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Įvadas 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 

V–6 patvirtino „Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų programą“. 

Gyventojų apšvitos stebėsenos programos paskirtis – atsižvelgiant į tarptautinius 

įsipareigojimus ir nacionalinius poreikius, vertinti šalies gyventojų dėl įvairių 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių poveikio gaunamą apšvitą, stebėti apšvitos kaitos 

tendencijas bei teikti išvadas apšvitos mažinimui, siekiant tinkamai užtikrinti visuomenės 

sveikatos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, tuo pačiu sumažinti 

vėžinių susirgimų bei genetinių pakitimų išsivystymo tikimybę.  

Gyventojų apšvitos stebėsenos programa išreiškia kompleksinį požiūrį į visuomenės 

sveikatos apsaugos užtikrinimą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. 

Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios 

spinduliuotės poveikio ir mažinti susirgimų onkologinėmis ligomis bei genetinių pakitimų 

skaičių, įvertinta gyventojų ir darbuotojų apšvita dėl: 

2.1. veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurios metu galima 

gyventojų ar darbuotojų apšvita; 

2.2 maiste, geriamajame vandenyje, ore, statybinėse medžiagose, dirvožemyje, 

plataus vartojimo gaminiuose esančių gamtinių ir dirbtinių radionuklidų; 

2.3. medicininės radiologijos procedūrų metu pacientų patiriamos apšvitos; 

2.4. bet kurių radiologinių ar branduolinių incidentų ar avarijų metu sukurtose 

apšvitos situacijose.  

Programa vykdyta įgyvendinant Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 

straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatą, kuri nustato, kad Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja gyventojų ir darbuotojų 

apšvitos (gamtinės, medicininės, profesinės ir avarinės) poveikio visuomenės sveikatai 

stebėseną (monitoringą). 

Gyventojų ir darbuotojų apšvitos vertinimą ir nuolatinę stebėseną reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys. Branduolinio saugumo konvencijos ir 

Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 

konvencijos nuostatos įpareigoja valstybes imtis atitinkamų veiksmų, kad visose veiklos 

stadijose darbuotojus ir gyventojus veikianti jonizuojančioji spinduliuotė, sukeliama 

branduolinės energetikos įrenginio ar susidariusių radioaktyviųjų atliekų, būtų mažiausia, 

kokią įmanoma pasiekti, ir kad joks asmuo negautų didesnių, nei ribinių dozių. Europos 

atominės energijos bendrijos (Euratomo) steigimo sutarties nuostatos įpareigoja valstybes 

nares laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo 

žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio vykdant aplinkos radiologinį monitoringą. 

Gyventojų ir darbuotojų bei aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios 

spinduliuotės poveikio yra sudedamoji gyventojų ligų profilaktikos ir kontrolės užtikrinimo 

bei sergamumo ir mirtingumo nuo neinfekcinių ligų mažinimo veiklų dalis. Viena iš svarbių 

visuomenės sveikatos sričių yra nuolatinis gyventojų ir darbuotojų apšvitos vertinimas 

siekiant kontroliuoti gaunamą apšvitą ir mažinti jos keliamą pavojų. 

Toliau aptariami atskiri gyventojų apšvitą lemiantys veiksniai ir apšvitos 

sudedamosios dalys, įvertinti pagal 2012-2016 m. atliktų radiologinių tyrimų rezultatus. 

 

1. Atlikti radiologiniai tyrimai, sukaupti, surinkti, susisteminti ir 

išanalizuoti duomenys, naudojami gyventojų apšvitai vertinti 
 

Kiekvienais metais išanalizuota apie 20 tūkstančių radiologinių tyrimų rezultatų, 

gautų Radiacinės saugos centre ir mūsų šalies radiologinius tyrimus vykdančiose institucijose 

(Aplinkos apsaugos agentūroje, Valstybiniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo 
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institute), VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje ir kiti duomenys (iš asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų surinkti duomenys apie rentgenodiagnostikos procedūras, ūkio subjektų pateikti 

radiologinių tyrimų, kuriuos privalu atlikti teisės aktų nustatyta tvarka, duomenys ir kt.). 

Kasmet išanalizuoti Radiacinės saugos centro atliktų radiologinių tyrimų duomenys: 

 medicininės apšvitos metu gaunamų dozių; 

 individualiųjų išorinės ir vidinės apšvitos dozių; 

 aplinkos dozės ekvivalento; 

 dirvožemio užterštumo radionuklidais; 

 dozės galios, vandens, dirvožemio, miško grybų, kitų aplinkos komponentų 

užterštumo radionuklidais uždarytosios Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 

aplinkoje; 

 biokuro ir susidariusių pelenų; 

 maisto produktų, jų žaliavų, miško grybų ir uogų, geriamojo vandens, 

atmosferos kritulių; 

 radono patalpose, vandenyje ir grunte; 

 statybos produktų. 

Taip pat kasmet išanalizuoti radiologinių tyrimų ir kiti duomenys, gauti kitose 

Lietuvos Respublikos institucijose: 

 asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikti duomenys ir Elektroninės 

sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenys, 

gauti registruojant apšvitos dozes radiodiagnostikos ir spindulinės terapijos metu bei 

aktyvumus branduolinės medicinos metu; 

 civilinės aviacijos orlaivių naudotojų pateikti orlaivių įgulų narių apšvitos 

duomenys; 

 VĮ Ignalinos atominės elektrinės kaip ūkio subjekto atliktų radionuklidų 

aktyvumo aplinkos komponentuose ir maisto produktų, jų žaliavų bei geriamojo vandens 

mėginiuose tyrimų duomenys; 

 Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos 

registrui pateikti ūkio subjektų, vykdančių veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais, individualiųjų išorinės apšvitos dozių duomenys; 

 ūkio subjektų pateikti radionuklidų išmetimų į aplinką duomenys; 

 Aplinkos apsaugos agentūros atliktų aerozolių, atmosferos iškritų, upių ir 

ežerų, Baltijos jūros, Kuršių marių vandens, upių, ežerų, Baltijos jūros bei Kuršių marių 

dugno nuosėdų, Baltijos jūros augalų užterštumo radionuklidais tyrimų duomenys; 

 Aplinkos apsaugos agentūros atliktų gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės 

fono matavimų duomenys; 

 radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros 

pateikti tyrimų duomenys; 

 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliktų gyvūninės kilmės 

produktų, jų žaliavų ir pašarų taršos radionuklidais tyrimų duomenys; 

 ūkio subjektų, naudojančių biokurą, pateikti tyrimų duomenys. 

 

2. Lietuvos Respublikos gyventojų apšvitos ir rizikos sveikatai rodiklių 

palyginimas su kitų šalių atitinkamais rodikliais 
 

2016 m. vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas gavo iš įvairių šaltinių, išskyrus 

profesinę apšvitą, lygi 3,37 mSv. Žemiau 2.1. paveiksle pateiktos gyventojo gaunamos 

apšvitos sudedamosios dalys ir parodomas atskirų apšvitą sudarančių komponenčių indėlis į 

bendrą apšvitą, procentais.  
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Didžiausią Lietuvos gyventojo gaunamos apšvitos dalį sudaro radono ir jo skilimo 

produktų patalpose lemiama (1,03 mSv per metus) bei medicininių rentgenodiagnostikos 

procedūrų metu pacientų gaunama apšvita (1,00 mSv). Iš kitų apšvitą lemiančių šaltinių 

gyventojas vidutiniškai per metus gauna mažesnę apšvitą, pvz. dėl radionuklidų maisto 

produktuose ir geriamajame vandenyje 0,43 mSv, išorinės apšvitos lauke ir pastatuose – 0,54 

mSv, kosminės spinduliuotės – apie 0,4 mSv per metus. 

 

 
2.1. pav. Gyventojo apšvitą lemiančių pagrindinių veiksnių procentinė išraiška 

 
Vykdant programą nustatyta, kad vidutinė Lietuvos Respublikos gyventojo apšvita 

palaipsniui didėja ir tai lemia didėjanti medicininės apšvitos rentgenodiagnostikos procedūrų 

metu bei gamtinių radioaktyviųjų radono dujų patalpose nulemta apšvita.  

2016 m. vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas gavo iš įvairių jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių, išskyrus profesinę apšvitą, lygi 3,37 mSv, kai 2012 m. buvo 2,83 mSv. 

Palyginti su 2012 m., apšvita dėl medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų padidėjo nuo 

0,8 iki 1,0 mSv per metus, t. y. daugiau kaip 25 proc. Didžiausią dalį gyventojų apšvitos, 

gaunamos atliekant medicinines diagnostines procedūras, sudaro kompiuterinės tomografijos 

procedūros (55 proc.) ir šis skaičius palaipsniui didėja. 

Pastaruosius kelis metus stebima tendencija, kad didėja vidutinė metinė pacientų 

apšvita dėl diagnostinių medicininių procedūrų. Panaši tendencija vyrauja ir kitose pasaulio 

šalyse. JAV pateikiami duomenys rodo, kad gyventojo apšvita siekia iki 6 mSv, iš kurios apie 

50 proc. nulemia medicininės diagnostinės procedūros.  

Lietuvos Respublikos gyventojų gaunamą apšvitą lyginant su gyventojų, gyvenančių 

panašios geografinės platumos bei panašaus ekonominio išsivystymo šalimis, Lietuvos 

gyventojo patiriama apšvita nesiskiria nuo apšvitos, gaunamos kitose panašiose šalyse. Kaip 

pavyzdį galime pateikti gyventojų gaunamą apšvitą Kanadoje. Duomenys apie gyventojų 

gaunamą apšvitą, kuriuos pateikia Kanados branduolinės saugos komisija, yra panašūs į 

nustatytus Lietuvos Respublikoje. Kanados gyventojas dėl gamtinių šaltinių patiria vidutinę 

metinę apšvitą: dėl radono patalpose 1,2 mSv, išorinę apšvitą atvirame lauke 0,5 mSv, dėl 

radionuklidų maiste – 0,9 mSv, dėl radionuklidų, esančių žmogaus kūne – 0,3 mSv. Bendra 

kanadiečio gamtinė apšvita yra lygi 1,8 mSv. Kanados gyventojas dėl medicininių 

rentgenodiagnostinių procedūrų patiria metinę vidutinę apšvitą, lygią 1,2 mSv, profesinę – 

0,6 mSv. Gamtinių šaltinių lemiama apšvita sudaro apie 60 proc. visos gaunamos gyventojo 

apšvitos. 

Didžiosios Britanijos gyventojo (Sveikatos ir saugos vykdomojo komiteto pateikiama 

informacija) gamtinė apšvita sudaro apie 85 proc. visos gyventojo gaunamos apšvitos, 

kadangi šalies teritorijoje vyrauja didelis radono tūrinis aktyvumas patalpose ir gyventojai 

dėl radono patiria didesnę lyginant su kitų šalių gyventojais apšvitą.  
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Priklausomai nuo radionuklidų, esančių grunte, savitojo aktyvumo ir geografinės 

platumos, įvairių šalių gyventojų gaunama gamtinė išorinė apšvita (kosminė ir dėl grunte 

esančių radionuklidų) skiriasi. Pvz., Irano gyventojo tokia apšvita per metus lygi 0,86±0,16 

mSv ir yra didesnė nei vidutinė tokia gyventojo apšvita Lietuvoje. 

Tarptautinio Jungtinių Tautų mokslinio komiteto jonizuojančiosios spinduliuotės 

efektams tirti (UNSCEAR) sukaupti duomenys rodo, kad didžiausią gyventojų apšvitą lemia 

gamtinė ir medicininė apšvita. 2008 m. UNSCEAR ataskaitos duomenimis, vidutinė gamtinė 

jonizuojančiosios spinduliuotės apšvita pasaulyje yra 2,9 mSv ir kinta atskirose šalyse nuo 1 

mSv iki 10 mSv per metus. Tipinės apšvitos dozės pasaulio mąstu yra tokios: radonas lemia 

apšvitą nuo 0,2 iki 10 mSv, kosminė spinduliuotė – nuo 0,3 iki 1,0 mSv, radionuklidai grunte 

– nuo 0,3 iki 0,6 mSv, gyventojai dėl radionuklidų maiste patiria apšvitą nuo 0,2 iki 0,8 mSv. 

Antrą vietą pagal indėlį į bendrą pasaulio gyventojo apšvitą lemia medicinos procedūrų metu 

gauta apšvita, kuri vidutiniškai lygi 0,5 mSv per metus ir, atsižvelgiant į šalies ekonominį 

lygį, gali kįsti nuo 0,04 iki 1,0 mSv per metus. Tuo tarpu darbuotojų, dirbančių su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, vidutinė patiriama apšvita yra apie 0,6 mSv per 

metus. Ši vertė labai priklauso nuo darbo pobūdžio, pvz., didesnę apšvitą darbuotojai patiria 

urano ar kitų rūdų kasyklose, perdirbant urano turinčias rūdas ar gamtinės kilmės 

radioaktyviųjų medžiagų turinčias uolienas. Urano rūdos kasyboje vidutinė metinė profesinė 

apšvita yra apie 1,8 mSv, tuo tarpu vidutinė profesinė apšvita darbuotojo, dirbančio 

medicinos įstaigose, yra lygi apie 0,3 mSv, pramonės srities darbuotojo – 0,5 mSv. 

