinėdamos pateiktą
pratybų scenarijų, aktyviai bendradarbiavo ir nuosekliai vykdė
veiksmus situacijai valdyti.

On 19 June RSC ESOC tabletop exercise took place; the objective of this exercise was to assess RSC specialists’ actions after receiving information about a stolen source. RSC specialists’ according to exercise scenario analyzed the situation, actively cooperated
with each other and performed emergency management actions.

RADIOLOGINĖS AVARIJOS IR INCIDENTAI

RADIOLOGICAL ACCIDENTS AND INCIDENTS

2015 m. buvo užregistruoti 49 radiologiniai incidentai
(38 pav.).
Didžiąją radiologinių incidentų dalį sudarė pasienio kontrolės postuose sulaikyti padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantys kroviniai. Daugiau nei 50 proc. sulaikytų krovinių (kalio trąšos, kalio hidroksidas, ugniai atsparios
statybinės medžiagos, keraminės plytelės, metalo dirbiniai
ir pan.) skleidė gamtinės kilmės radionuklidų jonizuojančiąją spinduliuotę, todėl jų vežimas nebuvo stabdomas. Apie
35 proc. sulaikytų krovinių: medienos pjuvenų kuro briketai,
kuro granulės, medžio drožlės, medienos lentos bei atliekos,
skirtos kurui, skleidė padidėjusią dirbtinės kilmės jonizuojančiąją spinduliuotę. Išaugus medienos kuro paklausai, mediena
kurui įvežama ir iš užsienio valstybių, taip pat iš tų regionų,
kurie po Černobylio AE avarijos buvo užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis. Tokiais atvejais, kai nustatyta, kad vežama
mediena skleidė padidėjusią dirbtinės kilmės jonizuojančiąją
spinduliuotę, buvo priimti sprendimai neįleisti krovinių į Lietuvos Respublikos teritoriją. Palyginti su 2014 m. duomenimis,
pastebėta, kad išaugo šio tipo incidentų pasienio kontrolės
postuose skaičius, nes vis daugiau biokuro bei medienos vežama tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.
Užfiksuoti keli atvejai, kai į Lietuvą buvo bandoma įvežti radionuklidais užterštų daiktų – karinės aprangos metalinių detalių ir senovinį laikrodį, kurių jonizuojančiosios spinduliuotės

In 2015, RSC recorded and investigated 49 radiological incidents (Figure 38).
Most of radiological incidents were cargoes emitting increased ionizing radiation detained by VSAT officers at the
border crossing points. More than 50 percent of cargoes (potassium fertilizers, potassium hydroxide, fire-resistant building
materials, ceramic tiles, metal products, etc.) emitted ionizing radiation of naturally occurring radionuclides; therefore,
transportation of these cargoes was not stopped. About 35
percent of detained cargoes: sawdust fuel briquettes, wood
pellets, wood chips, wood boards and waste for fuel, emitted
increased artificial ionizing radiation. Due to increase in demand for wood, wood fuel is imported from foreign countries,
including regions that were contaminated with radioactive
materials following the accident at Chernobyl NPP. In such cases, where increased artificial ionizing radiation was detected
in wood, decisions were made to refuse entry into the territory of the Republic of Lithuania for this cargo. In comparison
with data from 2014 it was noted, that number of such incidents at border control posts increased because more and
more biofuel and wood is transported through the Republic
of Lithuania in transit.
Several cases were recorded, when to Lithuania was attempted to import objects (metal parts of military clothing
and antique clock) dose rate of which did exceed the natural

2014

1

Radionuklidais užteršti objektai
Radionuklidais užteršti objektai
Objects with radioactive contamination

3

Aptikti paliktieji šaltiniai
Aptikti paliktieji šaltiniai
Detected orphan sources

3

2015
4

Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę
Padidėjusią jonizuojančiąją
skleidžiantys asmenys
skleidžiantys
Individuals spinduliuotę
emitting increased
ionisingasmenys
radiation

5

6

Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę
Padidėjusią jonizuojančiąją
skleidžiantys kroviniai
spinduliuotę
skleidžiantys
Cargos emitting increased
ionisingkroviniai
radiation

16

2

Radiologiniai incidentai ASPĮ
Radiologiniai incidentai ASPĮ
Radiological incidents in ASPĮ
0

31

3
5

10

15
20
25
Radiologinių incidentų ar avarijų skaičius
Number of radiological incidents or accidents

30

35

38 pav. 2015 m. Lietuvoje įvykusių radiologinių incidentų pasiskirstymas ir palyginimas su 2014 m. duomenimis
Figure 38. Distribution and comparison of radiological incidents occurred in Lithuania in 2015 comparing to 2014 data
Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

51

dozės galia viršijo gamtinį foną. Šiais atvejais buvo priimtas
sprendimas neleisti įvežti į Lietuvą padidėjusią jonizuojančiąją
spinduliuotę skleidžiančių daiktų, arba jie buvo paimti saugoti.
2015 m. RSC gavo 6 pranešimus apie asmenis, kurie, kirsdami Lietuvos Respublikos sieną, skleidė padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę. Ištyrus atvejus paaiškėjo, kad šiems
asmenims buvo taikytos branduolinės medicinos procedūros,
kai gydymui ir diagnostikai naudojami specialūs cheminiai
junginiai – radiofarmakologiniai preparatai, kurių sudėtyje yra
radionuklidų. Pateikus gydymo įstaigų išduotus dokumentus,
patvirtinančius asmenims taikytą gydymą ar atliktas specifines
diagnostikos procedūras, sulaikytiems asmenims buvo leista
kirsti valstybės sieną.
2015 m. įvyko 3 radiologiniai incidentai ASPĮ, kuriose atliekamos spindulinės terapijos ir branduolinės medicinos diagnostikos bei gydymo procedūros. ASPĮ nepagrįstą medicininę
apšvitą patyrė 4 pacientai, kuriems buvo suleista radiofarmakologinio preparato 99mTc, tačiau diagnostinės procedūros nebuvo
atliktos dėl gama kameros gedimo. Kitu atveju diagnostinė procedūra buvo atlikta ne tam pacientui, ir dėl to pacientas patyrė
papildomą apšvitą. 2015 m. RSC gavo pranešimą apie procedūriniame kabinete ant grindų rastą 131I radionuklidu užterštą
plotą. Užterštas plotas buvo nedelsiant dezaktyvuotas.
2015 m. pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl nustatytų trijų
šaltinių vagysčių. Pirmuoju atveju iš metalų laužo aikštelės
buvo pavogtas rentgeno analizatorius, tačiau metus trukęs
tyrimas dėl informacijos ir įrodymų stokos buvo sustabdytas. Kitais dviem atvejais vis dar vyksta tyrimai dėl įvykdytų
rentgeno analizatoriaus bei apledėjimo matuoklių su 90Sr /
90
Y šaltiniais vagysčių .
Taip pat buvo ištirti 3 paliktųjų šaltinių atvejai. Vienas iš jų –
įmonės sandėlyje rastos metalinės kolbos, pažymėtos jonizuojančios spinduliuotės ženklu, su ant jų nurodytais radionuklidais
55
Fe ir 90Sr / 90Y. Nustatyta maksimali dozės galia prie pat kolbų
paviršiaus siekė 9 µSv/val. Aptiktos kolbos teisės aktų nustatyta
tvarka, kaip radioaktyvios atliekos, perduotos VĮ Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo agentūrai (toliau – RATA) sutvarkyti.

background. In such cases, a decision was made to deny entry
into Lithuania of objects with increased ionizing radiation or
to take them to storage.
In 2015, RSC received 6 notifications about the individuals,
who emitted increased ionizing radiation when crossing the
border of the Republic of Lithuania. Investigation of the cases
showed that these individuals had received nuclear medicine
treatment or had diagnostic procedures with radiopharmaceuticals, containing radionuclides. Upon submission of the
documents from medical institutions about medical treatment or specific diagnostic procedures, they were allowed to
continue their trip and cross the border of the State.
In 2015, three radiological incidents occurred at ASPĮ, performing radiotherapy and nuclear medicine diagnostic and
treatment procedures. At ASPĮ unjustified medical exposure
was experienced by 4 different patients, who were injected
with radiopharmaceutical 99mTc, but diagnostic procedures
were not performed due to malfunction of the gamma camera. In another case, the diagnostic procedure was performed
on the wrong patient and as a result, this patient received additional exposure. In 2015, RSC received notification about a
contaminated area with 131I radionuclide, detected in a procedure room on a a floor. Immediately decontamination of
contaminated area was carried out.
In 2015, preliminary investigations were started because
of three stolen sources. In the first case, an X-ray analyzer was
stolen from a metal scrap yard, but a long-year investigation
was halted due to lack of information and evidence. In two
other cases investigations still ongoing regarding thefts of an
X-ray analyzer and ice meter with 90Sr / 90Y sources.
3 cases of orphan sources were investigated. In one case
metal flasks with warning sign for radiation sources and specifications of 55Fe and 90Sr / 90Y radionuclides were found in a
company‘s warehouse. Highest dose rate of the flasks near the
surface measured up to 9 µSv/h. According to requirements of
legislation, the flasks were transferred to the Radioactive Waste
Management Agency (RATA) for disposal as radioactive waste.

