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Tarptautinės organizacijos,
nagrinėjančios gyventojų
apšvitos ir radiacinės saugos
problemas:

Pristatome tryliktąjį Radiacinės saugos
centro (RSC) informacinio biuletenio numerį, skirtą nuo įvairių jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių gyventojų gaunamos
apšvitos stebėsenai ir jos rezultatams aptarti. Leidinyje apžvelgsime Lietuvos gyventojų
gaunamą apšvitą nuo gamtinės ir dirbtinės

Jonizuojančioji spinduliuotė, kaip vienas iš gamtos veiksnių, yra nuo pat žemės
atsiradimo. Ši spinduliuotė atsiranda skylant vieniems bei susidarant kitiems cheminių elementų izotopams arba generuojama dirbtiniu būdu. Gamtinė jonizuojančioji
spinduliuotė žmogų pasiekia iš kosmoso,
statybinių medžiagų bei grunto. Jos visiškai išvengti neįmanoma, tačiau egzistuoja
įvairūs būdai jai kontroliuoti ir, jeigu reikia,
mažinti. Kita spinduliuotės rūšis, jau kaip
žmogaus rankų ir proto rezultatas, susidaro
naudojant medžiagas, turinčias radionuklidų. Ši spinduliuotė vadinama dirbtinės kilmės jonizuojančiąja spinduliuote ir jai taikomi apribojimai bei griežta kontrolė. Yra
tikimybė, kad nepagrįsta apšvita ateityje
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kilmės radionuklidų bei RSC atliekamus tyrimus ir kitą veiklą šiai apšvitai vertinti siekiant
tinkamai užtikrinti visuomenės sveikatos
saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir taip sumažinti vėžinių
susirgimų bei genetinių pakitimų išsivystymo tikimybę.
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1 pav. Gyventojų gaunamos apšvitos nuo
įvairių jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių pasiskirstymas, procentais

gali lemti pakitimus ląstelėse, vėžinius darinius bei genetinius pokyčius.
Gyventojų apšvitos stebėsena yra svarbus visuomenės sveikatos uždavinys. Šios
stebėsenos paskirtis – radiologinių tyrimų
pagrindu vertinti šalies gyventojų nuo įvairių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
poveikio gaunamą apšvitą, stebėti apšvitos
kaitos tendencijas bei teikti rekomendacijas
apšvitai mažinti. Vertinama gamtinės ir dirbtinės jonizuojančiosios spinduliuotės nulemta apšvita, nuolat stebima, ar gyventojai gali
gauti apšvitą nuo radionuklidų maiste, geriamajame vandenyje, statybinėse medžiagose,
patalpų ore, grunte, gyvenamojoje aplinkoje
ir pan. Gyventojų apšvita vertinama ir netikėtų incidentų ar avarijų metu, kai reikia imtis
neatidėliotinų sprendimų, gyventojus apsaugančių veiksmų siekiant užtikrinti kuo mažesnę gyventojų gaunamą apšvitą.
Mūsų šalyje gyventojų apšvitos stebėsena vykdoma jau kelis dešimtmečius.
Pirmieji radiologiniai maisto, geriamojo
vandens, dirvožemio, kitų aplinkos komponentų tyrimai pradėti 1965 m. įsteigus
laboratoriją Respublikinėje sanitarijosepidemiologijos stotyje.
Gyventojų apšvitos vertinimą bei nuolatinę stebėseną reglamentuoja tarptautiniai susitarimai, kuriuos yra ratifikavusi ir
Lietuva. Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) patvirtintos Branduolinio saugumo ir Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos
įpareigoja visas valstybes užtikrinti, kad
branduolinės energetikos įrenginio ar susidariusių atliekų sukeliama spinduliuotė
visose veiklos stadijose darbuotojams ir
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gyventojams būtų kuo mažesnė ir joks asmuo negautų
didesnės apšvitos dozės negu valstybėje nustatyta ribinė.
Tokios nuostatos įtvirtintos 2012 m. TATENA priimtuose pagrindiniuose saugos standartuose.
Gyventojų apšvitos stebėsenos svarbą akcentuoja bei
stebėseną vykdyti taip pat įpareigoja Europoje patvirtintų dokumentų nuostatos. EURATOM sutarties 35, 36 ir 37 straipsnių nuostatos įpareigoja valstybes nares laikytis pagrindinių saugos reikalavimų vykdant veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, užtikrinti visuomenės sveikatą nuo
žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei vykdyti
apšvitos stebėseną. Europos Tarybos direktyva 96/29/Euratomas nustato pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos
apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės standartus,
įpareigoja valstybes nares pagal bendruosius radiacinės saugos pagrindimo, optimizavimo ir dozės ribojimo principus ir
taikant nustatytus reikalavimus užtikrinti gyventojų saugą bei
vykdyti gaunamos apšvitos stebėseną.
Pagal Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo)
įstatymo nuostatas turi būti vertinami natūralūs gamtos