Gyventojai dėl branduolinės energetikos objektų veiklos patiria žymiai mažesnę 

apšvitą, vidutiniškai pasaulyje 0,0002 mSv per metus. Šiaurės pusrutulyje gyvenantys 

gyventojai dėl avarijos Černobylio atominėje elektrinėje, išskyrus artimiausių ženkliai 

užterštų po avarijos vietovių gyventojus, gavo vidutinę apšvitą nuo 0,04 (1986 m.) iki 0,002 

(2000 m.) mSv per metus., tuo tarpu kai tie patys gyventojai patyrė apšvitą dėl branduolinių 

ginklų bandymų atviroje atmosferoje 0,15 mSv (1963 m. ), kuri dėl radionuklidų pusėjimo 

mažėja laikui bėgant ir 2000 m. siekė iki 0,005 mSv. 

Lyginant Lituvos Respublikoje radono patalpose tyrimų rezultatus su Pasaulio 

sveikatos organizacijos (PSO), Europos Komisijos, Tarptautinės atominės energijos 

agentūros (TATENA) teikiamais naujausiais duomenimis apie vidutinį radono patalpose 

tūrinį aktyvumą, Lietuvos Respublikos radono patalpose vidutinė vertė savo reikšme artima 

Airijos, Norvegijos, Prancūzijos, Slovakijos ir Vengrijos vidutinėms vertėms. Radono 

patalpose tūrinis aktyvumas priklauso nuo radžio radionuklido (226Ra), kuriam skylant 

susidaro radonas, kiekio grunte, radono patekimo iš grunto į pastatą, pastatų konstrukcijos, 

vėdinimo sąlygų ir kitų veiksnių. Dalyje pasaulio šalių, tokiose kaip Kanada, Islandija, 

Japonija ir Olandija, vidutinis radono tūrinis aktyvumas patalpose yra mažesnis nei Lietuvoje. 

Tačiau yra daug šalių, kurių pastatuose radono yra žymiai daugiau nei mūsų šalyje – pvz., 

Čekijoje, Liuksemburge, Meksikoje, Suomijoje ir Švedijoje (vidutiniškai iki 140 Bqm-3). 

Šiose šalyje neretai taikomos radono patalpose mažinimo priemonės siekiant apsaugoti 

gyventojus nuo radono sukeliamos apšvitos. 

 

3. Apšvitą lemiančių veiksnių nustatymas ir jų įtakos gyventojų sveikatai 

vertinimas, apšvitos galimo poveikio gyventojų sveikatai prognozė 
 
Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną (monitoringą), įvertinti 25 veiksniai, kurie 

lemia Lietuvos gyventojo gaunamą apšvitą. Įvertinti tokie Lietuvos gyventojo apšvitą 

lemiantys veiksniai: 

branduolinės energetikos objektų galimo poveikio gyventojų apšvitai veiksniai 
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 vidinė apšvita, nulemta radionuklidų neapdorotuose maisto produktuose, jų 

žaliavose ir paruoštame maiste; 

 vidinė apšvita, nulemta radionuklidų geriamajame vandenyje;  

 apšvita dėl radionuklidų atmosferos iškritose; 

 gyventojų iš aplinkos gauta išorinė apšvita; 

 apšvita dėl gyvūninės kilmės maisto produktuose esančių radionuklidų; 

 apšvita dėl ore, upių, ežerų ir jūros vandenyje bei dumble esančių radionuklidų; 

 apšvita dėl radionuklidų, išmestų į aplinką iš Ignalinos atominės elektrinės; 

 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galima įtaka gyventojų apšvitai; 

gamtinės kilmės šaltinių nulemta apšvita 

 radono patalpose nulemta apšvita; 

 statybos produktų nulemta apšvita; 

 orlaivių įgulos narių gaunama apšvita; 

medicininių procedūrų metu gyventojų gaunama apšvita 

 pacientų gaunama apšvita rentgenografijos procedūrų metu; 

 pacientų gaunama apšvita rentgenoskopijos procedūrų metu; 

 pacienčių gaunama apšvita mamografijos procedūrų metu; 

 pacientų gaunama apšvita kompiuterinės tomografijos procedūrų metu; 

 pacientų gaunama apšvita intervencinės radiologijos procedūrų metu; 

 pacientų gaunama apšvita branduolinės medicinos procedūrų metu; 

profesinė apšvita 

 individualioji išorinė apšvita (pagal lytį ir amžiaus grupes); 

 individualioji vidinė apšvita; 

 padidinta profesinė apšvita, įvertinta citogenetiniais metodais; 

kiti gyventojų apšvitai turėti įtakos galintys veiksniai 

 paliktieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, galintys būti papildoma 

gyventojų apšvitos priežastimi, jų paieška teritorijose, kuriose tokie šaltiniai buvo 

naudojami; 

 medienos ir durpių kuro bei susidarusių tokio kuro pelenų taršos 137Cs radionuklidu 

kontrolė; 

 dirbtinės kilmės radionuklidų, kurių gali būti medžiagose, išvežtose iš Ignalinos 

atominės elektrinės jos eksploatavimo nutraukimo metu, ir naudojamose pakartotinai, galima 

įtaka gyventojų apšvitai; 

 gyventojo apšvita dėl liekamosios taršos po avarijos Černobylio atominėje 

elektrinėje; 

 gyventojo apšvita dėl dirvožemyje esančių radionuklidų teritorijose, 

besiribojančiose su planuojamos Visagino ir statomų Baltarusijos bei Baltijos atominių 

elektrinių aikštelėmis. 

Veiksnių įtaka bendrai gyventojų apšvitai pateikiama žemiau išdėstytame šios 

ataskaitos tekste prie atskirų veiksnių vertinimo. 

 

4. Bendros išvados apie Lietuvos gyventojų apšvitą ir jos kaitos tendencijas 
 

Vykdant profesinės apšvitos stebėseną, nustatyta, kad 

1. didžiausias profesinės apšvitos dozes gavo intervencinės radiologijos ir 

kardiologijos, branduolinės medicinos vidurinio personalo ir branduolinės energetikos 

darbuotojai; 

2. didėja rizika darbuotojams patirti vidinę apšvitą dėl pastaraisiais metais vis 

dažniau taikomų pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimų ir kitų branduolinės 

medicinos diagnostinių ir terapinių procedūrų medicinoje; 
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3. didėja vidinės apšvitos rizika yra darbuotojams, atliekantiems VĮ Ignalinos 

atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo darbus; 

4. dėl sumažintos akies lęšiuko ribinės lygiavertės dozės padidėja rizika, kad 

darbuotojams, kurie dėl darbo specifikos patiria didesnę išorinę apšvitą, bus viršijama ribinė 

akių apšvitos dozė; 

5. atskirų darbuotojų ir asmens sveikatos priežiūros specialistų gautą profesinę 

apšvitą papildomai įvertinus ir biologinės dozimetrijos metodais, apšvita, išmatuota vykdant 

individualiąją dozimetriją TLD metodu, buvo tokia pat, kaip ir įvertinta biologinės 

dozimetrijos metodais. Tai leido įsitikinti, kad daugeliu atvejų tinkamai užtikrinamos 

radiacinės saugos priemonės dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais; 

 

Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną, nustatyta, kad 

1. vidutinė Lietuvos Respublikos gyventojo apšvita palaipsniui didėja ir tai lemia 

didėjanti medicininės apšvitos rentgenodiagnostikos procedūrų metu bei gamtinių 

radioaktyviųjų radono dujų patalpose nulemta apšvita; 

2. 2016 m. vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas gavo iš įvairių 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus profesinę apšvitą, yra lygi 3,37 mSv, kai 

2012 m. jinai buvo lygi buvo 2,83 mSv. Iš jos didžiausią dalį sudaro gamtinių radioaktyviųjų 

radono dujų patalpose lemiama (1,03 mSv per metus) bei medicininių rentgenodiagnostikos 

procedūrų metu pacientų gaunama apšvita (1,00 mSv); 

3. atsirado nauji veiksniai, lemiantys gyventojų apšvitą. Tai pelenų, susidariusių 

iš medienos ir durpių kuro, įvežto iš valstybių, kurių teritorijos buvo užterštos po avarijos 

Černobylio atominėje elektrinėje, radioaktyvus užterštumas. Tokius pelenus naudojant 

trąšoms gali būti užteršti maisto produktai ir geriamasis vanduo. Taip pat nustatytas dar 

vienas naujas apšvitą lemiantys veiksnys – mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 

susidarančios vykdant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbus, 

kurios gali būti panaudotos kaip statybinės medžiagos ir lemti papildomą gyventojų apšvitą; 
4. yra didesnė nei anksčiau vidutinė radono tūrinio aktyvumo vertė statinių 

patalpų ore ir didėja rizika gyventojams susirgti plaučių vėžiu. Tai lėmė tiek statistiškai 

patikimesni tyrimai, tiek pastatų renovacija, kurios metu keičiami langai, apšildoma pastato 

išorė, tačiau nekeičiama ventiliacijos sistema; 
5. branduolinių energetikos objektų, veikiančių Lietuvos Respublikoje, indėlis į 

bendrą Lietuvos Respublikos gyventojo apšvitą yra labai nedidelis, neviršijantis gyventojų 

kritinės grupės nario metinės efektinės dozės, nustatytos teisės aktais ir sudarantis šios dozės 

kelias procentines dalis; 
6. išlieka tikimybė aptikti paliktąjį jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį ar 

radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą teritoriją. Atlikus paliktųjų jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviųjų medžiagų paieškas 10 savivaldybių 23 teritorijose, 

kuriose buvo naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, vienoje iš jų buvo 

nustatytas užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis ir teritorija sutvarkyta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 
7. pritaikytos teisinio reglamentavimo ir valstybinės radiacinės saugos priežiūros 

priemonės leido apriboti užteršto 137Cs medienos ir durpių kuro tiekimą į Lietuvos 

respublikos rinką bei susidarusių užterštų pelenų naudojimą trąšoms, taip išvengiant galimo 

žemės ūkio produkcijos, maisto produktų, geriamojo vandens užteršumo radioaktyviomis 

medžiagomis bei apsaugant Lietuvos gyventojus nuo galimos papildomos apšvitos. Tuo pačiu 

buvo užkirstas kelias susidaryti medienos ir durpių kuro pelenams, kuriuose 137Cs kiekis 

viršytų lygį, kai tokie pelenai prilyginami radioaktyviosioms atliekoms ir juos reikia tvarkyti 

kaip radioaktyviąsias atliekas teisės aktų nustatyta tvarka; 
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8. radiologiniais tyrimais nustatyti radionuklidų foniniai lygiai teritorijose, 

besiribojančiose su planuojama statyti Lietuvos ir statomomis Baltarusijos bei Baltijos 

(Kaliningrado srityje) atominėmis elektrinėmis leis įvertinti minėtų atominių elektrinių 

radioaktyviųjų medžiagų išmetimų į aplinką įnašą bei galimą apšvitą ir poveikį Lietuvos 

gyventojų sveikatai, jeigu minėtos atominės elektrinės pradėtų veikti; 
9. Lietuvos Respublikos teritorijos liekamasis užterštumas po Černobylio 

atominės elektrinės avarijos per 30 metų sumažėjęs tik 2 kartus dėl paties 137Cs radionuklido 

pusėjimo trukmės ir užterštumas tebėra susikaupęs viršutiniame nekultivuojamo dirvožemio 

sluoksnyje iki 30 cm gylio. Tai rodo, kad 137Cs, pasklidęs aplinkoje, yra prieinamas augalų 

šaknims ir mitybos grandine gali patekti ir į maisto produktus; 
10. daugumą statybos produktų galima naudoti be apribojimų radiacinės saugos 

požiūriu. Šių produktų lemiama gyventojų apšvita neviršys leistinos apšvitos dėl radionuklidų 

statybos produktuose (1 mSv). Kai kurios statybinės medžiagos turi daugiau gamtinių 

radionuklidų, tačiau jos naudojamos nedideliais kiekiais ir daugiausia išorės apdailai, pvz. 

granitas, todėl jų lemiama gyventojų apšvita neviršys leistinos; 
11. gyventojai nuo statybinių ir griovimo atliekų, išvežtų iš Ignalinos atominės 

elektrinės, negali patirti papildomos apšvitos, jeigu šios atliekos būtų panaudotos kaip 

statybinės medžiagos. 
 