VIII. Radiacinės saugos mokymas

VIII. Radiation protection training

Siekdami užtikrinti privalomojo radiacinės saugos
mokymo organizavimo kokybę, 2015 m. RSC specialistai
įvertino 138 radiacinės saugos mokymo tvarkaraščius bei
suderino 9 naujas mokymo programas. Radiacinės saugos
mokymus organizuojančios įstaigos mokymus vykdė pagal 52 su RSC suderintas programas. Radiacinės saugos
pažymėjimų duomenų bazė papildyta 1064 naujais įrašais.
2015 m. buvo atestuota 11 naujų lektorių, ir metų pabaigoje Lietuvoje jau buvo 32 atestuoti lektoriai, kurie turėjo
teisę skaityti paskaitas ir vesti praktinius užsiėmimus privalomųjų radiacinės saugos mokymų metu. Be to, privalomųjų radiacinės saugos mokymų vykdytojų sąrašą papildė
dar viena mokymus organizuojanti įmonė – Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“. Šiuo metu Lietuvoje yra jau 8 įstai-

In order to ensure the quality of compulsory radiation
protection training, in 2015 RSC specialists assessed 138
schedules of radiation protection training and combined 9
new training programs. Institutions, which carry out radiation
protection training, organized the training according to 52
programs that were combined with RSC. Radiation protection
certificates database was supplemented by 1064 new record.
In 2015 11 new lecturers have been certified and at the end of
the year there were 32 certified lecturers in total in Lithuania,
who have the right to give lectures and conduct practical exercises in compulsory radiation protection training . Besides,
one more company joined the list of companies which organize compulsory radiation protection training – “TUVLITA Ltd.”
which is operating in Lithuania and Germany. Currently there
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gos, kurios organizuoja privalomuosius radiacinės saugos
mokymus.
Siekiant įvertinti, ar privalomuosius radiacinės saugos mokymus organizuojančios mokymo įstaigos laikosi radiacinės
saugos mokymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų,
taip pat užtikrinti mokymų kokybę, 2015 m. atliktas neplaninis radiacinės saugos mokymą organizuojančios įstaigos patikrinimas, kurio metu nustatyta radiacinės saugos mokymo
reikalavimų vykdymo pažeidimų. Įvertinę nustatytus pažeidimus, RSC atstovai organizavo susitikimą su mokymo įstaigos
vadovais, aptarė galimus sprendimus, kurie padėtų užtikrinti
organizuojamų mokymų kokybę.
2015 m. lapkričio 9–13 d. trys užsienio ekspertai Lietuvoje
vykdė TATENA inicijuotą Švietimo ir mokymo radiacinės saugos
srityje vertinimo misiją (angl. Education and Training Appraisal –
EduTa). Misijos metu vertintas radiacinės saugos mokymo ir švietimo sistemos Lietuvoje efektyvumas. Ekspertai radiacinės saugos mokymo sistemą Lietuvoje įvertino labai gerai ir pastebėjo,
kad Lietuva galėtų būti geras pavyzdys kitoms šalims.

are 8 institutions in Lithuania which organize compulsory radiation protection training.
In order to assess how the legal requirements for the compulsory radiation protection training are fulfilled by the compulsory radiation protection training providers and to ensure
training quality, in 2015 an unplanned inspection of an institution organizing radiation protection training was performed,
during which were detected the violations of implementation
of radiation protection training requirements. After assessment of the violations, RSC representatives organized a meeting with leaders of the training institution and discussed possible solutions for ensuring quality of the organized training.
During November 9–13, 2015, three foreign experts in
Lithuania carried out Education and Training Appraisal mission
(EduTA) initiated by the IAEA. During the mission the effectiveness of radiation protection training and education system in
Lithuania was assessed. Experts evaluated the radiation protection training system in Lithuania as excellent and noted, that
Lithuania could be a good example to other countries.

EduTa misijos Lietuvoje akimirka
A moment from EduTa mission in Lithuania

Siekdami aktyviai ir sėkmingai skleisti radiacinės saugos
žinias ir rūpindamiesi radiacinės saugos kultūros vystymu Lietuvoje, RSC specialistai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biurų specialistais ir rengia susitikimus su gyventojais.
2015 m. pranešimų populiariomis radiacinės saugos temomis
klausėsi Utenos bei Pasvalio bendruomenių gyventojai. RSC
specialistai taip pat dalyvavo projekte „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“ ir Panevėžio gyventojams pristatė
pranešimą apie radiacinę saugą. 2015 m. su RSC darbo specifika buvo supažindinti fizikos, visuomenės sveikatos, kineziterapijos ir ergoterapijos specialybių studentai, taip pat studentai iš užsienio šalių, Lietuvoje studijuojantys pagal ERASMUS
studentų mainų programą. Pagal bendradarbiavimo sutartį
su Utenos kolegija RSC suteikė galimybę Aplinkos apsaugos
inžinerijos studentei atlikti praktiką, susijusią su radono dujų
keliama grėsme visuomenės sveikatai.
Užtikrinant Lietuvos gyventojų ir darbuotojų apsaugą
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei
įgyvendinant Radiacinės saugos mokymo strategiją, 2015 m.
organizuoti 24 įvairaus pobūdžio renginiai (seminarai,
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In order to spread the knowledge of radiation protection
actively and successfully and to develop the radiation protection culture in Lithuania, RSC specialists collaborate with
specialists from Public Health Bureaus and organize meetings with societies. In 2015 residents of Utena and Pasvalys
communities participated at the meetings with RSC specialists, where were presented the popular topics of radiation
protection. RSC specialists also participated in the project
“October – the Month of Health Improvement in Panevėžys”
and presented the radiation protection to the residents of
Panevėžys. In 2015 students of physics, public health, physiotherapy, ergotherapy, also students from foreign countries
studying in Lithuania by the ERASMUS students’ exchange
program were introduced to RSC functions and duties. According to the cooperation contract with the Utena University of Applied Sciences, RSC provided an opportunity for
Environmental Protection Engineering student to make a
practice on threat of radon gasses to public health.
To ensure protection of harmful effect of ionizing radiation
for Lithuanian population and employees, and implementing
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mokymai, pratybos), kurių metu kvalifikaciją radiacinės saugos srityje tobulino 493 dalyviai (39 pav.). Mokomieji renginiai buvo skirti skirtingoms asmenų grupėms – ugniagesiams gelbėtojams, gydytojams odontologams, asmenims,
atsakingiems už radiacinę saugą, rentgenodiagnostikos skyrių technologams, policijos pareigūnams, civilinės saugos ir
kitų sričių specialistams.
RSC specialistai vykdė Vadovybės apsaugos departamento prie VRM darbuotojų mokymus, taip pat jau tradiciniais
tapusius Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
3-iosios komandos ugniagesių gelbėtojų radiacinės saugos
mokymus.
Gegužės mėnesį RSC surengtas pasitarimas radiacinės
saugos užtikrinimo spindulinėje terapijoje klausimais, kuriame dalyvavo gydytojai radiologai, radiologijos technologai
ir medicinos fizikai. RSC specialistai organizavo 3 seminarus
„Radiacinė sauga odontologijoje“, kuriuose gydytojai odontologai gilino žinias apie radiacinę saugą. VšĮ Respublikinėje
Šiaulių ligoninėje RSC iniciatyva vyko aktualūs ir naudingi
mokymai, skirti rentgenodiagnostinių skyrių technologams
jų pacientų gaunamos apšvitos dozių vertinimo ir optimizavimo klausimais.
Siekdami supažindinti skirtingų sričių specialistus bei pareigūnus su naujausia informacija radiacinės saugos klausimais, birželio mėnesį didžiuosiuose Lietuvos miestuose RSC
specialistai organizavo įvairius seminarus. Panevėžio apskrities policijos pareigūnai buvo supažindinti su veiklos ypatumais radiologinės ar branduolinės avarijos atveju. Atsižvelgę
į metalų laužo ir atliekų supirkimo įmonių vadovų ir atstovų
žinių poreikį, RSC specialistai Kaune organizavo seminarą,
kurio metu nagrinėjo radiologinio užterštumo kontrolės
klausimus. RSC specialistai, įvertinę teisės aktų pasikeitimus,
Klaipėdoje vedė organizavo seminarą, skirtą darbuotojams,
ASPĮ atsakingiems už radiacinę saugą. Kaip ir kasmet, organizuotas seminaras aktualiais radiacinės saugos klausimais,
skirtas nemedicininės paskirties šaltinių naudotojams. RSC
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the Radiation Protection Training Strategy, in 2015 were organized 24 various events (workshops, training sessions, exercises
etc.), during which 493 participants improved their qualifications in the area of radiation protection (Figure 39). Educational
events were devoted to various groups – fire and rescue team
members, dentists, persons responsible for radiation protection, technologists of X-ray diagnostic departments, police officers, specialists of civil protection and other areas.
RSC specialists organized the training for employees of VIP
Protection Department under the MoIA and, traditionally, radiation protection training for Vilnius district Fire and Rescue
Board 3rd team firefighters.
In May RSC organized a meeting on ensuring radiation protection during radiotherapy, which was attended by radiologists,
radiology technicians and medical physicists. RSC specialists
organized 3 seminars called “Radiation Protection in Dentistry”,
where dentists improved their knowledge on radiation protection. RSC initiated relevant and useful training in Republican
Šiauliai Hospital, which was dedicated to radio-technologists of
X-ray diagnostic departments on questions regarding evaluation and optimization of patients exposure doses.
In order to present for the specialists and officers from various areas with the latest information on radiation protection, in
June RSC specialists organized various seminars in major cities in
Lithuania. Police officers from Panevėžys district were introduce
to peculiarities of their functions during radiation or nuclear
emergencies. By taking into consideration the need for knowledge of managers and representatives of companies which buy
scrap metal and waste, RSC specialists organized a seminar in
Kaunas, during which they analyzed issues of controlling radioactive contamination. After evaluation of changes in legislations,
RSC specialists organized a seminar in Klaipėda for radiation protection officers at ASPĮ responsible for radiation protection. Like
every year, a seminar on relevant radiation protection issues was
organized for users of non-medical sources. RSC closely cooperates with public health bureaus. A seminar was organized for
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glaudžiai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biurais.
Šių biurų darbuotojams organizuotas seminaras, kurio metu
pristatytos aktualios radiacinės saugos temos, aptartos bendradarbiavimo su visuomenės sveikatos biurais sritys ir galimybės.
RSC specialistai drauge su Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojais dalyvavo stalo pratybose „Radiologinės avarijos, kilusios dėl transporto avarijos, gabenant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, valdymas ir likvidavimas“. Pratybų metu
dalyviai įvertino atsakingųjų institucijų pasirengimą reaguoti
įvykus radiologinei avarijai dėl transporto, kuriuo vežamas
šaltinis, eismo įvykio, taip pat šių institucijų veiksmus siekiant
suvaldyti ir likviduoti radiologinę avariją.
Spalio 8 d. vykusiose tarpinstitucinėse pratybose buvo nagrinėjamos atsakingų institucijų bendradarbiavimo galimybės
prognozuojant gyventojų apšvitos dozes ir teikiant rekomendacijas (plačiau žr. sk. „Avarinė parengtis“).
Organizuota daug specializuotų seminarų ir kitų mokomųjų renginių įvairiomis radiacinės saugos temomis. Siekdami
kelti specialistų kvalifikaciją, RSC specialistai Panevėžyje vedė
mokymus, skirtus rentgenodiagnostinių skyrių technologams,
pacientų gaunamos apšvitos dozių vertinimo ir optimizavimo
klausimais. Įvertinę praktinio pasirengimo svarbą, RSC specialistai Visagine vykdė radiacinės saugos teikiant pagalbą nukentėjusiesiems nuo branduolinės ar radiologinės avarijos
mokymus, skirtus Utenos apskrities medicinos darbuotojams.
Šiauliuose ir Panevėžyje organizuoti seminarai ligoninių ir
poliklinikų darbuotojams radiacinės saugos tobulinimo ASPĮ
klausimais.
RSC intensyviai bendradarbiauja su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis bei kitų šalių institucijomis, atsakingomis
už radiacinę saugą. Spalio 19–23 d. drauge su TATENA organizuoti regioniniai mokymo kursai „Radiacinės saugos ir stebėsenos paslaugų teikėjų kokybės vadybos sistema”. Mokymų tikslas – supažindinti specialistus su kokybės vadybos standartais,
pagal kuriuos yra nustatyti dozimetrinių bandymų ar tyrimų
akreditavimo reikalavimai.
Lapkričio mėnesį RSC lankėsi ekspertai iš Belgijos ir vadovavo mokymams, skirtiems Lietuvos specialistams (medicinos fizikams, gydytojams radiologams, radiologijos
technologams, bendrosios praktikos slaugytojams), ASPĮ
dirbantiems su atviraisiais šaltiniais. RSC specialistų prašymu
ekspertai iš Belgijos Nacionaliniame vėžio institute skaitė
paskaitą radiacinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų, susidariusių po radionuklidų terapijos, tvarkymo tema. Gruodžio
mėnesį RSC lankėsi kolegos iš Latvijos Valstybinės aplinkos
agentūros Radiacinės saugos centro. Jų viešnagės metu RSC
specialistai pristatė biologinės dozimetrijos laboratoriją, dalijosi patirtimi, įgyta steigiant tokio tipo laboratoriją radiacinę
saugą reguliuojančioje institucijoje.
Bendradarbiaudamas su TATENA RSC sudarė sąlygas 17
skirtingų sričių specialistams iš Bosnijos ir Hercegovinos, Gruzijos, Egipto, Azerbaidžano, Kroatijos, Serbijos tobulinti profesinę kvalifikaciją skirtinguose RSC padaliniuose bei skirtingose
įstaigose. Užsienio specialistai domėjosi tarptautinių konvencijų ir saugumo standartų įgyvendinimu Lietuvoje, maisto ir
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employees of such bureaus during which relevant radiation protection topics were presented, areas and possibilities for cooperation with public health bureaus were discussed.
RSC specialists, together with employees of Vilnius district
municipality, participated in table exercise “Control and liquidation of radiation emergencies, caused by traffic accident
during transportation of sources of ionizing radiation”. During
the exercise, participants evaluated preparedness of responsible institutions to react at the event of radiation emergency
caused by a traffic accident by transporting a source and the
actions of these institutions trying to control and liquidate the
radiation emergency.
During the interinstitutional exercise on October 8 opportunities for cooperation between responsible institutions
were analyzed to forecast population exposure doses and
provide recommendations (see “Emergency preparedness” for
more information).
Lots of specialized seminars and other educational events
on various topics of radiation protection were organized. In
order to improve qualifications of other specialists, RSC specialists managed training in Panevėžys, dedicated to technologists of X-ray diagnostic departments on issues evaluation
and optimization of patient exposure doses. After evaluating
the importance of practical preparedness, RSC specialists conducted a training in Visaginas on radiation protection in providing assistance during the nuclear or radiation emergencies,
devoted to medicine workers in Utena district. Seminars were
organized in Šiauliai and Panevėžys for workers of hospitals
and clinics on issues of improving radiation protection at ASPĮ.
RSC intensively cooperates with various international organizations and institutions from other countries, responsible
for radiation protection. During October 19–29 regional training courses were organized together with IAEA, called “Quality
Management System for Technical Services”. The aim of the
training was to familiarize specialists with quality management standards, according to which accreditation requirements for dosimetry tests or research are set.
In November experts from Belgium were visiting RSC and
conducted the training for Lithuanian specialists (medicinal
physicists, radiologists, radiology technicians, general practice
nurses), who work at ASPĮ the unsealed sources. On request of
RSC specialists experts from Belgium at the National Cancer
Institute gave a lecture on the topic of radiation protection
and management of radioactive waste produced after radionuclide therapy. In December colleagues from Latvia State
Environment Agency Radiation ProtectionSafety Center were
visiting RSC as well. During their visit RSC specialists presented
the biological dosimetry laboratory, shared their experience
acquired during the establishing of such a laboratory in an institution responsible for the regulation of radiation protection.
RSC, in cooperation with IAEA, provided conditions for 17
specialists of various areas from Bosnia and Herzegovina, Georgia, Egypt, Azerbaijan, Croatia and Serbia to improve their professional qualifications at the different RSC divisions and various
institutions. Foreign specialists took interest in implementation of international conventions and security standards in
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Mokslinio vizito akimirka
A moment of the scientific visit