bei dirbtiniai veiksniai, sukeliantys riziką visų gyventojų ir
atskirų jų grupių sveikatai. Lietuvos Respublikos radiacinės
saugos įstatyme nurodoma, kad Sveikatos apsaugos ministerija pagal kompetenciją organizuoja bei koordinuoja
gyventojų ir darbuotojų apšvitos (gamtinės, medicininės,
profesinės ir avarinės) poveikio visuomenės sveikatai stebėseną, o ją įgyvendina RSC.
Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, gamtinė apšvita ir medicininių diagnostinių procedūrų metu gaunama apšvita yra
svarbiausi ir didžiausią indėlį į bendrą gyventojo gaunamą
apšvitą sąlygojantys veiksniai.
Lietuvos gyventojų gaunama apšvita yra panaši į vidutinę
pasaulio gyventojų gaunamą apšvitą (apie 2,83 mSv). Atskirų šaltinių, lemiančių apšvitą, įtaka parodyta 1 pav. Lietuvos
gyventojų apšvitą lemia gamtinė ir medicininė (gaunama
diagnostinių procedūrų metu) apšvita. Kiti apšvitą lemiantys
veiksniai – profesinė apšvita, apšvita nuo radionuklidų išmetimų į aplinką iš jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius naudojančių objektų, radionuklidų maiste, geriamajame vandenyje – turi mažesnę įtaką gyventojų gaunamai apšvitai.

Apšvita nuo gamtinės kilmės radionuklidų
Gyventojų apšvitos bei vėžinių susirgimų rizikos dėl
radono ir jo skilimo produktų vertinimas
Didžiausią visos Lietuvos gyventojų gaunamos apšvitos
dalį lemia gamtinės kilmės radioaktyviosios inertinės dujos –
radonas, kuris susidaro Žemės gelmėse skylant radioaktyviosioms medžiagoms. Žmogui kvėpuojant, radono bei jo dukterinių skilimo produktų (radono) patenka į plaučius, nusėda
ant kvėpavimo takų epitelių ir juos švitina.
Radono patalpose problema aktuali ne tik Lietuvoje.
Tarptautinės radiologinės saugos komisija savo publikacijose įvertino ilgalaikių radono patalpose tyrimų rezultatus,
vėžinių susirgimų riziką nuo radono sukeltos apšvitos bei

pateikė rekomendacijas dėl leistinojo radono kiekio gyvenamosiose ir darbo patalpose. Daug dėmesio radono patalpose problemai skiria Pasaulio sveikatos organizacija. TATENA
savo saugos serijos publikacijoje taip pat teikia rekomendacijas radono rizikai vertinti ir nurodo gyvenamosiose
bei darbo patalpose taikyti rizikos mažinimo priemones.
Šių tarptautinių organizacijų rekomenduojamieji leistinieji radono patalpose kiekio lygiai įteisinti Lietuvos higienos
normoje HN 85:2003 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos
normos“, kurioje taip pat nurodomos konkrečios žmonių apsaugos nuo radono priemonės. Nauji gyvenamieji pastatai
turi būti projektuojami ir statomi taip, kad vidutinis radono