Vykdant medicininės apšvitos stebėseną, nustatyta, kad: 

1. kolektyvinė efektinė dozė tenkanti vienam gyventojui dėl rentgenodiagnostinių 

procedūrų 2011 m. buvo lygi apie 0,8 mSv, t.y. sudarė apie 27 proc. gyventojų gaunamos 

apšvitos iš visų šaltinių. 2016 m., nustatyta, kad kolektyvinė efektinė dozė tenkanti vienam 

gyventojui Lietuvoje yra lygi apie 0,95 mSv ir sudaro apie 31 proc. gyventojų gaunamos 

apšvitos iš visų šaltinių. Didžiausią įtaką kolektyvinei efektinei dozei turi kompiuterinės 

tomografijos procedūrų skaičius, nors jų atliekama tik apie 9,5 proc. nuo visų atliekamų 

rentgenodiagnostinių procedūrų; 

2. įvertinus pacientų apšvitą 109 asmens sveikatos priežiūros įstaigų 5350 

rentgenografijos tyrimų metu dažniausiai rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai 

rentgenografijos procedūrų metu viršijami atliekant kaukolės AP/PA (27 proc. iš visų 

apšvitos vertinimų), krūtinės ląstos LAT (25 proc. iš visų apšvitos vertinimų) ir stuburo 

juosmens dalies AP (24 proc. iš visų apšvitos vertinimų) ir nustatyta, kad dažniausiai didesnę 

pacientų apšvitą nulemia žmogiškasis faktorius; 

3. rentgenoskopijos procedūrų skaičius Lietuvos asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose labai sumažėjo, apytiksliai 2,6 karto. Vadovaujantis Europos komisijos išleistu 

leidiniu RP 180 „Europos gyventojų medicininė apšvita“ ir 2015 m. duomenimis, Lietuva iš 

vienos daugiausiai Europoje atlikdavusių rentgenoskopijos procedūrų pasiekė Europos šalių 

vidurkį, atsižvelgiant į bendrą rentgenodiagnostikos procedūrų skaičiaus procentinę dalį. 

Atsižvelgus į šį pokytį galima teigti, kad rentgenoskopijos procedūras pakeičia modernesni, 

efektyvesni ir nenaudojantys jonizuojančiosios spinduliuotės tyrimo metodai. Dažniausiai 

atliekamos procedūros nepasikeitė, tai buvo viršutinio (stemplės, skrandžio, plonosios žarnos 

procedūros) ir apatinio virškinamojo trakto kontrastiniai rentgenoskopijos tyrimai. Taip pat 

nustatyta, kad daugelyje ASPĮ rentgenoskopijos procedūros atliekamos naudojant senos 

kartos rentgenodiagnostikos aparatus, kurie neturi dozės ir ploto sandaugos matuoklių; 

4. daugiausia mamografijos tyrimų atliekama su skaitmenizuotais mamografijos 

aparatais, o mažiausia dozė bei geriausia vaizdo kokybė gaunama atliekant procedūras 

skaitmeniniais mamografijos aparatais (iki 2 kartų mažesnė apšvitos dozė už skaitmenizuotų); 

5. rekomenduojami standartinio svorio pacientų gaunamos apšvitos kompiuterinės 

tomografijos procedūrų metu lygiai nebeatitinka šių dienų kompiuterinės tomografijos 

procedūrų atlikimo praktikos ir turimų technologijų; 
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6. apie 1 proc. (kai kurių procedūrų metu iki 5 proc.) pacientų intervencinės 

radiologijos procedūrų metu gauna apšvitą, kuri gali sąlygoti nulemtųjų (deterministinių) 

efektų atsiradimą. Vadovaujantis tarptautinėmis rekomendacijomis, pacientas po tokios 

procedūros turi būti informuojamas apie galimus nulemtuosius efektus ir kliniškai stebimas, 

tačiau Lietuvoje nėra nustatytų Paciento apšvitos dozių kriterijų, kuriuos viršijus turi būti 

atliekama paciento klinikinė stebėsena; 

7. didžiausią apšvitą pacientai gauna atliekant širdies ir kaulų scintigrafiją, o šiek 

tiek mažesnes apšvitas gauna pacientai, kuriems atliekamos prieskydinių liaukų scintigrafija. 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigose diagnostinių branduolinės medicinos procedūrų metu 

rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai yra neviršijami. 

 

Vykdant avarinės apšvitos stebėseną, nustatyta, kad: 

vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos radiacinės saugos tarnybos darbuotojos 

gauta apšvita, viršijanti nustatytą ribinę metinę efektinę išorinės apšvitos dozę, buvo 

patvirtinta citogenetiniais metodais. Padidėjusios profesinės apšvitos atvejis sąlygojo 

privalomojo darbuotojų ištyrimo biologinės dozimetrijos metodais, esant padidėjusios 

apšvitos rizikai, įteisinimą Lietuvoje. 

 

5. Rekomendacijos dėl apšvitos ir poveikio visuomenės sveikatai 

optimizavimo 

 
 Profesinės apšvitos optimizavimui ir poveikio visuomenės sveikatai sumažinimui 

1.  laiku nustatyti naujus darbuotojų apšvitą lemiančius veiksnius bei stebėti jau 

nustatytų veiksnių kaitą. Įgyvendinant gyventojų apšvitos optimizavimo priemones, 

atitinkančias pasaulyje pripažintą praktiką, toliau bendradarbiauti su Pasaulio sveikatos 

organizacijos, Tarptautinės atominės energijos agentūros, Europos Komisijos atstovais ir 

keistis informacija apie naujausias apšvitos vertinimo tendencijas bei apšvitos mažinimo 

sprendimus; 

2.  įgyvendinant darbuotojų apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio 

tęsti profesinės apšvitos stebėseną valstybiniu lygmeniu surenkant, analizuojant ir 

apibendrinant profesinės apšvitos stebėsenos duomenis bei teikti rekomendacijas dėl 

profesinės apšvitos optimizavimo. 

 

Gyventojų apšvitos optimizavimui ir poveikio visuomenės sveikatai sumažinimui 

1.  Tęsti Lietuvos Respublikos gyventojų apšvitos nuo jonizuojančiosios 

spinduliuotės stebėseną, įvertinant apšvitą pagal visus galimus apšvitos veiksnius ir teikti 

rekomendacijas apšvitos bei poveikio visuomenės sveikatai optimizavimui;  

2.  vykdant gyventojų apšvitos stebėseną laiku nustatyti naujus gyventojų apšvitą 

lemiančius veiksnius bei stebėti jau nustatytų veiksnių kaitą; 

3.  toliau tęsti branduolinių energetikos objektų, veikiančių Lietuvos 

Respublikoje, indėlio į bendrą Lietuvos Respublikos gyventojo apšvitą stebėseną ir inicijuoti 

bei kartu su kitomis atsakingomis institucijomis išplėsti Lietuvos Respublikos gyventojų 

apšvitos stebėseną Baltarusijos atominės elektrinės galimos įtakos zonoje; 

4.  atskiruose regionuose pakartotinai atlikti radono patalpose tyrimus ir įvertinti 

gyventojų dėl radono patalpose gaunamą apšvitą, atsižvelgiant į naujausias pastatų statybos ir 

atnaujinimo technologijas bei taikant naujausių tyrimų metu gautus rizikos vertinimo 

duomenis, bendradarbiaujant su savivaldybių administracijų, visuomenės sveikatos biurų, 

visuomenės sveikatos ir kitų sričių specialistais; 
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5.  gilinti architektūros, statybos inžinierių, visuomenės sveikatos specialistų 

žinias apie radono keliamą riziką, organizuoti bendrus seminarus, susitikimus ar kitokio 

pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginius bei valstybiniu lygiu tęsti radono patalpose tyrimų 

ir plaučių vėžio susirgimo rizikos stebėseną; 

6.  tęsti gyventojų apšvitos dėl radioaktyviųjų atliekų, išvežtų iš Ignalinos 

atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo metu, vertinimą ir apie rezultatus nuolat 

informuoti Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojus bei Ignalinos, Visagino ir kitų 

savivaldybių administracijos atstovus, visuomenės sveikatos, visuomenės sveikatos biurų 

specialistus; 

7.  tęsti paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviosiomis 

medžiagomis užterštų teritorijų paiešką, atsižvelgiant į savivaldybių administracijų ir 

gyventojų prašymus bei bendradarbiaujant su savivaldybių administracijų specialistais; 

8.  toliau vykdyti valstybinės radiacinės saugos priežiūros priemones siekiant 

apriboti užteršto 137Cs medienos ir durpių kuro tiekimą į Lietuvos respublikos rinką bei 

susidarusių užterštų pelenų naudojimą trąšoms, taip išvengiant galimo žemės ūkio 

produkcijos, maisto produktų, geriamojo vandens užteršumo radioaktyviomis medžiagomis; 

9.  vertinti ar gyventojai nuo statybinių ir griovimo atliekų, išvežtų iš Ignalinos 

atominės elektrinės, negali patirti papildomos apšvitos, jeigu šios atliekos būtų panaudotos 

kaip statybinės medžiagos; 

10.  toliau intensyviai bendradarbiauti su savivaldybių administracijų atstovais, 

visuomenės sveikatos biurų specialistais, platinti šios programos vykdymo metu gautus 

rezultatus bendrų renginių, susitikimų su gyventojais metu, regioninėje spaudoje ir 

visuomenės informavimo priemonėse, rengti ir platinti informacinius leidinius siekiant 

aiškinti jonizuojančiosios spinduliuotės galimo poveikio problemą ir jos sprendimo būdus, 

taip pat inicijuoti gyventojams susirūpinimą keliančių objektų įvertinimą radiacinės saugos 

požiūriu. 

 

Medicininės apšvitos optimizavimui ir poveikio visuomenės sveikatai sumažinimui 

1. Vykdyti pacientų apšvitos, gaunamos rentgenodiagnostinių procedūrų metu, 

stebėseną ir teikti rekomendacijas pacientų apšvitai mažinti; 

2. Numatyti peržiūrėti rekomenduojamus standartinio svorio paciento apšvitos 

rentgenodiagnostikos procedūrų, atliekamų kompiuteriniu tomografu, lygius bei vykdyti 

pacientų gaunamos apšvitos kompiuterinės tomografijos ir kitų medicininės radiologijos 

procedūrų metu stebėseną, glaudžiai bendradarbiaujant su gydytojais, medicinos fizikais ir 

kitais asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistais; 

3. Pacientų gaunamos apšvitos stebėjimą ir vertinimą atlikti vadovautis 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. patvirtintu įsakymu Nr. V-135 

„Dėl Pacientų apšvitos dozių, gautų rentgenodiagnostikos ir branduolinės medicinos 

diagnostikos procedūrų metu, vertinimo duomenų ir rezultatų pateikimo Radiacinės saugos 

centrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir skatinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas naudoti 

Radiacinės saugos centro direktoriaus patvirtintas „Pacientų gautos apšvitos medicininių 

rentgenodiagnostikos procedūrų metu vertinimo metodinėmis rekomendacijomis“; 

4. Nustatyti apšvitos dozių parametrų, naudojamų intervencinės radiologijos 

procedūrų metu, stebėsenos ir pacientų, kuriems atliktos intervencinės radiologijos 

procedūros, klinikinės stebėsenos lygius. Vykdyti stebėseną bei radiacinės saugos valstybinę 

priežiūrą siekiant įsitikinti, kaip šių lygių yra laikomasi. 

 

Avarinės apšvitos optimizavimui ir poveikio visuomenės sveikatai sumažinimui 

Diegti naujus citogenetinius metodus avarinės profesinės ir gyventojų apšvitos 

biologinės dozimetrijos metodais vertinimui, įsijungti į Pasaulio sveikatos organizacijos 
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biologinės dozimetrijos BioDozNet tinklą ir siekti atliekamų tyrimų kokybės dalyvaujant 

palyginamuosiuose tyrimuose, organizuojamose tarptautinių biologijos dozimetrijos 

BioDozNet ir RENEB tinklų. 

 

6. Gyventojų apšvitos sudedamosios dalys, įvertintos pagal 2012-2016 m. 

atliktų radiologinių tyrimų rezultatus 

 
6.1. Branduolinės energetikos objektų galimo poveikio gyventojų apšvitai vertinimas 

 

6.1.1. Valstybinio radiologinio monitoringo rezultatų vertinimas 

 

6.1.1.1. Gyventojų vidinės apšvitos, nulemtos radionuklidų maisto produktuose, jų 

žaliavose ir geriamajame vandenyje, teisinis reglamentavimas 

 

Europos Bendrijų Euratom sutarties 35 ir 36 punktai reglamentuoja, kad kiekviena 

valstybė narė privalo turėti aplinkos radiologinės stebėsenos (monitoringo) sistemą, 

leidžiančią įvertinti gyventojų gaunamą apšvitą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir 

teikti stebėsenos (monitoringo) duomenis kitoms valstybėms. Europos Bendrijų komisija, 

siekdama suvienodinti stebėsenos (monitoringo) sistemas Europos šalyse tam, kad būtų 

galima kaupti duomenis vieningoje duomenų bazėje ir juos analizuoti, 2000 m. birželio 8 d. 

išleido rekomendacijas Euratom sutarties 36 straipsnio nuostatoms vykdyti. Aplinkos 

radiologinę stebėseną (monitoringą) taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos 

monitoringo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir Lietuvos Respublikos radiacinės 

saugos įstatymai. 