ne maisto produktų radiologinės kontrolės sistema, veiksmais
aptikus pamestąjį ar paliktąjį šaltinį, veiklos su šaltiniais licencijavimu, profesinės ir medicininės apšvitos stebėsena, reikalavimų branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje vykdymo priežiūros ir kontrolės sistema bei kitais radiacinės saugos
užtikrinimo klausimais.
2015 m. RSC pateikė TATENA ekspertams svarstyti 91 spe
cialisto nominaciją dėl jų galimo dalyvavimo TATENA bei įvairių šalių organizuojamuose mokymo renginiuose. Didžioji dalis pateiktų nominacijų buvo patvirtintos, ir Lietuvos atstovai
galėjo sėkmingai kelti savo kvalifikaciją tarptautiniuose mokymo renginiuose.

Lithuania, radiation control system for food and non-food items,
actions after detection of a lost or orphan source, licensing of activities with sources, monitoring of professional and medical exposure, supervision and control system for implementation of
requirements in nuclear medicine and radiotherapy and other
issues related to ensuring radiation protection.
In 2015 RSC submitted to IAEA 91 nomination of various specialists from Lithuania to consider their possibility to
participate in training events organized by IAEA and various
countries. Majority of the submitted nominations were confirmed and representatives of Lithuania could successfully
improve their qualification at the international training events.

IX. Bendradarbiavimas

IX. Cooperation

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS

COOPERATION WITH LITHUANIAN INSTITUTIONS

RSC daug dėmesio skyrė bendradarbiavimui su Lietuvos institucijomis ir įstaigomis. Vykdant savo funkcijas,
glaudžiai bendradarbiauta su SAM, URM, VRM ir kitomis
Lietuvos Respublikos ministerijomis bei institucijomis
(VATESI, AAA, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
(toliau – VSAT), PAGD ir kt.
Bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis, buvo tinkamai pasirengta priimti TATENA ekspertų misiją, kuri vertino šalies švietimo ir mokymo radiacinės saugos srityje sistemą. Rengiantis ekspertų misijai, kurie vertino radiacinės
saugos sistemos atitikimą tarptautiniams saugos standartams, drauge su VATESI, AAA ir kitomis institucijomis pildyti TATENA savęs vertinimo klausimynai (SARIS). Glaudžiai
bendradarbiaujant su AAA, VATESI ir Ignalinos AE, vykdytos
informacijos ir rekomendacijų teikimo apsaugant gyventojus įvykus branduolinei avarijai stalo pratybos. Drauge su

The RSC pays attention to cooperation with Lithuanian authorities and institutions.
The RSC carrying out statutory functions closely cooperated with the Ministries of Health, Foreign Affairs, Interior Affairs
and other Ministries and institutions of the Republic of Lithuania (VATESI, EPA, State Food and Veterinary Service (VMVT),
State Border Protection Service under MoIA (VSAT), Fire and
Rescue Department (PAGD), etc..
In cooperation with Lithuanian institutions, proper preparations were carried out to acceptmeet with IAEA expert mission,
which evaluated the country’s system of radiation protection
education and training. During the preparations for the expert
mission, which evaluated conformity of radiation protection
system with the international security standards, self-evaluation
questionnaires (SARIS) from IAEA were filled out together with
VATESI, EPA and other institutions. In close cooperation with
EPA, VATESI and Ignalina NPP table top exercise for providing information and recommendations to protect the population in