2 pav. Vietovės, kuriose
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tūrinis aktyvumas gyvenamosiose patalpose nebūtų didesnis kaip 200 Bq/m3. Gyvenamuosiuose pastatuose, kurių
statybai statybos leidimas (statybą leidžiantis dokumentas)
išduotas iki 2011 m. spalio 15 d., vidutinis radono tūrinis aktyvumas neturi viršyti 300 Bq/m3.
Lietuvoje radono tūrinio aktyvumo patalpose tyrimai
atliekami nuo 1995 m. Pirmieji radono tyrimai buvo atlikti
individualiuose gyvenamuosiuose pastatuose, parinktuose
pagal statistinį gyventojų Lietuvos teritorijoje pasiskirstymą. Remiantis šių tyrimų rezultatais, buvo nustatyta radono patalpose vidutinė vertė, lygi 55 Bq/m3, ir įvertinta nuo
radono pastatuose vidutinė gyventojo gaunama apšvita,
kuri siekia apie 1 mSv. Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje
pagrindinis radono pastatuose šaltinis yra gruntas, identifikuotas karstinis regionas Šiaurės Lietuvoje, kuriame radonas patalpose viršija šalies vidutinę vertę. 2006 m., Lietuvai
prisijungus prie Europos Komisijos Jungtinio tyrimo centro
Aplinkos ir tvarkymo instituto vykdomos programos „Europos radono žemėlapis“, radono patalpose tyrimų duomenys buvo panaudoti Lietuvos radono žemėlapiui sudaryti.
Iki šiol atlikta apie 3 tūkst. radono gyvenamuosiuose pastatuose tyrimų (2 pav.), kurie bus tęsiami ir ateityje. Vertinant
vėžinių susirgimų riziką pagal radono patalpose tyrimus
Lietuvoje nustatyta, kad vėžiniai susirgimai galėtų išsivystyti 5 iš 100 tūkstančių gyventojų per metus.
Nuo 1996 m. mūsų šalyje pradėti radono vandenyje tyrimai tiriant gręžiniais išgaunamame mineraliniame vandenyje esančio radono kiekį. Tyrimai parodė, kad nė viename gręžinyje reglamentuojamas leistinasis radono lygis (100 Bq/l)
nebuvo viršytas. Detalūs radono kiekio geriamajame vandenyje tyrimai atlikti radono rizika pasižyminčiuose Biržų bei
Pasvalio rajonuose. Remiantis tyrimų rezultatais nustatyta,
kad šio regiono geriamajame vandenyje didesnio radono
kiekio nėra ir gyventojų gaunama apšvita nuo radono yra
maža. Bendradarbiaujant su Lietuvos geologijos tarnyba
prie Aplinkos ministerijos 2010 m. atlikti 222Rn požeminio

vandens mėginių, atrinktų iš 82 valstybinės požeminio vandens stebėsenos taškų, išsidėsčiusių visoje Lietuvos teritorijoje, tyrimai. Vidutinis 222Rn tūrinis aktyvumas tirtuose mėginiuose buvo 12 Bq/l ir yra gerokai mažesnis už leistinąjį lygį
(100 Bq/l).
2008 m. pradėti radono tūrinio aktyvumo grunto ore
tyrimai. 2008–2011 m. tokie tyrimai atlikti Vilniaus, Ignalinos, Širvintų, Jurbarko, Šilutės rajonuose, tačiau didesnės
radono rizikos teritorijų šiuose rajonuose nenustatyta.
Gyventojų apšvitos dėl pramonėje naudojamų
medžiagų, turinčių gamtinės kilmės radionuklidų,
vertinimas
Gamybos ar kitų veiklų metu gamtinės kilmės radioaktyviosios medžiagos gali koncentruotis, todėl darbuotojų
bei gyventojų apšvita gali viršyti nustatytas ribines apšvitos
dozes. Vykdant gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų nulemtos apšvitos problemai spręsti skirtas programas
2007–2011 m. buvo atlikti tyrimai naftos gavybos ir perdirbimo įmonėse, dujų perdavimo įmonėje, vandenvietėse,
šiluminės energetikos objektuose, AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASKO) trąšų perkrovos įmonėje, AB „Grigiškės“ popieriaus gamybos įmonėje, AB „Lifosa“ fosforo
trąšų, Klaipėdos geoterminėje elektrinėje UAB „Geoterma“
ir AB „Dvarčionių keramika“ gamykloje. Gyventojų apšvita
vertinta pagal radionuklidų išmetimus į aplinką iš cemento
gamybos įmonės. Lietuvoje įmonių, kuriose reikėtų taikyti
papildomas radiacinės saugos priemones, nenustatyta. Lietuvos pramonėje naudojamos medžiagos, turinčios gamtinės kilmės radionuklidų, nelemia papildomos darbuotojų ir
gyventojų apšvitos.
Apšvitos dėl radionuklidų statybinėse medžiagose
ir jų žaliavose kontrolė
Jau daugiau kaip 15 metų atliekami statybinių medžiagų ir jų žaliavų radiologiniai tyrimai vertinant juose