 

6.1.1.2. 2012-2016 m. maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens (maisto 

krepšelio) valstybinio radiologinio monitoringo rezultatų apžvalga 
 

Maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens (maisto krepšelio) stebėsenos 

reikalavimus detalizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio 

radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo 

ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų Komisijai bei visuomenei tvarkos 

patvirtinimo“. Maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens („maisto krepšelio“) 

stebėsena nuolat vykdoma, rezultatai yra pateikiami Europos Komisijai duomenų bazėje, 

ataskaita yra viešai prieinama visuomenei Radiacinės saugos centro tinklalapyje 

http://www.rsc.lt skiltyje RSC ataskaitos ir apie parengtą bei viešai patalpintą ataskaitą 

informuojamos savivaldybės. 

Maisto krepšelio, jų žaliavų, geriamojo vandens ėminiai imami pagal reikalavimus, 

nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakyme 

Nr. V–312 „Dėl „Maisto krepšelio“ radiologinio monitoringo vykdymo bei radionuklidų 

kiekių krituliuose ir gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos dozės ekvivalento monitoringo 

Kupiškio ir Ignalinos rajonuose vykdymo reikalavimų patvirtinimo”. Maisto produktų, jų 

žaliavų ir geriamojo vandens (maisto krepšelio) užterštumo radionuklidais stebėsena yra 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V5 

patvirtintos Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų programos 

sudedamoji dalis. 

Cezio izotopų leistinieji lygiai maisto produktuose nustatyti 2008 m. liepos 15 d. 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:327:FULL:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:327:FULL:LT:PDF
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ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos (kodifikuota redakcija) 

(OL L 201, 2008-07-30, p. 1). 2009 m. spalio 23 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 

1048/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų 

trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės 

avarijos, nusako, kad, Reglamento (EB) Nr. 733/2008 galiojimo laikas baigiasi 2020 m. kovo 

31 d. Didžiausias leistinas savitasis 134Cs ir 137Cs radioaktyvumo lygis yra 370 Bq/kg piene ir 

pieno produktuose bei maisto produktuose, specialiai skirtuose maitinti kūdikius per 

pirmuosius keturis–šešis gyvenimo mėnesius bei 600 Bq/kg visuose kituose produktuose. 

Radionuklidų leistinieji lygiai geriamajame vandenyje nustatyti Lietuvos higienos 

normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”, atitinkantys 

leistiniuosius lygius įtvirtintus 2013 m. spalio 22 d. Tarybos direktyvoje 2013/51/Euratomas 

(OL 2013 L 296, p. 12).Visuminis alfa ir visuminis beta aktyvumas geriamajame vandenyje 

nustatomas metinei efektinei dozei sukeltai geriamajame vandenyje esančių radionuklidų 

įvertinti. Ši dozė neturi viršyti 0,1 mSv. Tričio ir radono 222Rn (toliau - 222Rn) tūrinis 

aktyvumas geriamajame vandenyje turi neviršyti 100 Bq/l. 

2012-2016 m. vykdyta radiologinė stebėsena, tiriant radionuklidų aktyvumą maisto 

produktuose, jų žaliavose, geriamajame vandenyje, atmosferinėse iškritose. Maisto produktų, 

jų žaliavų, geriamojo vandens (maisto krepšelio) ir atmosferinių iškritų užterštumo 

radionuklidais stebėsenos taškai yra pateikti 6.1 pav. Maisto produktai buvo atrenkami iš 

vietinių ūkių ir įmonių, geriamasis vanduo – iš artezinių gręžinių ir privačių šulinių. Tirti 

mėsos, žuvies, pieno, kopūstų, bulvių, grūdų ir grybų mėginiai (6.2 pav.).  

Tankiajame tinkle mėginiai buvo atrenkami ankstesniais metais nustatytuose mėginių 

atrinkimo vietose Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Zarasų ir Ignalinos 

savivaldybių teritorijose. Pieno ir geriamojo vandens ėminiai imti kas ketvirtį, mėsos ir 

žuvies ėminiai - du kartus per metus (pavasarį ir rudenį), daržovių ir grūdų ėminiai - vasaros 

pabaigoje, grybų ir miško uogų – visą jų augimo sezoną.  

Retasis tinklas apėmė Vilniaus regioną, kuriame pieno, geriamojo vandens, paruošto 

maisto (paros raciono) ir kritulių mėginiai imti kiekvieną mėnesį. Paruošto maisto (paros 

raciono) mėginiai imti kiekvieną mėnesį iš vienos Vilniaus ligoninių. Atmosferos krituliai 

surinkti kas mėnesį Vilniaus mieste. 

Kiekvienais metais (2012-2016 m.) buvo ištiriamas vienodas maisto produktų, 

geriamojo vandens ir atmosferinių iškritų mėginių skaičius, išskyrus grybų mėginius, kurių 

skaičius nežymiai kinta priklausomai nuo metų. Kasmet ištirti 160 geriamojo vandens, 12 

kritulių, 12 paros raciono, 89 maisto produktų mėginiai, atlikta apie 1200 tyrimų. 

Maisto produktų mėginiuose buvo atlikti visuminio alfa ir visuminio beta, 90Sr bei 
137Cs savitojo aktyvumo tyrimai (6.3 – 6.7 pav.). Iš pradžių mėginiai buvo paruošiami – 

mėginiui atrenkamos tik valgomos dalys, po to susmulkinami, išdžiovinami ir sudeginami. 

Tolimesni tyrimai atlikti mėginių pelenuose. Visuminio alfa ir visuminio beta savitųjų 

aktyvumų tyrimui mėginys matuojamas proporciniu labai žemo fono alfa beta skaitikliu 

Canberra IN 20. 137Cs savitieji aktyvumai nustatyti, matuojant žemo fono gama 

spektrometrinėmis sistemomis Canberra su didelio švarumo germanio koaksialiniais 

detektoriais pagal CEI IEC 1452:1995 standartą. 90Sr aktyvumas nustatytas Čerenkovo 

spinduliuotės matavimo metodu, atliekant radiocheminį išskyrimą ir matavimą skysčių 

scintiliacijos skaitikliu Quantulus pagal vidinę metodiką.  

Geriamajame vandenyje atlikti tričio ir visuminio alfa bei visuminio beta tūrinių 

aktyvumų tyrimai. Tričio tūrinio aktyvumo matavimai atlikti skysčių scintiliacijos skaitikliu 

Quantulus pagal LST ISO 9698:2015. Visuminis alfa ir visuminis beta (be 3H1,
14C,40K) 

tūrinių aktyvumų tyrimai atlikti pagal LST ISO 9696:2008/P:2009, ISO 9697:2015(E). 

Matavimai buvo atliekami proporciniu ultra žemo fono alfa beta skaitikliu Canberra IN 20. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0001:0007:LT:PDF
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222Rn tūrinio aktyvumo matavimai atlikti skysčių scintiliacijos skaitikliu Quantulus pagal 

vidinę metodiką. 

 
6.1 pav. Maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens (maisto krepšelio) ir atmosferinių 

iškritų užterštumo radionuklidais stebėsenos taškai: mėlyna – geriamasis vanduo, pilka –pienas, 

raudona - mėsa, oranžinė - žuvis, geltona - bulvės, ruda - grūdai, žalia – kopūstai, violetinė – paros 

racionas, juoda –atmosferinės iškritos 

 

  

  
6.2 pav. Maisto produktų ir geriamojo vandens mėginiai, atrinkti vykdant valstybinį radiologinį monitoringą 

(stebėseną) 

 

6.1.1.3. Maisto produktų, jų žaliavų radiologinių tyrimų rezultatai 
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Maisto produktuose buvo nustatomi 137Cs ir 90Sr savitieji aktyvumai. Tyrimų 

rezultatai rodo, kad maisto užterštumas ilgaamžiais 137Cs ir 90Sr radionuklidais tebėra 

nepakitęs ir toks pat, koks stebimas pastarąjį dešimtmetį ir yra nedidelis. 

 

  
6.3 pav. Paruošiami maisto ir geriamojo 

vandens mėginiai 

6.4 pav. Maisto produktų ir geriamojo vandens 

paruošimo įranga  

  
6.5 pav. Atliekami maisto ir geriamojo vandens radiologiniai tyrimai 

 

 

 
6.6 pav. Alfa ir beta spinduolių maisto 

produktų ir geriamojo vandens mėginiuose 

matavimų įranga  

6.7 pav. Gama spektrometrinių matavimų 

įranga 

 

2016 m. maisto ir geriamojo vandens užterštumo radionuklidais tyrimų rezultatai 

pateikiami lentelėse. Radionuklidų vidutinės metinės savitojo arba tūrinio aktyvumo vertės 

tirtuose neapdoroto vietinės kilmės maisto produktų ir jų žaliavų mėginiuose pateiktos 6.1 

lentelėje. 2016 m. detalūs maisto produktų ir jų žaliavų, geriamojo vandens mėginių, atrinktų 

stebėsenos taškuose, radiologinių tyrimų rezultatai pateikiami Priedo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ir 15 

lentelėse. 
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6.1 lentelė. 2016 m. radionuklidų vidutinės metinės savitojo arba tūrinio aktyvumo vertės tirtuose 

neapdoroto vietinės kilmės maisto produktų ir jų žaliavų mėginiuose Ignalinos atominės elektrinės 

(toliau – Ignalinos AE) galimos įtakos regione ir kitose Lietuvos teritorijose 

Mėginiai Radionuklidas Savitasis arba tūrinis aktyvumas, Bq/kg arba Bq/l 

Ne Ignalinos AE zonoje Ignalinos AE zonoje 

Pienas 90Sr 
137Cs 

visuminis alfa 

visuminis beta 

0,030,01 

0,020,01 

0,150,04 

512 

0,030,02 

0,020,01 

0,170,07 

523 

Mėsa 90Sr 
137Cs  

visuminis alfa 

visuminis beta  

0,020,01 

0,110,13 

0,220,07 

1215 

0,020,01 

0,030,01 

0,130,09 

1269 

Kopūstai 90Sr 
137Cs  

visuminis alfa 

visuminis beta  

0,030,02 

0,020,01 

0,150,09 

809 

0,050,03 

0,020,01 

0,070,03 

7619 

Bulvės 90Sr 
137Cs 

visuminis alfa 

visuminis beta  

0,030,02 

0,030,01 

0,140,13 

1359 

0,020,01 

0,030,01 

0,270,15 

12627 

Žuvis 90Sr 
137Cs 

visuminis alfa 

visuminis beta  

0,040,03 

1,651,63 

0,230,06 

11413 

0,040,03 

0,150,11 

0,210,09 

10315 

Grūdai 90Sr 
137Cs 

visuminis alfa 

visuminis beta  

0,060,04 

0,040,01 

0,760,50 

1549 

0,060,01 

0,020,01 

0,680,19 

1656 

 

6.8–6.13 pav. pateikti vidutiniai metiniai (nuo 1976 m.) 90Sr ir 137Cs tūriniai ir 

savitieji aktyvumai skirtinguose regionuose įvairiuose maisto mėginiuose, išskyrus grūdų, 

kurie tiriami nuo 1992 m. 6.15-6.16 pav. pateiktos 1965–2016 m. vidutinės metinės 90Sr ir 
137Cs savitojo aktyvumo vertės maisto produktų mėginiuose, Bq/kg. Tirtų radionuklidų 

aktyvumai mėginiuose, paimtuose Ignalinos AE galimoje įtakos zonoje nesiskyrė nuo 

aktyvumų, nustatytų mėginiuose iš kitų Lietuvos vietų. Nustatyti aktyvumai yra daug 

mažesni nei leistinieji lygiai. Pastaraisiais metais daugelyje mėginių aktyvumai yra mažesni 

nei 0,1 Bq/kg.  
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6.8 pav. Vidutinės metinės 90Sr (kairėje) ir 137Cs (dešinėje) tūrinio aktyvumo vertės pieno mėginiuose, Bq/l, 1976–2016 m. 
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6.9 pav. Vidutinės metinės 90Sr (kairėje) ir 137Cs (dešinėje) savitojo aktyvumo vertės žuvies mėginiuose, Bq/kg, 1976–2016 m. 