56

Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

Lietuvos šilumininkų asociacija, kitomis įstaigomis ir organizacijomis buvo peržiūrėtas ir pakeistas sveikatos apsaugos ministro įsakymas, reglamentuojantis medienos kuro ir
jo pelenų naudojimą ir tvarkymą, kuriame buvo nustatyti
137
Cs taršos reikalavimai iš trečiųjų šalių įvežamam medienos kurui.
Keletą pastarųjų metų RSC specialistai dalyvavo VSAT
įkurto Branduolinio saugumo kompetencijos centro organizuojamuose renginiuose ir perdavė savo patirtį Lietuvos
ir užsienio institucijų atstovams. Aktyviai dalyvauta Ministro
Pirmininko sudarytos darbo grupės branduolinio saugumo
klausimams spręsti veikloje, kuriai RSC parengė ir teikė svarstyti institucijų tarpusavio veiksmų ir keitimosi informacija
schemas bei kitas temas.
Vertėtų paminėti, kad RSC yra pasirašęs bendradarbiavimo
sutartis su PAGD, PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokykla, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, VSAT,
Muitinės mokymo centru, Lietuvos geologijos tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, Utenos kolegija.

an event of a nuclear emergency took place. Together with Association of Heating Pproviders of Lithuania and other institutions and organizations order of health minister was reviewed
and changed, which regulates the use and management of
wood fuel and its ashes, where 137Cs contamination requirements were set for wood fuel imported from third parties.
For the last couple of years RSC specialists have been participating in events organized by Nuclear Security Centre of
Excellence, established by VSAT, and shared their experience
with representatives of Lithuanian and foreign institutions.
Participation was active in the activity of work group created
by Prime Minister on issues of nuclear security, for which RSC
prepared and submitted for consideration schemes of institution interaction, information exchange and other topics.
It is worth mentioning that RSC has signed cooperation
contracts with PAGD, PAGD Fire Fighters Training School, State
Security Department of the Republic of Lithuania, VSAT, Customs training center, Lithuanian Geological Survey under the
Ministry of Environment, Utena University of Applied Sciences.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

INTERNATIONAL COOPERATION

TATENA. RSC atstovai nuolat dalyvauja TATENA Radiacinės saugos standartų komiteto, Transporto saugos standartų
komiteto veikloje, o 2015 m. pradėjo dalyvauti naujai įkurtame Avarinės parengties ir reagavimo standartų komiteto
veikloje ir teikė pastabų bei pasiūlymų TATENA rengiamiems
standartams.
2015 m. TATENA prašymu RSC Lietuvoje organizavo nemažai užsienio šalių atstovų mokslinių vizitų bei stažuočių, regioninių mokymo kursų ir seminarų. RSC specialistai kaip dalyviai,
ekspertai ar dėstytojai dalyvavo TATENA rengtuose mokymo
kursuose, seminaruose, moksliniuose vizituose, techniniuose
susitikimuose kitose šalyse.
Drauge su TATENA sėkmingai vykdyti nacionalinis, mokslinis bei regioniniai techninio bendradarbiavimo projektai, apie
kuriuos rašoma kituose šios atskaitos skyriuose.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 30 d.
potvarkio ,,Dėl delegacijos sudarymo“ pavedimu RSC atstovas Lietuvos delegacijos sudėtyje atstovavo Lietuvai TATENA 5-ajame šalių ataskaitų peržiūros susitikime, surengtame įgyvendinant Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo
saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos nuostatas. Darbo sesijos metu Lietuvos delegacija pristatė Nacionalinę Lietuvos įsipareigojimų, numatytų pagal
aukščiau minėtą konvenciją, ataskaitą, atsakė į kitų šalių pateiktus klausimus.

The IAEA. RSC representatives constantly participate in activities of IAEA Radiation Protection Standards Committee and
Transportation Security Standards Committee, in 2015 they started participating in the activities of newly established Emergency
Preparedness and Response Standards Committee and provided
remarks and suggestions for standards being prepared by IAEA.
In 2015, by request of IAEA, RSC organized a lot of scientific visits and fellowships for foreign representatives, regional
training courses and seminars in Lithuania. RSC specialists
participated in training courses, seminars, scientific visits,
technical meetings in foreign countries organized by IAEA as
participants, experts or lecturers.
Together with IAEA a national, scientific and regional
technical cooperation projects were successfully carried out,
which are mentioned in other sections of this report.
By mandate of a March 30, 2015 Decree of Government of Republic of Lithuania “Regarding formation of the delegation”, a representative of RSC in the Lithuanian delegation represented Lithuania in IAEA 5th meeting for report review, organized to implement
the provisions of United Convention for protection of spent fuel
management and protection of radioactive waste management.
During the work session, delegation of Lithuania presented a National report of commitments set according to aforementioned
convention, responded to questions of other countries.

EK Euratomo sutarties 31 straipsnio ekspertų darbo
grupė. RSC specialistai, dalyvaudami ekspertų grupės posėdžiuose, su kitų šalių atstovais diskutavo dėl ET direktyvos,
kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos
keliamų pavojų, perkėlimo į nacionalinę teisę, pildė pateiktus
klausimynus bei diskutavo jos įgyvendinimo klausimais.
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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.
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HERCA. RSC specialistai dalyvauja HERCA valdybos ir įkurtų
darbo grupių veikloje, teikia siūlymų bei komentarų šių darbo
grupių parengtiems dokumentams. 2015 m. RSC prisijungė prie
naujai įkurtos darbo grupės, skirtos spręsti radiacinės saugos
klausimus veterinarijoje. RSC specialistai dalyvavo HERCA organizuotuose darbiniuose seminaruose „Radonas darbo vietose“
ir „Atsakingieji už radiacinę saugą bei radiacinės saugos ekspertai“, kuriuose buvo nagrinėjami ET direktyvos reikalavimų reguliuojančioms institucijoms įgyvendinimo klausimai.

HERCA. RSC specialists participate in activities of work
groups established by HERCA board, provide suggestions and
commentaries for documents prepared by these workgroups.
In 2015, RSC joined a newly established work group for resolving issues of radiation protection in veterinary. RSC specialists participated in work seminars organized by HERCA called
“Radon in workplaces” and “Radiation protection officers and
radiation protection experts”, in which issues of implementing
requirements of EC directive for regulatory institutions.

BJVT. Atstovaujant Lietuvą, dalyvauta 2 Baltijos jūros
valstybių tarybos (toliau – BJVT) Branduolinės ir radiacinės
saugos ekspertų grupės posėdžiuose, kurie vyko gegužės
19–20 d. Trumsės mieste (Norvegija) ir lapkričio 3–4 d. –
Varšuvoje (Lenkija). Buvo svarstyta iniciatyva suvienodinti
aplinkos radiologinių matavimų rezultatų pateikimo vienetus,
siekiant harmonizuoti aplinkos stebėseną, planuojami bendri
veiksmai branduolinių ir radiologinių avarijų prevencijos srityje, pasikeista nuomonėmis dėl nacionalinių branduolinės kriminalistikos laboratorijų steigimo tikslingumo. Vieno iš posėdžių metu dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos Branduolinio
saugumo kompetencijos centro veikla, ypač daug dėmesio
susilaukė elektroninė sienos apsaugos pareigūnų mokymo
sistema. Šių posėdžių metu pristatytos nacionalinės ataskaitos
apie naujausius įvykius branduolinio saugumo ir radiacinės
saugos srityse.

Council of the Baltic Sea States (CBSS). Representatives
of Lithuania took part in 2 meetings of Council of the Baltic
Sea States (CBSS) expert group on nuclear and radiation safety,
which took place on May 19–20 in Tromso (Norway) and on November 3–4 in Warsaw (Poland). The initiative to unify the units
for submissions of environmental radiology measurements in
order to harmonize environmental monitoring was considered,
joint actions in the area of nuclear and radiation emergencies
were planned, opinions on experience of establishing national
nuclear forensic labs were exchanged. During one of the meetings, participants were familiarized with the activity of Lithuania’s Nuclear Security Centre of Excellence, electronic training
for border protection officers received particular attention. During these meetings, national reports on new events in the areas
of nuclear security and radiation protection were presented.

ESOREX. ESOREX – EK įkurta ES šalių profesinės apšvitos
studija, skirta ES šalių narių darbuotojų profesinės apšvitos
duomenims rinkti, kaupti ir palyginti su kitų ES šalių narių
duomenimis. Informacijos surinkimui palengvinti Prancūzijos Radiacinės saugos ir branduolinio saugumo institutas
sukūrė ESOREX platformą. 2015 m. RSC specialistai dalyvavo šio instituto organizuotame 2-ajame ESOREX Platformos
seminare, kuriame buvo pristatytas galutinis šios platformos
projektas, ir nuo 2015 m. RSC, naudodamasis šia platforma,
teikia informaciją apie Lietuvos darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos, šios stebėsenos rezultatų registravimo ir
saugojimo sistemą bei įvairių veiklos sričių darbuotojų individualiąsias ir kolektyvines apšvitos dozes. Apibendrintą
informaciją apie Lietuvos ir ES šalių profesinės apšvitos sistemas ir darbuotojų apšvitos dozes galima rasti ESOREX platformoje adresu: www.esorex-platform.org.

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
specialists participated in 2nd seminar of the ESOREX platform
organized by this institute, where the final project of this platform was presented, 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. Summarized
information on occupational exposure systems in Lithuania
and EU member states and employee exposure doses can be
found on the ESOREX platform at www.esorex-platform.org.

Belgija. RSC 2014 m. pasirašė dvišalę tarptautinę bendradarbiavimo sutartį su Belgijos Radioelementų institutu
(IRE-EliT). Sutartimi Belgijos kolegos įsipareigojo teikti pagalbą Lietuvos radiacinės saugos specialistams stiprinant gyventojų, darbuotojų ir pacientų radiacinę saugą. Projekto metu
surengtas RSC specialistų vizitas į geriausias Belgijos ASPĮ
(Belgijos Lježo universiteto, Antverpeno ir Šv. Luko ligoninės),
atliekančias pozitronų emisijos tomografijos procedūras bei
užsiimančias radiofarmakologinių preparatų gamyba. Taip
pat 2015 m. buvo vykdomas tęstinis projektas dėl veiklos su
ciklotronais įteisinimo, inspektavimo bei radiacinės saugos užtikrinimo branduolinės medicinos terapinių procedūrų metu
naudojant 131I preparatus klausimų.