3 pav. Metinė vidutinė
išorinė gyventojų
apšvita (mSv)
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gamtinės kilmės radionuklidų kiekį. Pagal tyrimų rezultatus
sprendžiama, ar statybinę medžiagą galima naudoti pastato vidaus, ar tik išorės darbams. Per ilgalaikį tyrimų laikotarpį nustatyta, kad dauguma šalyje gaminamų statybinių
medžiagų turi nedidelį gamtinės kilmės radionuklidų kiekį
ir statybinės medžiagos nelemia žymesnės gyventojų apšvitos. Tai įrodė ir gama dozės galios tyrimai, atlikti 600 individualiuose gyvenamuosiuose pastatuose, pastatytuose
1880–2005 m. Dozės galios padidėjimo nenustatyta, o tai
reiškia, kad radiacinės saugos požiūriu visuose pastatuose
gyventi saugu.

Gyventojų apšvitos nuo išorinės spinduliuotės
šaltinių vertinimas
Jau keleri metai siekiant įvertinti, kokią išorinę apšvitą
gauna Lietuvos gyventojai, atliekami aplinkos dozės ekvivalento tyrimai Ignalinos ir Kupiškio rajonuose bei Vilniaus,
Kauno, Panevėžio, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose. Įvertinta, kad šiuo metu išmontuojamoje Ignalinos AE vykdomi
darbai nelemia papildomos Lietuvos gyventojų apšvitos
(3 pav.). Ateityje, siekiant įvertinti galimą papildomą gyventojų ir atskirų jų grupių apšvitą nuo naujai statomų atominių
elektrinių Lietuvos ir kaimyninių šalių teritorijose, numatoma plėsti išorinės apšvitos stebėseną.

Apšvita nuo dirbtinės kilmės radionuklidų
Vienas iš svarbiausių užterštumo radionuklidais šaltinių
Lietuvos teritorijoje – 1986 m. įvykusi Černobylio atominės
elektrinės (Černobylio AE) avarija. Jos metu į aplinką buvo
išmesta įvairių dirbtinių radionuklidų, iš kurių iki dabar aptinkama radioaktyviojo cezio (137Cs) ir radioaktyviojo stroncio (90Sr). Šių radionuklidų į aplinką pateko ir 1945–1980 m.
atominių bombų sprogdinimo metu. Dirbtinės kilmės radio
nuklidų į aplinką taip pat patenka vykdant planuotą veiklą
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą nuo žalingo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio nuolat vykdoma maisto produktų, jų
žaliavų, geriamojo vandens, dirvožemio užterštumo radionuklidais stebėsena.
Maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens
užterštumo radionuklidais stebėsena

RSC
laboratorijoje
atliekami
maisto
produktų
užterštumo
radionuklidais
tyrimai

Ši stebėsena pradėta vykdyti 1965 m. Nuo 2002 m. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m.
spalio 7 d. įsakymu (Žin., 2002, Nr. 100-4460), parengtu pagal Europos Komisijos 2000/473/Euratomas rekomendaciją, maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens užterštumo radionuklidais stebėseną atlieka RSC.
Stebėsenos tinklas apima 6 stebėsenos taškus galimoje
Ignalinos AE įtakos zonoje (Ignalinos, Zarasų ir Utenos rajonuose) ir likusioje Lietuvos teritorijoje (Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose). Tinkle kartą per ketvirtį ir rečiau imami pieno,
šachtinių šulinių ir vandentiekio vandens, mėsos, žuvies,
daržovių, grūdų, grybų, miško uogų mėginiai. Vilniaus regione pieno, geriamojo vandens, paruošto maisto (paros
raciono) ir kritulių mėginiai imami kiekvieną mėnesį.

Cs leistinasis lygis (600 Bq/kg visuose maisto produktuose, išskyrus pieną ir pieno produktus, 370 Bq/kg – piene ir
kūdikių maiste) per visą stebėsenos laikotarpį neviršytas nė
viename mėginyje. Po Černobylio AE avarijos nustatytas nežymiai didesnis 137Cs aktyvumas pieno ir žuvies mėginiuose.
Radionuklidų aktyvumas geriamajame vandenyje nustatomas kelis ar net keliolika kartų mažesnis nei leistinasis lygis,
kuris yra 100 Bq/l – tričio, 0,1Bq/l – visuminio alfa ir 1 Bq/l –
visuminio beta. Nustatytas maisto produktų ir geriamojo
vandens užterštumo lygis Ignalinos galimos įtakos regione
nesiskiria nuo lygio, nustatyto kituose Lietuvos regionuose.
Šalies gyventojo metinė efektinė apšvitos dozė nuo neapdorotame maiste esančių 90Sr, 137Cs ir 40K vidutiniškai lygi
0,3 mSv. Didžiausią metinės efektinės apšvitos dozės dalį
(99 %) sudaro gamtinės kilmės 40K lemiama apšvita. Metinė
efektinė apšvitos dozė nuo radionuklidų, gaunamų kartu
su geriamuoju vandeniu, yra mažesnė nei 0,1 mSv.
137