 18 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

metai

B
q/

kg

Ignalina

Zarasai

Švenčionys

Vilnius 

Kaunas 

Klaipėda

Panevėžys 

Šiauliai

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

metai

 B
q/

kg

Ignalina

Zarasai
Utena

Švenčionys

Vilnius 
Kaunas 

Klaipėda
Panevėžys 

Šiauliai

 

6.10 pav. Vidutinės metinės 90Sr (kairėje) ir 137Cs (dešinėje) savitojo aktyvumo vertės kopūstų mėginiuose, Bq/kg, 1976–2016 m. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

metai

B
q

/k
g

Ignalina
Zarasai
Utena
Švenčionys
Vilnius 
Kaunas 
Klaipėda
Panevėžys 
Šiauliai

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

metai

B
q
/k

g

Ignalina
Zarasai

Utena
Švenčionys

Vilnius 
Kaunas 
Klaipėda

Panevėžys 
Šiauliai

 
6.11 pav. Vidutinės metinės 90Sr (kairėje) ir 137Cs (dešinėje) savitojo aktyvumo vertės bulvių mėginiuose, Bq/kg, 1976–2016 m. 
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6.12 pav. Vidutinės metinės 90Sr (kairėje) ir 137Cs (dešinėje) savitojo aktyvumo vertės grūdų mėginiuose, Bq/kg, 1976–2016 m. 
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6.13 pav. Vidutinės metinės 90Sr (kairėje) ir 137Cs (dešinėje) savitojo aktyvumo vertės mėsos mėginiuose, Bq/kg, 1976–2016 m. 
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6.15 pav. Vidutinės metinės 90Sr savitojo aktyvumo vertės maisto produktų mėginiuose, Bq/kg, 1965–2016 m. 

 
6.16 pav. Vidutinės metinės 137 Cs savitojo aktyvumo vertės maisto produktų mėginiuose, Bq/kg, 1965–2016 m. 
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mėsa Sr-90

mėsa Cs-137

pienas Sr-90

pienas Cs-137

grūdai Sr-90

grūdai Cs-137

kopūstai Sr-90

kopūstai Cs-137

bulvės Sr-90

bulvės Cs-137

žuvis Sr-90

žuvis Cs-137
 

6.18 pav. Metinė apšvita sukelta 137Cs ir 90Sr radionuklidų maisto produktuose 2016 m., µSv
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6.1.1.4. Grybų ir miško uogų užterštumo radionuklidais tyrimų rezultatai 

 

Iš visų maisto produktų grybuose nustatomas didžiausias 137Cs savitasis aktyvumas. Grybų 

užterštumui 137Cs radionuklidu vertinti buvo atrenkami valgomųjų rūšių grybų mėginiai iš įvairių 

Lietuvos miškų, siekiant apimti visą Lietuvos respublikos teritoriją. Ypatingai kreipiamas 

dėmesys į miškus tose Lietuvos regionuose, kurie buvo labiau užteršti po Černobylio atominės 

elektrinės avarijos, tai – pietų ir pietvakarių Lietuvos regionai. Todėl kiekvienais metais detaliai 

tiriami Varėnos (Marcinkonių, Mergežerio, Žiūrų, Zervynų, Valkininkų, Kabelių, Purplių, 

Rudnios, Perlojos, Matuizų, Salovartės) ir vakarų Lietuvos (Klaipėdos, Kretingos, Neringos) 

miškai.  

Taip pat atliekama grybų užterštumo stebėsena prie branduolinės energetikos objektų. 

Siekiant įvertinti galimą šių objektų poveikį aplinkai, Ignalinos atominės elektrinės aplinkoje 

grybų mėginiai renkami Ignalinos miškuose (Daugėliškio, Ginučių, Ignalinos, Kazitiškio, 

Kylatrakio, Linkmenų, Meironių, Oazės, Palūšės, Petrausko, Smėlynės, Vaišniūnų, Vaišnoriškių, 

Žagarės, Žagarinės, Labanoro girios dalies, kuri įeina į Ignalinos rajoną, Petrasomiškės, 

Aukštaitijos nacionaliniame parke). Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos aplinkoje grybų 

mėginia atrenkami Širvintų rajone. Iš atliktų grybų radioaktyviojo užterštumo gama 

spektrometrinių tyrimų rezultatų analizės nenustatyta, kad būtų padėjęs grybų užterštumas137Cs 

radionuklidu dėl Ignalinos atominės elektrinės ar Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos 

galimos įtakos. 

Įprastai kiekvienais metais iširiama apie 15 rūšių grybų. 2012 metais buvo ištirti 249 

grybų mėginiai iš 34 miškų, 2013 – 184 mėginiai iš 29 miškų, 2014 – 157 mėginiai iš 19 miškų, 

2015 – 128 mėginiai iš 23 miškų, 2016 – 178 mėginiai iš 25 miškų. Mėginių skaičius ir grybų 

rūšys priklauso nuo konkrečių metų derliaus ir miškų, kuriuose jie auga. 

6.17 pav. pateiktas vidutinis grybų užterštumas 137Cs radionuklidu 1998–2016 m. 
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6.17 pav. Vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas ištirtų įvairių rūšių grybų mėginiuose, Bq/kg, 1998–2016 m 

 

6.1.1.5. Radionuklidų geriamajame vandenyje tyrimų rezultatai 

 

Gamtinių radionuklidų kiekis geriamajame vandenyje priklauso nuo geologinės sandaros 

ir nežymiai kinta atskirose šalies teritorijose. Kaip pavyzdis, koks visuminio alfa ir visuminio 

beta aktyvumas nustatomas geriamajame vandenyje, pateikiami 2016 m. tyrimų rezultatai, kur 
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vidutinės metinės radionuklidų aktyvumo vertės tirtuose mėginiuose pateiktos 6.2 ir 6.3 

lentelėse. Gamtinių radionuklidų kiekio geriamajame vandenyje dinamika atskiruose regionuose 

1992–2016 m. pavaizduota 6.14 pav.  

Radionuklidų kiekis atskirame monitoringuojamame geriamojo vandens taške praktiškai 

nekito per visą 2012-2016 m. stebėsenos laikotarpį. Kaip pavyzdys detalūs geriamojo vandens 

2016 m. tyrimų rezultatai pateikti Priedo 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14 ir 16 lentelėse. Šiose lentelėse 

nurodyti mėginių atrinkimo taškai, kurie nekito 2012-2016 m.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1992
1994

1996
1998

2000
2002

2004
2006

2008
2010

2012
2014

2016

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Ignalina

Zarasai

Utena

 
6.14 pav. Vidutinės metinės visuminio beta tūrinio aktyvumo (kartu su 40K) vertės geriamajame 

vandenyje, Bq/l, 1992–2016 m. 

 

 
6.2 lentelė. 2016 m. vidutinis visuminis beta aktyvumas (kartu su 40K) vandentiekio ir šachtinių šulinių 

geriamojo vandens mėginiuose 

Paėmimo vieta 
Visuminis beta aktyvumas, x 10-1 Bq/l  

Geriamajame vandentiekio ir 

šachtinių šulinių vandenyje 

Vandentiekio 

geriamajame 

vandenyje 

Šachtinių šulinių 

geriamajame vandenyje 

Vilniaus miestas 1,20,2 0,80,1 1,40,2 

Kauno miestas 7,33,5 1,30,1 9,34,1 

Klaipėdos miestas 5,21,6 1,40,1 6,41,5 

Šiaulių miestas 3,00,9 2,90,2 3,01,2 

Panevėžio miestas 6,02,4 3,90,4 6,73,1 

Utenos rajonas 3,52,0 1,40,4 4,22,6 

Ignalinos rajonas 3,42,0 1,30,1 4,12,5 

Zarasų rajonas 2,60,9 1,2 0,2 3,11,0 

Respublikos vidurkis 3,50,6 1,60,3 4,10,8 

Ignalinos AE įtakos 

zonos vidurkis 
3,21,0 1,30,2 3,81,2 

 
6.3 lentelė. 2016 m. vidutinis visuminis alfa aktyvumas ir visuminis beta aktyvumas ( be 3H, 14C ir 40K) bei 

tričio tūrinis aktyvumas geriamojo vandentiekio ir šachtinių šulinių vandens mėginiuose 
 Tūrinis aktyvumas, Bq/l 
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Paėmimo vieta 

Geriamajame 

vandentiekio ir 

šachtinių šulinių 

vandenyje 

Vandentiekio 

geriamajame 

vandenyje 

Šachtinių šulinių 

geriamajame vandenyje 

Vilnius 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

 

tritis 

 

12,20,2 

 

4,10,6 

 

1,90,1 

 

9,01,8 

 

2,80,7 

 

2,00,3 

 

13,32,6 

 

4,60,7 

 

1,90,1 

Kaunas 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

 

tritis 

 

23,66,6 

 

16,27,6 

 

1,90,1 

 

15,87,6 

 

5,91,0 

 

1,90,1 

 

26,38,1 

 

19,79,3 

 

1,90,1 

Klaipėda 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

 

tritis 

 

17,84,9 

 

8,92,9 

 

1,80,1 

 

17,58,1 

 

6,20,2 

 

1,80,1 

 

17,96,2 

 

9,73,7 

 

1,80,1 

Šiauliai 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

 

tritis 

 

18,56,3 

 

6,81,4 

 

1,90,1 

 

38,57,7 

 

9,91,9 

 

 1,70,1 

 

11,82,0 

 

5,71,3 

 

1,90,2 

Panevėžys 

 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

 

tritis 

 

27,48,2 

 

 

16,98,4 

 

1,90,1 

 

34,09,6 

 

11,53,6 

 

1,90,1 

 

25,210,3 

 

18,711,1 

 

1,90,1 

Ignalina 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

 

tritis 

 

17,13,6 

 

7,72,6 

 

1,90,1 

 

25,57,9 

 

7,11,6 

 

1,90,1 

 

14,42,6 

 

7,93,5 

 

1,90,1 

Zarasai 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

 

tritis 

 

14,03,5 

 

6,72,1 

 

1,90,1 

 

23,55,3 

 

5,81,9 

 

1,90,1 

 

10,92,5 

 

7,02,8 

 

1,90,1 

Utena 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

 

tritis 

 

15,42,7 

 

6,62,0 

 

2,10,3 

 

15,87,3 

 

5,80,7 

 

1,80,1 

 

15,23,0 

 

6,82,6 

 

2,20,4 



 

 25 

Respublikoje 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

 

tritis  

 

Ignalinos AE zonoje 

 

visuminis alfa x 10-3 

 

visuminis beta x 10-2 

tritis 

 

17,11,7 

 

8,21,4 

 

1,90,1 

 

 

15,51,9 

 

7,01,3 

 

2,00,1 

 

19,73,6 

 

6,01,0 

 

1,90,1 

 

 

21,64,4 

 

6,20,8 

 

1,90,1 

 

16,21,9 

 

8,91,8 

 

1,90,1 

 

 

13,51,6 

 

7,21,7 

 

2,00,1 

 

Geriamajame vandenyje 222Rn tūrinis aktyvumas nustatomas, atliekant nuolatinę 

programinę priežiūrą. 2012-2016 m. buvo atlikta  222Rn tūrinio aktyvumo 123 tyrimai 

geriamajame ir mineraliniame vandenyje.  

2012-2016 m. 222Rn tūrinio aktyvumo tyrimų rezultatai pateikti 6.4 lentelėje. Vidutinis 
222Rn tūrinis aktyvumas Lietuvoje nustatytas 5,8 Bq/l. Per tyrimų laikotarpį nė viename mėginyje 
222Rn tūrinis aktyvumas neviršijo leistino lygio ir buvo nustatytas kelis ar keliasdešimt kartų 

mažesnis nei leistinasis lygis. 222Rn tūrinis aktyvumas tirtuose mėginiuose iš visos Lietuvos 

teritorijos yra panašus.  

 
6.4 lentelė. 2012-2016 m. 222Rn tūrinio aktyvumo tyrimų geriamajame vandenyje rezultatai 

Mėginio paėmimo 

vieta 

2012-2016 m. 

ištirtų mėginių 

skaičius  

Išmatuotas 

mažiausias 222Rn 

tūrinis aktyvumas, 

Bq/l 

Išmatuotas 

didžiausias 222Rn 

tūrinis aktyvumas, 

Bq/l 

Vidutinis 222Rn 

tūrinis 

aktyvumas, Bq/l 

Vilniaus apskritis 25 <0,3 15,1 6,3 

Kauno apskritis 13 <0,3 26 8,4 

Klaipėdos apskritis 14 <0,3 29 5,2 

Alytaus apskritis 29 <0,3 17,3 6,7 

Utenos apskritis 9 2,4 10,8 5,1 

Marijampolės 

apskritis 

14 <0,3 6 1,4 

Panevėžio 

apskritis 

10 <0,3 7,9 5,3 

Šiaulių apskritis 3 3,1 6,9 5,4 

Tauragės apskritis 1 - - 3,9 

Telšių apskritis 5 4,1 12,2 8,0 

Lietuvos 

Respublika 

122 <0,3 29 5,8 

 

6.1.1.6. Atmosferinių iškritų tyrimų rezultatai 

 

Atmosferos kritulių tyrimai atlikti radionuklidų pernašai į šalies teritoriją nustatyti. 