Belgium. In 2014, RSC signed a bilateral international cooperation agreement with Belgium institute of radioactive elements (IRE-EliT). According to the agreement, colleagues from
Belgium committed to providing help to Lithuanian specialists
of radiation protection in strengthening radiation protection of
inhabitants, employees and patients. During the project a visit
was arrange for RSC specialists to leading Belgium ASPĮ (Liege
University in Belgium, Antwerpen and St. Luke hospitals), which
perform PET procedures and manufacture radiopharmaceuticals. Also in 2015, a continuous project regarding the issue of
legalization of activities with cyclotrons, inspection and ensuring of radiation protection during therapeutic procedures of
nuclear medicine using 131I agents was being carried out.
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X. Visuomenės informavimas

X. Public information

2015 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 paskelbta net 110 informacinių pranešimų, iš jų 17 paskelbta naujienų agentūros BNS spaudos centre ir kitose visuomenės informavimo priemonėse, jie publikuoti SAM interneto
svetainėje, internetiniuose žinių portaluose ir kitose visuomenės
informavimo priemonėse. Taip pat rengti moksliniai straipsniai,
kurie publikuoti Lietuvos ir užsienio specializuotuose leidiniuose.
Išleista gana daug įvairių leidinių. Siekiant plačiau supažindinti visuomenę su RSC vykdoma veikla užtikrinant visuomenės apsaugą nuo galimo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio, išleistas leidinys „Radiacinės saugos centro metinė
ataskaita 2014“, kuriame pristatomi RSC 2014 m. nuveikti darbai ir pasiekimai įvairiose veiklos srityse.
RSC parengė informacinį lankstinuką „Radiacinės saugos
centro veiklos 2015–2017 metais strateginės gairės“, kuriame
pristatomas RSC veiklos tikslas, pagrindiniai uždaviniai, principai, ateities vizija ir plačiau aptariami pagrindiniai radiacinės
saugos iššūkiai.
Taip pat išleisti du informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeriai. Viename jų apžvelgti profesinės apšvitos mažinimo būdai, tvarka, ir medicinos darbuotojų patiriamos apšvitos
dozės bei jų vertinimas, detaliau aptarti profesinės apšvitos
mažinimo būdai rentgenodiagnostikoje, branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje. Kitame informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“ numeryje skaitytojai supažindinami
su esamosios apšvitos situacija Lietuvoje ir dabartiniu metu
Lietuvos gyventojų patiriama apšvita.
Leidinyje „Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga“ skaitytojai supažindinami su uždarųjų šaltinių
fizine sauga, pagrindiniais fizinės saugos reikalavimais, taikomais siekiant užtikrinti apsaugą nuo neteisėto šaltinių užvaldymo ar pagrobimo bei veiksmų, kurie dėl jonizuojančiosios
spinduliuotės tiesiogiai arba netiesiogiai keltų riziką žmonių
sveikatai ir saugumui.
Tobulėjant naudojamoms jonizuojančiosios spinduliuotės
technologijoms, tiksliau diagnozuojamos ligos, mažėja pacientų mirtingumo rizika. Nepaisant to, jonizuojančioji spinduliuotė
pasižymi žalingu poveikiu organizmui, todėl svarbu siekti, kad
pacientai rentgenodiagnostinių procedūrų metu patirtų kuo
mažesnę apšvitą. Leidinyje „Pacientų saugos rekomendacijos
rentgenodiagnostikoje“ pateiktos rekomendacijos, kaip ir kada
naudoti individualiąsias saugos priemones, skirtas pacientams
įvairių rengenodiagnostinių procedūrų metu.
Darbuotojai, dirbdami su šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, patiria profesinę apšvitą. Vienas iš darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimo būdų – darbuotojų apšvitos
stebėsena. RSC parengtame lankstinuke „Darbuotojų akių ir
galūnių apšvitos stebėsena“ supažindinama su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu, galimais jonizuojančiosios spinduliuotės nulemtais reiškiniais, akių ir galūnių apšvitai vertinti
skirtais dozimetrais, individualiųjų dozių tyrimams naudojama

In 2015, altogether 110 announcements were published
on RSC website about the RSC activities, radiation protection
situation and its development, news, radiation protection supervision and control, organized events, trainings and other
issues, including 17 briefings published on BNS information
database. Furthermore, these announcements were published on MoH website, special websites and in other mass
media. Also, scientific articles were prepared, which were published in specialized publications in Lithuania and abroad.
To introduce the public to RSC activities in public health
protection against the potential hazards associated with
ionising radiation, the publication “Radiation Protection
Centre Annual Report 2014” was published, which presents
tasks carried out by RSC in 2014 and achievements in various
areas of activity.
RSC prepared an informational leaflet “Strategic guidelines for activity of Radiation Protection Center in 2015–2017”,
which presents the aim of RSC activity, main tasks, principles, a
future vision and it presents a broader discussion of the main
challenges of radiation protection.
Moreover, two editions of newsletter Radiation Protection were released. One of them presents ways and procedure of reducing occupational exposure and exposure doses
of medical employees and their evaluation, a more in depth
discussion of ways to reduce occupational exposure in X-ray
diagnostics, nuclear medicine and radiotherapy. In the other
edition of the newsletter Radiation protection readers are presented with the current situation of exposure in Lithuania and
the current population exposure in Lithuania.
In the publication “Physical protection of sealed sources
of ionising radiation” readers are introduced with the physical protection of sealed sources, main requirements of their
physical protection which ensure protection against illegal
possession of the sources or abduction and other actions,
which could directly or indirectly pose a risk to human health
and security due to ionising radiation.
With the advances in technologies of ionising radiation in
use, diseases are diagnosed more accurately and patient mortality risk is reducing. Despite that, ionising radiation is characterized by its harmful effect on the organism, so it’s important
to try to minimize patient exposure during X-ray diagnostic
procedures. In the publication “Recommendations for patient
protection in X-ray diagnostics” recommendations are provided information how and when individual protection means
should be used, which are intended for patient use during
various X-ray diagnostic procedures.
Workers handling sources and working in the vicinity of
ionising radiation experience occupational exposure. One of
the ways to ensure radiation protection of workers is occupational exposure monitoring. In the leaflet “Eye and limb
exposure monitoring of workers”, prepared by the RSC, presents the effects of ionising radiation, possible deterministic
effects caused by ionising radiation, dosimeters adapted for
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įranga, asmeninėmis apsisaugojimo priemonėmis ir darbuotojų apšvitą reglamentuojančiais teisės aktais.
Į lietuvių kalbą išversti 5 TATENA parengti plakatai, kuriuose
pateikta svarbiausia informacija apie priemones, padedančias
mažinti darbuotojų ir pacientų apšvitą:
10 taisyklių. Tinkamas siuntimas atlikti kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimą.
10 taisyklių. Pacientų radiacinė sauga kompiuterinės tomografijos tyrimų metu.
10 taisyklių. Radiacinė sauga atliekant vaikų intervencinės
radiologijos tyrimus.
10 taisyklių. Darbuotojų radiacinė sauga rentgenoskopijos
procedūrų metu.
10 taisyklių. Pacientų radiacinė sauga atliekant rentgenoskopijos tyrimus.
Šiuos plakatus galima rasti RSC ir TATENA RPOP interneto
svetainėse, plakatų maketus galima spausdinti ir platinti ASPĮ
specialistams ir gyventojams.
Taip pat išleistas lankstinukas „Radonas ir plaučių vėžys: ką
reikėtų žinoti?“, kuriame aptartas radono dujų, esančių pastatuose, poveikis gyventojų sveikatai, taip pat – kaip galima nustatyti radono koncentraciją pastatuose, prevencinės radono
mažinimo priemonės statant naują pastatą ir radono mažinimo priemonės jau pastatytuose pastatuose.
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.
Biurų darbuotojams organizuotas seminaras, kurio metu pristatytos aktualios radiacinės saugos temos, aptartos bendradarbiavimo su visuomenės sveikatos biurais sritys ir galimybės.

measuring eye and limb exposure, equipment used for individual exposure tests, individual protection means and legislation, which regulate workers exposure.
5 posters prepared by the IAEA were translated into lithuanian language, they provide the most important information
about ways for reducing occupational and patient exposure:
10 pearls: Appropriate referral for CT examinations.
10 pearls: Patient radiation protection in CT.
10 pearls: Radiation protection for children in interventional procedures.
10 pearls on radiation protection of staff in fluoroscopy.
10 pearls on radiation protection of patients in fluoroscopy.
These posters can be found at RSC and IAEA RPOP websites, poster templates are allowed to be printed and distributed to ASPĮ specialists and public.
Also, a leaflet called “Radon and lung cancer: what should
you know?” was published, which discusses the effect of indoor and environmental radon on public health, also – how
to measure the concentration of indoor radon and preventative means for radon reduction during construction of a new
building and measures for radon reduction in buildings that
are already completed.
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. A seminar for bureau specialists was organized, during
which relevant topics of radiation protection were presented,
areas and opportunities for cooperation with public health
bureaus were discussed.