Miško grybų ir uogų užterštumo radionuklidais
stebėsena
Teritorijų užterštumas ceziu (137Cs) turi įtakos šiam radionuklidui kauptis miško grybuose bei uogose, todėl šių produktų radiologinė stebėsena yra visos stebėsenos sistemos
sudėtinė dalis. Miško valgomųjų rūšių grybų ir uogų mėginiai
renkami visuose Lietuvos teritorijoje esančiuose miškuose.
Didesnis 137Cs aktyvumas nustatomas grybų mėginiuose, surinktuose Pietvakarių ir Vakarų Lietuvos miškuose, nes būtent
per šią Lietuvos dalį po Černobylio AE avarijos praėjo radioaktyvusis debesis. Nors grybų mėginiuose nustatomas didesnis
137
Cs aktyvumas nei pagrindiniuose maisto produktuose, bet
per visą tyrimų laikotarpį 137Cs aktyvumas neviršijo leistinojo
lygio nė viename mėginyje.

Grybų mėginiai
ruošiami
tyrimams
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Atskiros grybų rūšys skirtingai kaupia 137Cs (4 pav.), tačiau, išvirus grybus, didesnė 137Cs dalis pereina į nuovirą,
kuris paprastai išpilamas. Tokiu būdu 137Cs kiekis virtuose
grybuose gerokai sumažėja ir gyventojų gaunama apšvita dėl 137Cs kiekio valgomuosiuose grybuose yra minimali.
Miško uogose 137Cs savitasis aktyvumas yra nustatomas
mažesnis nei grybų mėginiuose.

Medienos užterštumo radionuklidais tyrimai
ir gyventojų apšvitos dėl medienoje esančių
radionuklidų vertinimas
Po avarijos Černobylio AE Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos miškai buvo užteršti dirbtinės kilmės radionuklidais. Augalai biologinių procesų metu įsisavina 137Cs
ir 90Sr, todėl šių radionuklidų aptinkama medienoje.
Paprastai radionuklidų kiekis yra nedidelis, tačiau, sudeginus medienos kurą, radionuklidai koncentruojasi
pelenuose.
Tyrimai atlikti siekiant įvertinti radionuklidų kiekį medienos kure bei jo pelenuose ir kokią tai gali turėti įtaką
gyventojų apšvitai. Nustatyta, kad Lietuvos miškų medienos kure minėtų radionuklidų kiekis yra nedidelis, tačiau
tiriant iš Baltarusijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ir Ukrainos importuotą medienos kurą ukrainietiškame medienos kure rastas gerokai didesnis minėtų radio
nuklidų kiekis. Tyrimų rezultatai parodė, kad, naudojant
medienos kurą, įvežtą iš labiau užterštų teritorijų, dėl tolesnio pelenų naudojimo ir tvarkymo būtina radiologinė
kontrolė. Tai atlieka ir ateityje atliks RSC.

4 pav. Vidutinis Cs aktyvumas įvairių rūšių valgomuosiuose grybuose
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Dirvožemio užterštumo radionuklidais tyrimai ir
gyventojų apšvitos dėl radionuklidų dirvožemyje
vertinimas
Siekdamas įvertinti, koks užterštumas po Černobylio
AE avarijos tebėra šalies teritorijoje ir koks radionuklidų
kiekis mitybos grandine gali patekti į pašarus ir maistą,
nuo 2007 m. RSC vykdo radionuklidų kiekio dirvožemyje
tyrimus. Ištirta daugiau kaip 90 vietovių Vilniaus, Švenčionių, Ignalinos, Jurbarko ir Šilutės rajonuose.
Radiologiniai tyrimai parodė, kad radionuklidų kiekis skirtingose vietose yra labai panašus. 137Cs aktyvumas viršutiniame 5 cm dirvožemio sluoksnyje neviršijo
17 Bq/kg. Didesnis 137Cs kiekis (apie 60 Bq/kg) nustatytas
tik miško paklotėje. Šie lygiai yra šiek tiek mažesni nei
nustatyti po avarijos Černobylio AE. Tyrimų rezultatai
parodė, kad 137Cs yra migravęs dirvožemyje iki 30 cm.
Nustatyta, kad didžiausia metinė efektinė dozė gyventojams, kurie penktadalį laiko praleidžia lauke, siektų apie
0,07 mSv dėl dirvožemyje esančių 137Cs ir gamtinių radionuklidų (40K, 226Ra ir 232Th ). Didžiausią apšvitos dozės dalį
(apie 90 %) lemia gamtinis radionuklidas 40K, tuo tarpu
137
Cs sudaro tik 5 % visos apšvitos nuo dirvožemyje esančių radionuklidų.