Kiekvieną mėnesį rinkti atmosferos krituliai Vilniuje. Visuminis alfa ir visuminis beta 

aktyvumas matuotas kiekvieno mėnesio mėginiuose, 137Cs ir 90Sr aktyvumo tyrimai atlikti 

integruotuose – trijų mėnesių (ketvirčio) mėginiuose. Kasmet atlikta po 32 tyrimus. 
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Išanalizavus tyrimų rezultatus, nustatyta, kad didesnio radionuklidų patekimo su 

atmosferos krituliais nebuvo nustatyta. Nustatyti radionuklidų aktyvumai yra labai maži, artimi 

vertėms, nustatytoms ankstesniais metais. 

Atmosferinių iškritų visuminio alfa ir visuminio beta aktyvumo tyrimų rezultatai pateikti 

Priedo 18 lentelėje. Atmosferinių 90Sr ir 137Cs iškritų tankio tyrimų rezultatai pateikti Priedo 19 

lentelėje. 

 

6.1.1.7. Apšvitos dėl neapdorotuose maisto produktuose, jų žaliavose ir geriamajame 

vandenyje esančių radionuklidų vertinimas 

 

Suaugusiojo šalies gyventojo vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė dėl maiste esančių 

radionuklidų skaičiuojama pagal maisto užterštumo radionuklidais tyrimų rezultatus ir 

atsižvelgiant į vidutinį maisto produktų vartojimo duomenis vienam gyventojui bei dozės 

koeficientus, pateiktus Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos 

normos“. Vidutinio maisto produktų vartojimo duomenys imami iš Lietuvos statistikos 

departamento interneto svetainės. 

Apšvitos dozės dėl radionuklidų neapdorotuose maisto produktuose vertinimas yra 

konservatyvus. Tai reiškia, kad tokią dozę gautų gyventojas, vartodamas maistui šviežius, 

neapdorotus maisto produktus. Gaminant maistą radionuklidų kiekis ir apšvitos dozė paprastai 

sumažėja apie du kartus. Šiuo būdu įvertinta apšvitos dozė parodo vidutinio suaugusio šalies 

gyventojo gaunamą apšvitą dėl radionuklidų vietinės kilmės maisto produktuose ir jų žaliavose.  

Kasmet vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė dėl neapdorotame maiste esančių 90Sr, 
137Cs ir 40K radionuklidų skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės apskaičiuojama pagal tų 

metų tyrimų rezultatus. Kaip pavyzdys pateikiami duomenys apie įvertintą gyventojų apšvitą dėl 

radionuklidų maiste pagal 2016 m. tyrimų rezultatus. 

Vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė dėl neapdorotame maiste esančių 90Sr, 137Cs ir 
40K radionuklidų skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės apskaičiuota pagal 2016 m. 

tyrimų rezultatus ir yra 0,43 mSv (6.5 lentelė). Ši dozė yra nedidelė įvairių jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių gaunamos apšvitos, kuri yra apie 3,37 mSv, dalis (sudaro šiek tiek daugiau 

nei vieną dešimtąją jos dalį). Didžiausią indėlį (>99 proc.) dozei dėl maisto produktuose esančių 

radionuklidų lemia gamtinės kilmės 40K, kai dozė dėl dirbtinės kilmės radionuklidų 90Sr ir 137Cs 

yra 1,6 μSv, kas yra nežymi dozės dalis nuo maiste esančių radionuklidų (<0,4 proc). Kadangi 

radionuklidų aktyvumai maisto produktuose mažai keičiasi, metinė efektinė dozė dėl maiste 

esančių radionuklidų kiekvienais metais yra panaši.  

Metinė apšvita dėl 137Cs ir 90Sr radionuklidų maisto produktuose, įvertinta 2016 m., yra 

pateikta 6.18 pav.  
 

6.5 lentelė. 2016 m. vidutinė metinė apšvita suaugusiajam šalies gyventojui dėl neapdorotuose vietinės 

kilmės maisto produktuose esančių 90Sr, 137Cs ir 40K radionuklidų, μSv 

Produktas Aktyvumo vidutinė vertė, Bq/kg, 

l 

Metinė apšvita, μSv, nuo Metinė apšvita 

nuo visų 

radionuklidų, μSv 90Sr 137Cs 40K 90Sr 137Cs 40K 

Mėsa 0,03 0,07 123 0,074 0,08 67,1 67,3 

Pienas 0,033 0,021 51 0,29 0,086 99,6 100 

Grūdai 0,14 0,04 159 0,48 0,063 120,3 120,8 

Kopūstai 0,04 0,02 78 0,11 0,025 47,4 47,5 

Bulvės 0,02 0,03 131 0,053 0,037 76,4 76,4 
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Žuvis 0,04 1 109 0,021 0,25 12,8 13,1 

Bendra apšvita 1,03 0,54 423,6 425,1 

 

Nors grybuose yra nustatomas didesnis 137Cs aktyvumas nei kituose maisto produktuose, 

bet gyventojų apšvita, sukeliama grybuose esančio 137Cs radionuklido, taip pat yra nedidelė, nes 

palyginti su kitais maisto produktais grybų suvartojama nedaug, be to, dalis 137Cs pašalinama, 

ruošiant maistą. Laikant, kad gyventojas per metus suvalgo 10 kg grybų, kuriuose 137Cs 

radionuklido yra 35 Bq/kg, jis patiria apie 4 μSv apšvitą. 

Vidutinės gyventojo gaunamos apšvitos dėl radionuklidų geriamajame vandenyje 

vertinimas atliktas naudojant vidutines visuminio alfa, visuminio beta (atmetus tritį (3H), kalį 

(40K), radoną ir jo skilimo dukterinius izotopus), visuminio beta (įskaitant kalį (40K), atmetus tritį 

(3H), radoną ir jo skilimo dukterinius izotopus) tūrinio aktyvumo vertes 2016 m. tirtuose 

geriamojo vandens mėginiuose. Laikyta, kad per parą suvartojama 2 litrus vandens. 

Apšvitos dozėms vertinti dėl vandenyje esančių alfa ir beta spinduolių buvo naudojami 

vandenyje vyraujančių alfa ir beta spinduolių dozės koeficientai. Dozei įvertinti buvo laikytasi 

prielaidos, kad visi alfa spinduoliai, esantys ir tyrimo metu nustatyti geriamajame vandenyje, yra 

tik 226Ra (238U šeimos skilimo produkto) ir skaičiavimams taikytas šio radionuklido dozės 

koeficientas radionuklidą prarijus, lygus 2,8∙10–7 Bq/Sv. Beta spinduoliams apšvitos dozė 

vertinta laikantis prielaidos, kad vandenyje buvo tik 228Ra (232Th šeimos skilimo produkto), kurio 

dozės koeficientas radionuklidą prarijus yra 6,9∙10–7 Bq/Sv. Apšvita vertinta ir dėl vandenyje 

esančio beta spinduolio40K, kurio kiekiai vandenyje paprastai yra didžiausi (dozės koeficientas – 

6,2∙10–9 Bq/Sv).  

Apšvitos dozei vertinti dėl vandenyje esančio 222Rn buvo naudojamas dozės koeficientas 

lygus 3,5∙10–9 Bq/Sv. Laikyta, kad per parą suvartojama 2 litrus vandens. Apšvitos dozei įvertinti 

buvo naudojamas 2012-2016 m. atliktų tyrimų metu nustatytas 222Rn vidutinis tūrinis aktyvumas 

šalies gyventojui 5,8 Bq/l. Apšvitos dozė suaugusiajam šalies gyventojui dėl 222Rn geriamajame 

vandenyje buvo apskaičiuota 15 μSv. Įvertinta apšvitos dozė dėl 222Rn geriamajame vandenyje 

yra nedidelė bendros dozės, kurią sudaro apšvitos dozės nuo įvairių apšvitos šaltinių, dalis.  

2016 m. vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė suaugusiajam Ignalinos AE regiono ir 

šalies gyventojui dėl tričio, alfa ir beta spinduolių geriamajame vandenyje pateikta 6.6 lentelėje. 

Radionuklidų aktyvumai geriamajame vandenyje buvo nustatyti nedideli, nė viename mėginyje 

leistinieji visuminio alfa, visuminio beta ir tričio (3H) aktyvumo lygiai nebuvo viršyti. Metinė 

apšvitos dozė dėl radionuklidų geriamajame vandenyje Lietuvos gyventojui 2016 m. yra 0,05 

mSv ir yra mažesnė nei leistina (0,1 mSv).  

 
6.6 lentelė. 2016 m. vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė suaugusiajam Ignalinos AE regiono ir šalies 

gyventojui dėl tričio, alfa ir beta spinduolių geriamajame vandenyje, μSv 

 Vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė, μSv dėl: 

alfa 

spinduo

lių 

beta spinduolių 

(atmetus tritį (3H), 

kalį (40K), radoną ir 

jo skilimo 

produktus) 

beta spinduolių 

kartu su kaliu 40K 

(atmetus tritį (3H), 

radoną ir jo skilimo 

produktus) 

tričio visų 

radio

nukli

dų 

Ignalinos AE regiono 

gyventojui 
3,2 35 1,4 0,03 40 

Lietuvos gyventojui 3,5 40 1,6 0,02 45 
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Iš 6.6 lentelės matyti, kad nors iš visų radionuklidų 40K kiekis vandenyje yra didžiausias, jo 

lemiama apšvita yra, palyginti, nedidelė (1,6 μSv/metai), todėl jam nėra nustatytų leistinųjų 

lygių. Vertinant konservatyviai ir priimant, kad be 40K, visi kiti beta radionuklidai yra tik 228Ra ir 

skaičiavimui imant jo dozės koeficientą, apšvita gyventojui dėl šio radionuklido vandenyje yra 

didesnė dėl 228Ra didelio radiotoksiškumo. 

 

6.1.1.8. Apšvitos dėl paruoštame maiste (paros racione) esančių radionuklidų skleidžiamos 

jonizuojančiosios spinduliuotės vertinimas 

 

Apšvita dėl radionuklidų paruoštame maiste vertinimas ne tik dėl radionuklidų vietinės 

kilmės maisto produktuose bei jų žaliavose, bet ir dėl radionuklidų atvežtiniuose maisto 

produktuose bei jų žaliavose. Vertinant apšvitą šiuo būdu, taip pat įvertinama radionuklidų 

kiekio mažėjimo tendencija ruošiant maistą.  
Paruošto maisto (paros raciono) mėginių, paimtų Vilniaus mieste, radiologinių tyrimų rezultatai 

pateikti Priedo 17 lentelėje. 2016 m. vidutinis radionuklidų patekimas (įterpis) per parą (Bq/para) 

bei vidutinės metinės efektinės apšvitos dozės vertės suaugusiajam šalies gyventojui nuo 

paruoštame maiste esančių 90Sr, 137Cs ir 40K pateikiamos 6.7 lentelėje. Metinė apšvita iš 137Cs ir 
90Sr radionuklidų maisto produktuose 2016 m. yra pateikta 6.18 pav.  

2012-2016 m. nustatyta, kad paruoštame maiste esantys radionuklidai per metus lemia 0,2 

mSv metinę efektinę apšvitos dozę. Didžiausią dalį (99 proc.) taip pat sudaro gamtinės kilmės 
40K skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės nulemta dozė. Palyginus tyrimų rezultatus 

matyti, kad ruošiant maistą metinė efektinė dozė sumažėja mažiausiai du kartus. 

 
6.7 lentelė. 2012-2016 m. vidutinis radionuklidų patekimas (įterpis) per parą (Bq/para) bei vidutinė 

metinė efektinė apšvitos dozė suaugusiajam šalies gyventojui dėl paruoštame maiste esančių 90Sr, 137Cs ir 
40K, μSv 

Metai Vidutinis įterpis, Bq/para Vidutinė metinė efektinė dozė, μSv, nuo 
 90Sr 137Cs 40K 90Sr 137Cs 40K visų radionuklidų, 

2012 0,04 0,03 52 0,41 0,14 117,7 118 

2013 0,02 0,03 70 0,41 0,184 202 204 

2014 0,06 0,02 80 0,60 0,095 181 181 

2015 0,03 0,04 53 0,33 0,17 120 120,4 

2016 0,02 0,014 44 0,31 0,13 201 201,4 

 

2012 - 2016 m. vidutinis metinis radionuklidų patekimas (įterpis) per parą (Bq/para) bei 

vidutinė metinė efektinė apšvitos dozė suaugusiajam šalies gyventojui dėl paruoštame maiste 

esančių 90Sr, 137Cs ir 40K, μSv šiek tiek skiriasi skirtingais metais, nes skirtingi maisto produktai 

sudarė tirtus paros raciono mėginius. Jei paros raciono mėginyje buvo daugiau grūdinių 

produktų, mėsos, žuvies, tada 40K įterpis buvo didesnis ir didesnė vidutinė metinė efektinė 

apšvitos dozė dėl paruoštame maiste esančio 40K. 