Susitikimas su visuomenės sveikatos biurų atstovais
Meeting with representatives of public health bureaus

2015 m. RSC specialistai susitiko su Utenos bendruomenės
gyventojais ir skaitė jiems pranešimą aktualiomis radiacinės saugos temomis ir turimais prietaisais matavo gyventojų atsineštų
daiktų galimą radioaktyvumą ir komentavo gautus rezultatus.
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In 2015, RSC specialists met with members of Utena community and informed them on relevant topics in radiation
protection, also measured radioactivity of objects brought by
residents with available devices and commented on the results.
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Susitikimo su Panevėžio bendruomenės gyventojais akimirkos
Moments of the meeting with inhabitants of Panevėžys

Vilniaus visuomenės sveikatos biure būsimiems ir esamiems tėveliams organizuojamoje „Šeimų mokyklėlėje“ skaitytos paskaitos „Pacientų radiacinė sauga: ką turėtų žinoti besilaukiančios ir krūtimi maitinančios mamos?“ ir „Vaikų radiacinė
sauga rentgenodiagnostikos procedūrų metu“.
RSC specialistai taip pat dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro projekte „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“ ir Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje susitiko su Panevėžio
bendruomenės gyventojais, supažindino juos su aktualiais radiacinės saugos klausimais, matavo gyventojų atsineštų daiktų galimą radioaktyvumą ir aptarė gautus rezultatus.
Drauge su Pasvalio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistais Pasvalio rajono savivaldybės salėje
surengtas susitikimas su gyventojais, kurio metu aptarti radiacinės saugos klausimai, gyventojams skaityti pranešimai „Kas
yra jonizuojančioji spinduliuotė?“, „Radiacinė sauga ir gyventojų apšvitos stebėsena“, „Branduolinių ir radiologinių avarijų
apžvalga“, matavimo prietaisais matuotas gyventojų atsineštų
daiktų galimas radioaktyvumas ir aparti gauti rezultatai.
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
drauge su RSC Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriumi organizuotame susitikime su Kuršėnų gyventojais
Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus specialistas skaitė paskaitą „Jonizuojančioji spinduliuotė ir radiacinė
sauga“ ir aptarė aktualius radiacinės saugos klausimus.
Radiacinės saugos klausimais teikta gana daug interviu. RSC
specialistai, dalyvaudami radijo ir televizijos laidose, pasakojo
apie radono ir jo produktų būste bei aplinkoje keliamą poveikį
gyventojų sveikatai, medicininę apšvitą ir RSC veiklos sritis.
Daug nuveikta tobulinant RSC interneto svetainę, kuri
nuolat atnaujinama, joje pateikiami gyventojams ir specialistams skirti įvairūs leidiniai, informaciniai pranešimai ir skelbiama daug visuomenei naudingos informacijos.
Atlikta 2015 m. RSC interneto svetainės lankytojų pildytų
anoniminių anketų „Ką žinote apie jonizuojančiąją spinduliuotę?“ analizė. Įvertinus apklausos rezultatus, galima teigti, jog
bendras RSC interneto svetainės lankytojų žinių apie radiacinę
saugą lygis yra gana aukštas.
RSC, siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų
kokybę bei analizuodamas savo veiklos rezultatus, atliko
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In a “Family school” organized at Vilnius public health bureau lectures “Patient radiation protection: what expecting and
breastfeeding mothers should know?” and “Children radiation
protection during X-ray diagnostic procedures” took place.
RSC specialists also participated in a project by Panevėžys city
municipality public health bureau “October – month for health
improvement” and met with inhabitants of Panevėžys at Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė public library, introduced to them relevant topics
in radiation protection, measured possible radioactivity of objects
brought by inhabitants and commented on the obtained results.
Together with specialists from Pasvalys city municipality
Public health bureau a meeting with inhabitants was organized in a hall of Pasvalys district municipality, during which
presentations “What is ionising radiation?”, “Radiation protection and population exposure monitoring”, “Review of nuclear
and radiological emergencies” were presented, radioactivity
of objects brought by public was measured with measuring
devices and the results were discussed.
At a meeting with inhabitants of Kuršėnai, which was organized by Šiauliai district municipality Public health bureau
together with Šiauliai division of radiation protection supervision and control, a specialist from Šiauliai division of radiation protection supervision and control gave the presentation
“Ionising radiation and radiation protection” and discussed
relevant issues of radiation protection.
Radiation protection aspects were provided in an interview.
The RSC specialists, participating in radio and television broadcasts, informed patients and inhabitants on indoor and environmental radon and impact of it’s decay products on public
health, on medical exposure and introduced the RSC activities.
A lot of work has been done to improve the RSC website.
The RSC website is constantly updated; it provides various
publications, briefings and a lot of useful information to general public and specialists.
In 2015, the analysis was conducted of anonymous questionnaire „What do you know about ionising radiation?“ completed
by the RSC website visitors. The results of analysis suggest that overall
radiation protection knowledge level of the RSC website visitors is
relatively high.
In order to ensure and improve the quality of provided services and to analyze the results of its activity, RSC conducted
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paslaugų gavėjų apklausą. Apklausos nuoroda su kreipimosi
tekstu išsiųsta apie 2 tūkst. ūkio subjektų. Respondentų atsakymai į pateiktus klausimus ir jų laisva forma išsakyti siūlymai,
pastabos ir komentarai parodė, kad dauguma respondentų
RSC veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę įvertino labai gerai
ir gerai. Galima teigti, kad RSC pastangos informuoti visuomenę radiacinės saugos klausimais ir teikti paslaugas gyventojams, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms pasiteisino ir
duoda gerų rezultatų.

a questionnaire of service recipients. Link to the questionnaire
with the appeal text was sent to approximately two thousand
entities. Answers of respondents, free-form suggestions and
remarks showed, that most respondents evaluated the activity of RSC and the quality of provided services as good or very
good. It can be stated, that RSC’s efforts to inform the public
on issues of radiation protection and to provide services to
inhabitants, institutions, companies and organizations have
worked and provide good results.

XI. Vykdyti projektai

XI. Implementation of projects

2015 m. RSC sėkmingai įgyvendino įvairius Lietuvos institucijų administruotus ir tarptautinius projektus.
Įgyvendintas vienas svarbus RSC gebėjimas stiprinti skirtas ir SAM finansuotas investicijų projektas „Visuomenės sveikatos saugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio
užtikrinimo stiprinimas“. Pagal šį projektą 2015 m. RSC įsigijo
darbo vietų stebėsenai skirtą individualią dozimetrinę sistemą, naują sistemą radono patalpose tyrimams atlikti, radionuklidų identifikatorių bei elektra šaldomą in situ gama spektrometrą, taip pat priemonių radiocheminiams tyrimams.
Visos šios priemonės padės tinkamai užtikrinti visuomenės
sveikatos stebėsenai reikalingus radiologinius tyrimus, reikiamai reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas bei nustatyti ir ištirti paliktuosius šaltinius.
RSC 2014–2015 m. įgyvendino TATENA nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą „Ilgalaikis pacientų ekspozicijų ir apšvitos dozių registravimas rentgenodiagnostikos ir
intervencinių procedūrų metu“. Šio projekto metu surengtas
mokslinis vizitas į Masačusetso valstijos pagrindinę ligoninę
Bostone (JAV), kur susipažinta su ligoninėje įdiegta pacientų
ekspozicijų ir apšvitos dozių registravimo sistema. Panaudojus mokslinio vizito metu įgytas žinias, buvo sukurta elektroninė sistema, veikianti duomenų, kaupiamų Elektroninės
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, pagrindu ir skirta užtikrinti ilgalaikei
individualaus paciento gautos medicininės apšvitos ir Lietuvos gyventojų gaunamos medicininės apšvitos stebėsenai.
Toliau vykdytas TATENA koordinuojamas mokslinis projektas
„Galimybė optimizuoti pacientų dozes spindulinėje terapijoje
citogenetiniais metodais nustatant pacientų jautrumą jonizuojančiajai spinduliuotei“. Plačiau žr. sk. „Citogenetiniai tyrimai“.
RSC drauge su ES mokymo ir švietimo apie radiacinę saugą (EUTERP) platforma 2015 m. pradėjo dalyvauti projekte
„ENETRAP III“, kurio tikslas – parengti EK rekomendacijas ES
valstybėms narėms, skirtas radiacinės saugos ekspertams
pripažinti, parengti jų mokymų ir rengimo programas, surengti mokymus ir sukurti atskirą keitimosi informacija tinklą.
2015 m. buvo pildyti šio projekto klausimynai ir teikti pasiūlymai rekomendacijų projektui.
RSC taip pat prisijungė prie ES finansuojamo projekto
„CONCERT“, kurio tikslas – skatinti mokslinius tyrimus radiacinės saugos srityje.

In 2015, RSC successfully implemented various international projects and projects administered by Lithuanian institutions.
A very important investment project for strengthening
RSC abilities financed by MoH called “Strengthening of ensuring public health protection against effect of ionizing radiation”. In line with this project in 2015 RSC acquired a dosimetry system for monitoring workplaces, new system for radon
research indoors, radionuclide identifier, electrically cooled
in situ gamma spectrometer and devices for radiochemical research. All these measures will help to properly ensure
radiological tests necessary for monitoring of public health,
properly react to nuclear and radiological emergencies and to
detect and investigate orphan sources.
During 2014–2015 RSC implemented an IAEA technical cooperation project “Supporting Long Term Recording of Patient
Exposures and Doses in Diagnostic and Interventional Procedures”. During these project a scientific visit to Massachusetts
State Hospital in Boston (USA) was organized, where participants
became familiarized with patient exposure and dose registering
system installed in the hospital. By using the knowledge acquired
during the scientific visit an electronic system was developed
based on data collected in Electronic information system for
healthcare services and cooperation infrastructure, and is meant
to ensure long term monitoring of individual patient medical exposure and Lithuanian population medical exposure.
Subsequently implemented scientific project coordinated
by IAEA called “Opportunity to optimize patient doses in radiotherapy by using cytogenetic methods to determine patient sensitivity to ionizing radiation”. For more information,
see chapter “Cytogenetic research”.
RSC together with EU platform for training and education
on radiation protection (EUTERP) in 2015 started participating in a project “ENTRAP III”, the aim of which is to prepare EC
recommendations for EU member states for recognition of
radiation protection experts, preparation of their education
and training programs, organizing of training and creating a
separate network for information exchange. In 2015 questionnaires of this project were filled out and suggestions for recommendations project were submitted.
RSC also joined project “CONCERT” financed by EU, the aim
of which is to promote scientific research in the area of radiation protection.