Atliekami
dirvožemio
užterštumo
tyrimai

Medienos kuro
mėginio gamaspekt
rometrinis tyrimas

Gyventojų apšvitos dėl radionuklidų išmetimų
į aplinką iš branduolinės energetikos objektų ir
objektų, vykdančių veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, vertinimas
Lietuvoje didžiausias objektas, dėl kurio veiklos radio
nuklidų patenka į aplinką, yra Ignalinos AE. Sveikatos
apsaugos ministerija kartu su kitomis įstaigomis derina Ignalinos AE teikiamus išmetimų į aplinką planus bei
aplinkos radiologinės stebėsenos programas, nuolat
analizuoja Ignalinos AE atliekamos radiologinės stebėsenos rezultatus bei vertina, ar išmetamų radionuklidų
kiekis nėra pavojingas gyventojų sveikatai. Nors šiuo
metu abu Ignalinos AE reaktoriai sustabdyti, ši atominė
elektrinė vis dar išlieka potencialiai pavojingu objektu,
nes, vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus, į aplinką taip pat patenka radionuklidų. Kadangi iš Ignalinos
AE išmetamų į aplinką radionuklidų kiekis sudaro tik
dešimtąsias ribinio aktyvumo dalis, gyventojų metinė efektinė dozė yra daug kartų mažesnė už apribotąją
(0,2 mSv/metus).
Atvirieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai naudojami diagnostikai, gydymui bei mokslo tikslams. Pagal
teisės aktų reikalavimus per pastaruosius metus buvo
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peržiūrėti ir suderinti asmens sveikatos priežiūros ir
mokslo įstaigų bei laboratorijų prašymai dėl leidimo išmesti į aplinką radionuklidų. Įvertinus radionuklidų išmetimus į aplinką iš minėtų objektų nustatyta, kad radionuklidų kiekis neviršijamas ir pavojaus Lietuvos gyventojų
sveikatai nėra.
Stebint, ar radionuklidų nepatenka į aplinką ir ar
negali lemti papildomos gyventojų apšvitos dėl jų galimo patekimo į geriamąjį vandenį bei maisto produktus, jau dešimt
metį vertinama uždarytos Maišiagalos

radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinė būklė. Saugyklos būklės radiacinei saugai įvertinti matuojama dozės galia saugyklos aplinkoje,
tiriamas dirvožemis, grybų mėginiai aplink saugyklos
teritoriją, iš saugyklos teritorijoje esančių gręžinių imami
vandens mėginiai. Uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų
atliekų saugyklos radiologinės būklės stebėsenos rezultatai rodo, kad radionuklidų į aplinką iš saugyklos teritorijos nepatenka ir ar jie negali lemti papildomos gyventojų
apšvitos.

Būsimų Visagino, Baltarusijos ir Baltijos atominių
elektrinių galimos įtakos gyventojų apšvitai vertinimas
Lietuvos ir kaimyninių šalių planai statyti atomines
elektrines pakoregavo tyrimų prioritetus. Iškilo būtinybė nustatyti teritorijų, besiribojančių su naujų ato
minių elektrinių statybos aikštelėmis, radioaktyvųjį
užterštumą.
Tokiu būdu vėliau būtų galima įvertinti pačių elektrinių išmetimus į aplinką bei gyventojų apšvitą. Tyrimų
vietovės parodytos 5 pav. Tyrimai atliekami ir bus atlikti
teritorijose, esančiose iki 50 km atstumu nuo kiekvienos
būsimos elektrinės.

RSC darbuotojai
būsimos
elektrinės
teritorijoje
matuoja
dirvožemio
užterštumą
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