 

Išvados 

 

1. Maisto produktuose ir geriamajame vandenyje per tyrimų laikotarpį (2012–2016 m.) 

nustatyti aplinkoje globaliai ir po branduolinių avarijų pasklidusių dirbtinių radionuklidų 

aktyvumai buvo nedideli ir nesiskyrė uo ankstesnių metų tyrimų rezultatų; 
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2. Maisto ir geriamojo vandens mėginių, paimtų iš Ignalinos atominės elektrinės galimo 

įtakos regiono, užterštumas radionuklidais nesiskyrė nuo užterštumo kituose Lietuvos 

regionuose; 

3. Apskaičiuota metinė efektinė apšvitos dozė nuo neapdorotame maiste esančių 90Sr, 
137Cs ir 40K radionuklidų vidutiniškai lygi 0,4 mSv. Ši dozė sudaro nedidelę dalį nuo įvairių 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių lemiamos apšvitos (sudaro šiek tiek daugiau nei vieną 

dešimtąją). Didžiausią dalį (99 proc.) metinės efektinės apšvitos dozės dėl maisto produktuose 

esančių radionuklidų sudaro gamtinės kilmės 40K; 

4. Metinė efektinė apšvitos dozė gaunama iš radionuklidų, esančių geriamąjame 

vandenyje, yra 2 kartus mažesnė nei nustatyta leistina. Apšvitos dozė suaugusiajam šalies 

gyventojui dėl 222Rn geriamajame vandenyje yra nedidelė, neviršija15 μSv. 
 

Priedas 

 

1 lentelė. Vilniaus regiono maisto produktų radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bqkg-1, l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

90Sr 137Cs Visuminis 

beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K) 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas  

Pienas UAB „Rivona“, 

Alytus 

01.26 0,02±0,006 0,032±0,006 49±1 0,08±0,04 

02.17 0,03±0,01 0,013±0,004 51±1 0,10±0,05 

03.16 0,02±0,01 0,008±0,006 54±1 0,54±0,08 

04.28 0,03±0,01 0,06±0,009 53±1 0,20±0,06 

05.13 0,03±0,02 0,06±0,008 27±1 0,11±0,04 

06.13 0,02±0,01 0,036±0,011 49±1 0,21±0,06 

07.13 0,04±0,01 0,021±0,013 55±1 0,08±0,05 

08.25 0,08±0,02 0,029±0,01 52±1 0,19±0,06 

09.16 0,02±0,01 0,075±0,014 52±1 0,15±0,05 

10.21 0,02±0,01 0,016±0,01 53±1 0,12±0,05 

11.23 0,01±0,01 0,02±0,011 51±1 0,11±0,05 

12.16 0,07±0,02 0,01±0,01 51±1 0,17±0,06 

 

2 lentelė. Vilniaus regiono geriamojo vandens radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bql-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

Visuminis beta 

aktyvumas (be 
3H1,14C,40K) 

10-2 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 

10-3 

Visuminis beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K) 

10-1 

Tričio 

tūrinis 

aktyvumas 

Geriamasis 

vandentiekio 

vanduo 

Kalvarijų g. 153, 

Vilnius 

01.26 2,2±0,06 12,0±3,0 0,7±0,08 <1,9 

02.17 1,7±0,05 8,6±2,6 0,6±0,08 3,4±1,6 

03.16 1,8±0,05 15,0±3,0 0,7±0,09 <2,0 

04.28 3,1±0,08 8,0±3,0 0,8±0,08 <2,0 

05.19 5,0±0,14 13,0±3,0 0,9±0,08 <2,0 

06.13 3,3±0,10 5,7±2,8 0,9±0,08 <1,9 

07.13 2,1 ±0,06 8,2±3,0 0,7±0,08 <1,7 

08.25 2,2±0,06 5,5±2,7 0,8±0,08 <1,8 

09.19 2,8±0,08 5,2±2,9 0,8±0,09 <1,8 

10.20 2,6±0,3 6,6±3,4 0,8±0,09 <1,9 

11.23 5,0±0,05 10±4,1 1,0±0,10 <1,9 
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12.19 1,5±0,04 9,7±4,9 0,6±0,10 <1,9 

Geriamasis 

šulinio 

vanduo 

Jeruzalės g. 9, 

Vilnius 

01.26 2,5±0,07 5,7±2,7 0,7±0,08 <1,9 

02.17 1,0±0,03 15,0±3,9 0,7±0,08 <1,9 

03.16 1,8±0,05 11,0±2,7 0,7±0,08 <1,8 

04.28 1,0±0,03 6,8±2,5 0,6±0,08 <1,9 

05.19 3,7±0,10 13,0±2,9 0,8±0,08 <2,0 

06.13 3,2±0,09 6,9±2,7 0,8±0,08 <1,9 

07.13 3,3±0,09 4,9±2,7 0,8±0,08 <1,9 

08.25 3,6±0,10 <3,8 0,9±0,08 <1,9 

09.19 3,2±0,08 10,0±3,1 0,8±0,08 <1,9 

10.20 2,6±0,07 9,8±3,3 0,8±0,09 <1,9 

11.23 2,2±0,07 <5,8 0,7±0,08 <1,9 

12.19 2,4±0,07 7,1±4,4 0,7±0,10 <1,9 

Žiemgalių g. 15, 

Vilnius 

01.26 3,2±0,09 12,0±3,0 0,9±0,08 <1,8 

02.17 7,9±0,20 40,0±5,0 1,6±0,10 <1,9 

03.16 3,6±0,10 24,0±3,9 1,1±0,11 <2,0 

04.28 4,1±0,08 26,0±4,6 1,0±0,09 <1,9 

05.19 7,5±0,2 29,0±4,0 1,6±0,09 <1,9 

06.13 4,0±0,1 20,0±3,6 1,3±0,10 <1,8 

07.13 4,6±0,1 12,0±3,2 1,5±0,09 <1,8 

08.25 7,3±0,2 21,0±3,6 1,7±0,10 <1,9 

Žiemgalių g. 17, 

Vilnius 

09.19 4,7±0,1 18,0±3,7 1,3±0,09 <1,7 

10.20 4,1±0,1 9,1±2,8 1,2±0,09 <1,9 

11.23 2,5±0,1 8,1±5,0 1,1±0,10 <1,9 

12.19 2,4±0,1 15,0±4,9 1,1±0,10 <1,9 

Lenktoji g. 41, 

Vilnius 

01.26 6,5±0,2 8,6±2,9 2,4±0,1 <1,8 

02.17 4,3±0,1 12,0±2,8 1,8±0,1 <1,9 

03.16 5,8±0,2 22,0±3,5 2,0±0,1 <1,9 

04.28 5,4±0,1 12,0±3,4 2,0±0,1 <2,0 

05.19 7,1±0,2 21,0±4,1 2,1±0,1 <2,0 

06.13 7,2±0,2 7,2±2,5 2,1±0,1 <1,9 

07.13 5,3±0,1 <5,8 1,9±0,1 <1,8 

08.25 7,3±0,2 7,6±2,5 2,1±0,1 <1,8 

09.19 8,0±0,3 <5,8 2,0±0,1 <1,8 

10.20 8,7±0,3 8,7±3,7 2,1±0,1 <1,9 

11.23 7,5±0,2 20,0±5,1 2,0±0,2 <1,8 

12.19 6,3±0,2 15,0±6,5 2,1±0,1 <1,9 

 

3 lentelė. Šiaulių regiono maisto produktų radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bq kg-1, l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo data 90Sr 137Cs Visuminis beta 

aktyvumas (kartu 

su 40K) 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 

Pienas Žadžiūnų k., Šiaulių r. 03.15 0,03±0,01 0,037±0,006 49±1 0,20±0,05 

05.25 0,01±0,005 0,005±0,004 46±1 0,01±0,04 

08.29 0,04±0,01 0,026±0,009 50±1 0,12±0,05 

10.10 0,02±0,01 0,021±0,005 42±1 0,21±0,05 

Kiauliena TŪB „Baltupėnai“, 

Šiauliai  

03.14 <0,04 0,02±0,01 131±2 0,32±0,11 

10.05 0,01±0,01 0,04±0,02 116±2 0,14±0,07 



 

 31 

 

Karpiai UAB „Šventjonis“ 05.24 <0,02 0,03±0,02 103±1 0,26±0,08 

Lydekos 10.05 0,05±0,02 0,51±0,04 132±2 0,29±0,11 

Bulvės Žadžiūnų k., Šiaulių r. 08.29 0,01±0,01 <0,02 121±1 0,32±0,08 

Kopūstai 08.29 0,01±0,004 <0,02 68±1 0,28±0,05 

Grūdai 08.29 0,04±0,02 <0,03 165±2 0,22±0,13 

 

4 lentelė. Šiaulių regiono geriamojo vandens radiologinių tyrimų 2016 m.rezultatai, Bql-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

Visuminis beta 

aktyvumas (be 
3H1,14C,40K) 

x10-2 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 

x10-3 

Visuminis beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K)  

x10-1 

Tričio 

tūrinis 

aktyvumas 

Geriamasis 

vandentiekio 

vanduo 

45-as artezinis 

gręžinys, Birutės 

vandenvietė, Šiauliai 

03.18 11,0±0,3 43,0±5,3 3,2±0,1 <1,7 

05.26 8,4±0,2 44,0±5,0 2,7±0,1 <1,9 

08.31 8,2±0,2 27,0±4,2 2,7±0,1 <1,6 

10.12 12,0±0,3 40,0±4,7 3,0±0,1 <1,7 

Geriamasis 

šulinio vanduo 

Žuvininkų g. 12, 

Šiauliai 

03.18 5,1±0,1 10,0±3,0 2,6±0,1 <1,9 

05.26 4,8±0,1 13,0±3,1 1,5±0,1 2,5±1,4 

08.31 7,8±0,2 18,0±3,6 2,7±0,1 <1,6 

10.12 7,0±0,2 16,0±3,4 2,9±0,1 <1,8 

Panevėžio g. 8a, 

Šiauliai 

03.18 1,9±0,1 14,0±3,0 0,8±0,1 <1,8 

05.26 4,1±0,1 6,4±2,6 0,8±0,1 <1,8 

08.31 3,8±0,1 <5,7 0,8±0,1 1,7±0,9 

10.12 4,2±0,1 12,0±2,9 1,0±0,1 <1,8 

Mickevičiaus g. 3a, 

Šiauliai 

03.18 7,1±0,2 11,0±2,9 5,6±0,1 1,9±1,3 

05.26 4,5±0,1 11,0±3,0 5,1±0,1 2,6±1,3 

08.31 9,5±0,2 11,0±3,1 5,8±0,1 1,8±0,9 

10.12 9,0±0,2 14,0±3,4 6,1±0,2 <1,7 

 

5 lentelė. Klaipėdos regiono maisto produktų radiologinių tyrimų 2016 m.rezultatai, Bqkg-1, l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

90Sr 137Cs Visuminis 

beta 

aktyvumas 

(kartu su 
40K) 

Visuminisa

lfa 

aktyvumas 

Pienas Ūk. V. Ruibys, 

Dauparų k., 

Klaipėdos r. 

02.28 0,02±0,004 0,006±0,006 55±1 0,45±0,07 

06.03 0,02±0,005 0,011±0,007 49±1 0,08±0,05 

Dituva, Klaipėdos r. 08.16 0,19±0,04 0,036±0,013 56±1 0,05±0,05 

Priekulė, Klaipėdos r. 10.14 <0,02 0,023±0,006 55±1 0,05±0,05 

Kiauliena Dovilų k., Klaipėdos 

r. 

03.30 <0,02 0,10±0,02 106±1 0,12±0,07 

Kretingos r. 08.23 0,01±0,005 0,03±0,01 120±2 0,39±0,12 

Menkės filė Baltijos jūra,  

Klaipėda 

03.30 0,01±0,01 5,1±0,35 130±2 0,31±0,09 

09.30 0,13±0,05 5,7±0,42 133±2 0,23±0,10 

Bulvės Dituva, Klaipėdos r. 08.17 0,05±0,02 <0,03 142±2 0,01±0,01 

Kopūstai Dituva, Klaipėdos r. 08.17 0,05±0,01 <0,02 78±1 0,10±0,04 

Maistiniai 

grūdai 

Venskų k., Priekulės 

sen., Klaipėdos r. 

08.17 0,13±0,07 0,04±0,02 148±2 0,92±0,19 
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6 lentelė. Klaipėdos regiono geriamojo vandens radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bql-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

Visuminis beta 

aktyvumas (be 
3H1,14C,40K) 

10-2 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 

10-3 

Visuminis beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K) 

10-1 

Tričio 

tūrinis 

aktyvumas 

Geriamasis 

vandentiekio 

vanduo 

Bijūnų g. 6, 

Klaipėda 

03.22 6,3±0,2 26,0±4,0 1,3±0,1 1,7±1,2 

06.13 5,9±0,2 11,0±3,1 1,5±0,1 <1,9 

09.19 6,4±0,2 9,8±3,2 1,4±0,1 <1,7 

11.30 6,3±0,2 23,0±5,9 1,4±0,1 <1,8 

Geriamasis 

šulinio 

vanduo 

Dituvos k., 

Klaipėdos r. 