62

Metinė ataskaita 2015 ◆ Annual report 2015

XII. Teisės aktai

XII. Legislation

2015 m. priimti šie radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:

In 2015, the following legal acts on radiation protection
were enacted:

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo
Nr. VIII-1019 2, 6, 7, 71, 8, 83, 84, 10, 11, 15, 21, 23 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 85, 86, 151 straipsniais ir 81, 82 straipsnių pripažinimo netekusiais galios
įstatymas.

The Law on Amending of Articles 2, 6, 7, 71, 8, 83, 84, 10,
11, 15, 21, 23 of the Law on Radiation Protection of the
Republic of Lithuania No. VIII-1019 and on Supplementing the Law with Articles 85, 86, 151 and on Repealing of
Articles 81, 82.

•

•

•

•

•

•

•

•

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m.
sausio 8 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008
„Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-48 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir
vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-399 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
spalio 10 d. įsakymo Nr. V-759 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 95:2005 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-841 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m.
kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Medienos kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

•

•

•

•

•

Order No. V-20 of 8 January 2015 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On Amendment
of Order No. V-95 of 14 February 2008 of the Minister
of Health of the Republic of Lithuania „On the Approval
of the Lithuanian Hygiene Standard HN 31:2008 “Radiation Protection Requirements in Medical X-ray Diagnostics”.
Order No. V-48 of 19 January 2015 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On Amendment of
Order No. V-922 of 12 November 2009 of the Minister
of Health of the Republic of Lithuania „On the Approval
of the Lithuanian Hygiene Standard HN 78:2009 “Quality
Control Requirements and Evaluation Criteria for Medical X-ray Diagnostics”.
Order No. V-399 of 23 March 2015 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On Amendment of
Order No. V-759 of 10 October 2005 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On the Approval of
the Lithuanian Hygiene Standard HN 95:2005 “Radiation
Protection and Quality Assurance in Radiotherapy”.
Order No. V-841 of 9 July 2015 of the Minister of Health
of the Republic of Lithuania „On Amendment of Order
No. V-250 of 12 March 2013 of the Minister of Health of
the Republic of Lithuania “On the Approval of Description of Procedure for Use and Management of Wood
Fuel Ash, Contaminated with 137Cs Radionuclide”.

•

Order No. V-1278 of 11 November 2015 of the Minister
of Health of the Republic of Lithuania „On Amendment
of Order No. V-455 of 23 July 2003 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On the Approval of
the Lithuanian Hygiene Standard HN 24:2003 “Requirements for Drinking Water Protection and Quality”.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-1279 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
spalio 7 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

•

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1533 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m.
gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 642 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 77:2002 „Radiacinė sauga branduolinėje
medicinoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

•

Order No. V-1279 of 11 November 2015 of the Minister
of Health of the Republic of Lithuania „On Amendment
of Order No. V-890 of 7 October 2011 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On the Approval of
the Lithuanian Hygiene Standard HN 85:2011 “Natural
Exposure. Norms of Radiation Protection”.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-1278 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
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Order No. V-1533 of 29 December 2015 of the Minister
of Health of the Republic of Lithuania „On Amendment
of Order No. V-642 of 17 December 2002 of the Minister
of Health of the Republic of Lithuania „On the Approval
of the Lithuanian Hygiene Standard HN 77:2002 “Radiotion Protection in Nuclear Medicine”.
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•

•

•

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-76 „Dėl Radiacinės saugos
centro direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymo
Nr. V-42 „Dėl Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, veiklos pripažinimo kriterijų patvirtinimo“
pakeitimo“.
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. liepos
24 d. įsakymas Nr. V-53 „Dėl Radiacinės saugos centro
direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 63 „Dėl
Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. kovo
12 d. įsakymas Nr. V-14 „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“.

•

•

•

Order No. V-76 of 12 November 2015 of the Director of the
Radiation Protection Centre„On Amendment of Order No.
V-42 of 28 May 2013 of the Director of the Radiation Protection Centre “On Approval of Performance Recognition
Criteria for Not Accredited Dosimetry Laboratories (Services) Performing Occupational Exposure Measurements,
Measurements at Workplaces and Exposure Assessment”.
Order No. V-53 of 24 July 2015 of the Director of the Radiation Protection Centre „On Amendment of Order No.
63 of 16 November 2007 of the Director of the Radiation
Protection Centre “On Approval of Rules on Conducting
of Monitoring of Workers’ Exposure and Workplaces”.
Order No. V-14 of 12 March 2015 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

Siekdamas šviesti visuomenę radiacinės saugos klausimais,
RSC nuolat leidžia leidinius, kuriuose pateikiama aktualiausios
informacijos radiacinės saugos užtikrinimo, stiprinimo, reglamentavimo, gyventojų ir aplinkos apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepagrįstos apšvitos
bei kitais svarbiais radiacinės saugos klausimais aptariamos
problemos, iššūkiai ir pasiekimai.

RSC aims to educate the public in radiation protection
matters and regularly publishes new publications on relevant
information about public and environmental radiation protection, regulations, residents and environmental protection
against harmful effects of ionizing radiation, unjustified exposure and other key radiation protection issues, problems, challenges and achievements.

2015 m. parengti nauji leidiniai:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Radiacinės saugos centro 2014 metų veiklos ataskaita.
Vilnius, 2015, 48 p.
Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė sauga“, Nr. 18. Vilnius, 2015, 6 p.
Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis „Radiacinė sauga“, Nr. 19. Vilnius, 2015, 6 p.
Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė
sauga. Vilnius, 2015, 16 p.
Radonas ir plaučių vėžys: ką reikia žinoti? Vilnius, 2 p.
Darbuotojų akių ir galūnių apšvitos stebėsena. Vilnius,
2015, 2 p.
Pacientų saugos rekomendacijos rentgenodiagnostikoje. Vilnius, 7 p.
10 taisyklių. Tinkamas siuntimas atlikti kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimą. Vilnius, 2015, 2 p.
10 taisyklių. Pacientų radiacinė sauga kompiuterinės tomografijos tyrimų metu. Vilnius, 2015, 2 p.

New publications drafted in 2015:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiation Protection Centre Annual Report 2014, Vilnius,
2015, p. 48.
Radiation Protection Centre‘s Newsletter “Radiation Protection”, No. 18, Vilnius, 2015, p. 6.
Radiation Protection Centre‘s Newsletter “Radiation Protection”, No. 19, Vilnius, 2015, p. 6.
Physical protection of sealed sources of ionizing radiation. Vilnius, 2015, 16 p.
Radon and lung cancer: what should you know? Vilnius,
2015, 2 p.
Eye and limb monitoring of workers. Vilnius, 2015, 2 p.
Patient protection recommendations in X-ray diagnostics. Vilnius, 2015, 7 p.
10 pearls: Appropriate referral for CT examinations. Vilnius, 2015, 2 p.
10 pearls: Patient radiation protection in CT. Vilnius,
2015, 2 p.
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•
•
•
•

10 taisyklių. Radiacinė sauga atliekant vaikų intervencinės radiologijos tyrimus. Vilnius, 2015, 2 p.
10 taisyklių. Darbuotojų radiacinė sauga rentgenoskopijos procedūrų metu. Vilnius, 2015, 2 p.
10 taisyklių. Pacientų radiacinė sauga atliekant rentgenoskopijos tyrimus. Vilnius, 2015, 2 p.
Radiacinės saugos centro veiklos 2015–2017 metais
strateginės gairės. Vilnius, 2015, 2 p.

RSC specialistai nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose,
seminaruose, susitikimuose, kurių metu aptariami radiacinės
saugos klausimai, rengia mokslinius straipsnius, publikuotus
užsienio ir Lietuvos specializuotuose leidiniuose.
2015 m. publikuoti šie straipsniai:

•

•

•

•

Urboniene, E. Sadzeviciene, J. Ziliukas. Assessment of
Eye Lens Doses for Workers during Interventional Radiology Procedures. Radiation Protection Dosimetry, April
15, 2015.
A. Plieskienė, R. Ladygienė, Ž. Vaisiūnas, K. Guogytė, V. Janušonis, J. Žiliukas. Naujas požiūris į onkologinių ligonių
spindulinį gydymą – individualaus radiojautrio tyrimas.
Sveikatos mokslai / Health Sciences in Eastern Europe,
2015, 25 tomas, Nr. 4, p. 56–60.
D. Serenaite, O. Makarovska. Regional overview of national reports on implementation of the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources:
Europe (IAEA-CN-204/005). Proceedings of an International Conference on the Safety and Security of Radioactive Sources: Maintaining Continuous Global Control
of Sources throughout their Life Cycle, STI/PUB/1667
(ISBN: 978-92-0-105214-8), 2015.
V. Samerdokiene, A. Mastauskas, V. Atkocius. Assessment
of Annual Average Effective Dose Status in the Cohort of
Medical Staff in Lithuania during 1991–2013. Radiation
Protection Dosimetry, January 21, 2015.

•
•
•
•

10 pearls: Radiation protection for children in interventional procedures. Vilnius, 2015, 2 p.
10 pearls on radiation protection of staff in fluoroscopy.
Vilnius, 2015, 2 p.
10 pearls on radiation protection of patients in fluoroscopy. Vilnius, 2015, 2 p.
Strategic guidelines for Radiation Protection Center activity during 2015–2017. Vilnius, 2015, 2 p.

RSC specialists constantly participate in various conferences, seminars, meetings, during which issues of radiation protection are discussed, also prepare scientific articles, which are
published in foreign and Lithuanian specialized publications.
Articles published in 2015:

•

•

•

•

Urboniene, E. Sadzeviciene, J. Ziliukas. Assessment of
Eye Lens Doses for Workers during Interventional Radiology Procedures. Radiation Protection Dosimetry,
April 15, 2015.
A. Plieskienė, R. Ladygienė, Ž. Vaisiūnas, K. Guogytė,
V. Janušonis, J. Žiliukas. New approach to treating oncological diseases – individual radiosensitivity test.
Health Sciences in Eastern Europe, 2015, volume 25,
No. 4, p. 56–60.
D. Serenaite, O. Makarovska. Regional overview of national reports on implementation of the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources:
Europe (IAEA-CN-204/005). Proceedings of an International Conference on the Safety and Security of Radioactive Sources: Maintaining Continuous Global Control
of Sources throughout their Life Cycle, STI/PUB/1667
(ISBN: 978-92-0-105214-8), 2015.
V. Samerdokiene, A. Mastauskas, V. Atkocius. Assessment
of Annual Average Effective Dose Status in the Cohort of
Medical Staff in Lithuania during 1991–2013. Radiation
Protection Dosimetry, January 21, 2015.

XIV. Įvykiai

XIV. Events

Sausio mėnesį Azerbaidžano Ekstremalių situacijų ministerijoje įvyko RSC drauge su Centrine projektų valdymo
agentūra 2013–2014 m. vykdyto 24 mėnesių trukmės ES finansuoto Dvynių projekto „Radiacinės saugos infrastruktūros
stiprinimas ir pagalbinių tarnybų vystymas Azerbaidžano Respublikoje“ uždarymo renginys, kurio metu buvo konstatuota,
kad sėkmingai įgyvendintos visos projekto veiklos bei pasidžiaugta, kad šis Dvynių projektas pateko į penketą Azerbaidžane sėkmingiausiai įgyvendintų Dvynių projektų.

In January at the Ministry of Emergency Situations of
Azerbaijan a closing event of the Twining project “Strengthening of Radiation Protection Infrastructures and Development of the Supporting Services in Republic of Azerbaijan”,
which was implemented by RSC together with Central Project
Management Agency, during which it was stated, that all project activities were completed successfully and the Twining
project was celebrated for being among five most successful
Twining projects in Azerbaijan.

Vasario mėnesį pagal tarptautinę bendradarbiavimo su
Belgijos Radioelementų institutu (IRE-EliT) sutartį RSC specialistai, siekdami susipažinti su ciklotronų eksploatacijos ypatumais, lankėsi Belgijos ligoninėse.

In February RSC specialists visited Belgium hospitals according to international cooperation agreement with Belgian radioactive element institute (IRE-EliT), in order to familiarize themselves with peculiarities of cyclotron operating and maintenance.
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Kovo mėnesį pagal JAV ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, skirtą perspėti apie nelegalų šaltinių ir su jais
susijusių technologijų bei medžiagų platinimą, RSC suteikta
techninė pagalba – RSC aprūpintas specializuota įranga branduolinėms ir radioaktyviosioms medžiagoms aptikti bei jų sudėčiai nustatyti.

In March RSC received technical help according to a
USA and Lithuania government program for warning about
proliferation of illegal sources and related technologies or
materials – RSC was equipped with specialized equipment
for detecting nuclear and radioactive materials and to determine their contents.

Birželio mėnesį organizuotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos
radiacinę saugą reguliuojančių institucijų specialistų susitikimas, kurio metu nagrinėti Tarybos direktyvos 2013/59 Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai, reikalingi
siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, perkėlimo į nacionalinę teisę ir
tolesnio Baltijos valstybių radiacinę saugą reguliuojančiųjų
institucijų bendradarbiavimo klausimai.

In June a meeting was organized for specialists from radiation protection regulation institutions in Estonia, Latvia and
Lithuania, during which issues of Council Directive 2013/59
Euratom, which sets the main security standards necessary for
ensuring protection against dangers of ionizing radiation exposure, transfer into international law and further cooperation
between institutions regulating radiation protection in Baltic
states were discussed.

Spalio mėnesį drauge su TATENA pagal bendradarbiavimo
projektą C7-RER-9.128-003 „Techninių tarnybų kokybės vadybos
sistemos“ (Quality Management Systems for Technical Services)
Vilniuje organizuoti regioniniai mokymai „Radiacinės saugos ir
stebėsenos paslaugų teikėjų kokybės vadybos sistema”.

In October together with IAEA, in accordance with the
cooperation project C7-RER-9.128-003 „Quality Management
Systems for Technical Services, regional training was organized
in Vilnius, called „Quality management system for radiation protection and monitoring services providers“.

Lapkričio mėnesį vyko TATENA Radiacinės saugos švietimo ir mokymo Lietuvoje vertinimo misija (angl. Education and
Training Appraisal – EduTa). Misijos metu vertintas radiacinės
saugos mokymo ir švietimo sistemos Lietuvoje efektyvumas,
privalomąjį radiacinės saugos mokymą įgyvendinančių įstaigų pasirengimas organizuoti tokius mokymus darbuotojams
ir asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą.

In November IAEA radiation protection education and
training appraisal (EduTa) mission took place in Lithuania.
During the mission the effectiveness of radiation protection
education and training system in Lithuania, preparedness of
institutions implementing compulsory radiation protection
education to organize such training for employees and persons responsible for radiation protection was evaluated.

Lapkričio mėnesį pagal tarptautinę bendradarbiavimo
su Belgijos Radioelementų institutu (IRE-EliT) sutartį Lietuvoje lankėsi Belgijos radiacinės saugos ekspertai, kurie atvyko susipažinti su radiacinės saugos užtikrinimu medicinos
įstaigose, atliekant terapijos procedūras su 131I, bei įvertinti radioaktyviųjų atliekų, susidariusių šių procedūrų metu,
tvarkymą, vadovavo mokymams apie radiacinės saugos
užtikrinimą verčiantis veikla su ciklotronu ir Nacionaliniame
vėžio institute vadovavo seminarui „Radiacinės saugos užtikrinimas atliekant branduolinės medicinos diagnostikos ir
terapijos procedūras su atviraisiais šaltiniais bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“.

In November in accordance with international cooperation agreement with Belgian institute of radioactive elements
(IRE-EliT), Lithuania was visited by Belgian experts of radiation
protection, who came to familiarize themselves with assurance
of radiation protection in medicine institutions during therapeutic procedures with 131I and to evaluate management of radioactive waste, produced during these procedures, conducted the training on ensuring radiation protection by engaging
in activity with a cyclotron and conducted a seminar “Assurance
of radiation protection during nuclear medicine diagnostic and
therapeutic procedures with open sources and management
of radioactive waste” at the National Cancer Institute.

Gruodžio mėnesį Lisabonoje (Portugalijoje) vykusiame
baigiamajame besikuriančio Europos regiono biologinės dozimetrijos tinklo RENEB (Realising the European Network of Biodosimetry) projekto partnerių susitikime RENEB tinklo valdyba
nutarė suteikti RSC RENEB nario statusą ir pakvietė RSC dalyvauti palyginamuosiuose RENEB tyrimuose.

In December at the meeting of partners of the project
for developing Europe regional biodosimetry network RENEB
(Realizing the European Network of Biodosimetry) in Lisbon (Portugal), RENEB network board decided to grant RSC the status
of RENEB member and invited RSC to participate in the laboratory inter comparison RENEB research.

Gruodžio mėnesį TATENA patvirtino nacionalinį projektą
„Radiacinės saugos mokymo elektroninės sistemos sukūrimas“
2016–2017 m. ir skyrė finansinę paramą. Šio projekto pagrindinis tikslas – sukurti patogią, lanksčią ir vartotojams priimtiną
elektroninę sistemą, kuri padėtų visiems, kurių profesinė veikla
susijusi su šaltiniais, patogiai ir greitai atnaujinti ar pasitikrinti
radiacinės saugos žinias.

In December IAEA approved a national project “Development of e-learning system for radiation protection training”
for 2016–2017 and granted financial support. The main aim
of this project is to develop a convenient, flexible and userfriendly e-learning system, which would help everyone whose
profession is related to the sources to conveniently and quickly refresh or check their knowledge on radiation protection.
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ABBREVIATIONS

AAA	 –	Aplinkos apsaugos agentūra
AE	
– atominė elektrinė
ASPĮ
– asmens sveikatos priežiūros įstaiga
BJVT
–	Baltijos jūros valstybių taryba
EK	
–	Europos Komisija
ES	
–	Europos Sąjunga
ET
–	Europos Taryba
HERCA	 –	Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių insti tucijų
		 vadovų asociacija
ICRP	 – Tarptautinė radiacinės saugos komisija
PAGD	 –	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
RATA	 –	VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
SAM	 –	Sveikatos apsaugos ministerija
TATENA	 – Tarptautinė atominės energijos agentūra
VATESI	 –	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
VSAT –	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus rei kalų
		ministerijos

EPA	– Environmental Protection Agency
NPP	
– nuclear power plant
ASPĮ
– public health care institution
CBSS	 –	Council of the Baltic Sea State
EC	
–	European Commision
EU	
–	European Union
ET
–	European Council
HERCA	 –	Association of the Heads of European Radiological
		Protection Competent AUthorities
ICRP	 –	International Commission of Radiation Protection
PAGD	 –	Fire Protection and Rescue Department
RATA	 –	Radioactive Waste Management Agency
MoH	 –	Ministry of Health
IAEA	 –	International Atomic Energy Agency
VATESI	 –	State Nuclear Power Safety Inspectorate
VSAT –	State Border Guard Service under the Ministry of the
		Interior
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