03.22 15,0±0,3 22,0±4,0 4,2±0,1 2,1±1,3 

06.13 6,7±0,1 11,0±3,0 6,7±0,1 <1,9 

09.19 16,0±0,4 <6,4 8,8±0,2 <1,7 

11.30 4,4±0,1 29,0±6,9 1,2±0,2 <1,9 

M.Kaimelio  

g. 53, Klaipėda 

03.22 19,0±0,4 27,0±4,0 8,2±0,2 <1,7 

06.13 2,2±0,1 5,0±2,8 8,2±0,2 <1,9 

09.19 15,0±0,4 9,0±3,4 8,7±0,2 2,0±1,0 

11.30 4,0±0,1 27,0±6,4 2,1±0,2 <1,8 

Jurbarko g. 7, 

Klaipėda 

 

03.22 16,0±0,4 34,0±5,3 7,9±0,2 1,7±1,2 

06.13 1,8±0,1 <5,9 8,1±0,2 <1,9 

09.19 14,0±0,3 9,9±3,2 5,9±0,2 <1,6 

11.30 2,7±0,1 28,0±8,0 7,3±0,2 <1,8 

 

7 lentelė. Kauno regiono maisto produktų radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bqkg-1, l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

90Sr 137Cs Visuminis 

beta 

aktyvumas 

(kartu su 
40K) 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 

Pienas ASU mokomasis ūkis, 

Noreikiškių k., Kauno r. 

03.15 0,02±0,01 <0,01 49±1 0,20±0,06 

06.16 0,02±0,01 <0,016 52±1 0,02±0,04 

09.11 0,02±0,01 0,005±0,006 52±1 0,10±0,05 

11.24 0,03±0,01 <0,02 54±1 0,19±0,06 

Kiauliena Stoties turgus, Kaunas 04.15 <0,05 0,04±0,01 122±2 0,30±0,10 

Lekėčių mėsinė, 

Lekėčių k., Šakių r. 

11.25 <0,01 0,04±0,02 129±2 0,17±0,08 

Lydekos Stoties turgus, Kaunas 04.15 0,02±0,01 1,17±0,23 124±2 0,34±0,12 

11.25 0,02±0,01 0,21±0,05 99±2 0,16±0,09 

Bulvės Prienų r. 09.04 0,03±0,01 <0,03 140±1 0,12±0,06 

Kopūstai 09.04 0,04±0,01 0,01±0,01 88±1 0,13±0,05 

Kviečiai 09.04 0,13±0,03 <0,05 145±2 0,51±0,16 

 

8 lentelė. Kauno regiono geriamojo vandens radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bql-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

Visuminis beta 

aktyvumas (be 
3H1,14C,40K) 

10-2 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 

10-3 

Visuminis beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K) 

10-1 

Tričio 

tūrinis 

aktyvumas 
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Geriamasis 

vandentiekio 

vanduo 

H. ir O. 

Minkovskių g, 26, 

Kaunas 

03.18 7,0±0,2 25,0±3,7 1,4±0,1 <1,9 

06.21 4,8±0,1 <6,1 1,2±0,1 <1,9 

09.12 6,5±0,2 15,0±3,4 1,4±0,1 <1,7 

12.14 5,2±0,2 17,0±5,1 1,3±0,1 <1,9 

Geriamasis 

šulinio vanduo 

 

Linų g. 15, Kaunas 03.18 10,0±0,2 21,0±3,4 8,2±0,2 <1,9 

06.21 9,3±0,3 11,0±3,0 5,8±0,1 <1,9 

09.12 16,0±0,5 24,0±3,8 5,6±0,1 <1,8 

Lukšio g. 13, 

Kaunas 

12.14 20,0±0,6 48,0±6,7 2,6±0,2 <1,9 

Kalnų g. 2, Kaunas 03.18 3,6±0,1 15,0±3,0 3,3±0,1 <1,9 

06.21 3,8±0,1 7,1±2,9 3,3±0,1 <1,9 

09.12 9,6±0,3 14,0±3,2 4,1±0,1 2,0±0,9 

12.14 13,0±0,4 22,0±5,1 4,1±0,2 <1,9 

Balandžių g. 5, 

Kaunas 

03.18 25,0±0,7 37,0±4,3 14,0±0,2 <1,9 

06.21 27,0±0,7 31,0±4,5 18,0±0,2 <1,9 

09.12 38,0±1,5 33,0±4,6 22,0±0,3 2,4±1,1 

12.14 61,0±2,2 52,0±6,5 20,0±0,3 <1,9 

 

9 lentelė. Panevėžio regiono maisto produktų radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bqkg-1, l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

90Sr 137Cs Visuminis beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K) 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 

Pienas UAB „Pieno 

žvaigždės“ filialas 

„Panevėžio pienas“ 

03.16 0,02±0,004 <0,012 54±1 0,16±0,05 

05.13 0,03±0,01 0,008±0,00

7 

52±1 0,04±0,05 

08.25 0,03±0,01 0,01±0,007 54±1 0,01±0,04 

11.23 0,01±0,01 0,01±0,005 56±1 0,11±0,05 

Jautiena UAB „Agaras“, 

Balandiškių k., Biržų 

r. 

05.19 <0,01 0,05±0,04 117±1 0,10±0,07 

11.23 <0,02 0,56±0,05 123±2 0,25±0,09 

Karosai Panevėžio apskritis 05.05 0,02±0,01 0,22±0,07 79±1 0,08±0,06 

Karpiai 12.12 0,03±0,02 0,23±0,06 111±1 0,17±0,07 

Bulvės Daukniūnai, Panevėžio 

r. 

08.30 0,02±0,01 <0,03 137±1 0,09±0,06 

Kopūstai 08.30 0,02±0,01 <0,02 87±1 0,09±0,05 

Kviečiai 08.30 <0,04 <0,05 159±2 1,40±0,22 

 
10 lentelė. Panevėžio regiono geriamojo vandens radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bql-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

Visuminis 

tūrinis beta 

aktyvumas (be 
3H1,14C,40K) 

10-2 

Visuminis 

tūrinis alfa 

aktyvumas 

10-3 

Visuminis  

tūrinis beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K) 

10-1 

Tričio 

tūrinis 

aktyvumas 

Geriamasis 

vandentiekio 

vanduo 

Respublikos g. 13, 

Panevėžys 

03.17 14,0±0,4 44,0±5,2 4,2±0,1 <1,9 

05.09 9,7±0,3 33,0±4,0 3,6±0,1 <1,9 

08.31 15,0±0,4 21,0±3,5 4,3±0,1 <1,7 

12.12 7,2±0,2 38,0±6,5 3,6±0,2 <1,9 

Geriamasis 

šulinio vanduo 

Zikaro g. 24, 

Panevėžys 

03.17 5,5±0,1 15,0±3,4 4,4±0,1 <1,9 

05.09 9,9±0,3 22,0±3,6 3,7±0,1 <1,9 
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08.31 9,6±0,3 13,0±3,4 4,3±0,1 <1,8 

12.12 6,3±0,1 20,0±4,7 3,6±0,2 <1,9 

Zikaro g. 28, 

Panevėžys 

03.17 13,±0,3 38,0±4,8 8,4±0,2 <1,9 

05.09 50,0±1,0 41,0±6,0 15,0±0,2 <2,0 

08.31 32,0±0,8 51,0±5,2 15,0±0,2 1,8±1,0 

12.12 65,0±5,4 62,0±9,5 16,0±0,4 <1,9 

Sietyno g. 5, 

Panevėžys 

03.17 8,5±0,2 11,0±3,3 3,2±0,1 <1,9 

05.09 9,4±0,3 12,0±3,1 2,6±0,1 <1,8 

08.31 7,8±0,2 6,5±2,9 2,5±0,1 <1,8 

12.12 7,1±0,2 11,0±4,3 1,9±0,2 <1,9 

 

11 lentelė. Utenos rajono maisto produktų radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bq kg-1, l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

90Sr 137Cs Visuminis beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K) 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas  

Pienas UAB “Rokiškio pieno 

gamyba”, Utena 

  

02.17 0,02±0,01 0,017±0,005 48±1 0,02±0,04 

05.13 0,02±0,01 0,06±0,007 51±1 0,05±0,04 

08.24 0,12±0,03 0,032±0,009 53±1 0,27±0,06 

10.21 0,02±0,01 0,007±0,004 54±1 0,14±0,05 

Kiauliena AB ”Utenos mėsa“, Utena 05.31 0,01±0,005 <0,02 119±2 0,02±0,06 

Jautiena 12.06 0,03±0,02 0,02±0,01 128±2 0,02±0,01 

Karpiai Utenos rajonas 05.31 0,02±0,004 <0,05 84±1 0,07±0,05 

12.02 <0,06 0,19±0,05 135±2 0,25±0,08 

Bulvės 08.24 0,01±0,004 <0,03 98±1 0,21±0,06 

Kopūstai 08.24 0,04±0,01 <0,02 57±1 0,04±0,03 

Rugiai Pakalnių gyv-tė, Leliūnų 

sen., Utenos raj. 

08.24 0,26±0,07 <0,04 168±2 0,56±0,14 

 

12 lentelė. Utenos rajono geriamojo vandens radiocheminių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bq l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

Visuminis beta 

aktyvumas (be 
3H1,14C,40K) 10-

2 

Visuminis alfa 

aktyvumas 10-

3 

Visuminis beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K)  

10-1 

Tričio tūrinis 

aktyvumas 

Geriamasis 

vandentiekio 

vanduo 

Nemeikščių k, Utenos r. 02.24 5,4±0,2 24,0±4,1 1,1±0,1 1,8±1,3 

06.01 5,7±0,2 17,0±3,3 1,2±0,1 <1,8 

08.24 6,7±0,2 <6,0 1,3±0,1 <1,78 

12.06 5,2±0,2 16,0±5,2 1,2±0,1 <1,9± 

Geriamasis 

šulinio vanduo 

 

Gyv. Telksnys, 

Nemeikščių k., Utenos r. 

 

02.24 5,4±0,2 23,0±3,9 1,0±0,1 3,0±1,5 

06.01 2,6±0,1 11,0±2,7 0,7±0,2 <1,9 

08.24 1,8±0,1 14,0±2,9 1,0±0,1 <1,7 

12.06 5,1±0,2 17,0±4,8 1,1±0,1 <1,8 

Gyv. Kuliešius, 

Nemeikščių, Utenos r. 

02.24 5,1±0,1 22,0±3,9 5,2±0,2 4,0±1,7 

06.01 14,0±0,3 18,0±3,7 10,0±0,2 2,4±1,5 

08.24 17,0±0,4 10,0±2,8 12,0±0,2 1,8±1,0 

12.06 8,7±0,3 12,0±4,3 12,0±0,3 <2,0 

Gyv. Juočienė, 

Nemeikščių k., Utenos r. 

02.24 8,7±0,3 23,0±4,1 3,1±0,1 2,5±1,4 

06.01 1,8±0,1 14,0±2,9 1,0±0,1 <1,8 

08.24 6,0±0,2 8,9,±2,7 1,8±0,1 <1,7 
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12.06 5,8±0,1 9,8±2,9 1,4±0,1 <1,9 

 

13 lentelė. Zarasų rajono maisto produktų radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bq kg-1, l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

90Sr 137Cs Visuminis beta 

aktyvumas  

(kartu su 40K) 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas  

 

Pienas Kimbartiškė, Turmanto sen., 

Zarasų r. 

 

03.22 0,02±0,01 <0,012 46±1 0,14±0,06 

05.03 0,02±0,01 0,003±0,003 41±1 0,13±0,06 

09.14 0,05±0,02 <0,01 52±1 0,11±0,05 

10.27 0,02±0,01 0,006±0,005 57±1 0,17±0,06 

Jautiena D.Bakanauskienės įm., 

Zarasai 

05.03 0,04±0,01 0,02±0,02 118±1 0,21±0,08 

10.27 <0,02 0,04±0,02 139±2 0,29±0,11 

Karpiai UAB „Vasaknos“, Vasaknų 

k., Zarasų r. 

05.31 0,02±0,01 0,39±0,06 101±1 0,07±0,05 

Karšiai 10.27 0,02±0,01 0,18±0,03 85±1 0,20±0,07 

Bulvės Kimbartiškė, Turmanto sen., 

Zarasų r. 

09.14 0,03±0,01 <0,03 141±1 0,17±0,06 

Kopūstai 09.14 0,08±0,02 <0,02 89±1 0,09±0,04 

Avižos 09.14 0,32±0,07 0,04±0,03 169±3 0,62±0,25 

 

14 lentelė. Zarasų rajono geriamojo vandens radiocheminių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bq l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

Visuminis beta 

aktyvumas  (be 
3H, 14C, 40K) 

10-2 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 

 10-3 

Visuminis beta 

aktyvumas 

(kartu su 40K) 

10-1 

Tričio 

tūrinis 

aktyvumas 

Geriamasis 

vandentiekio 

vanduo 

Kimbartiškė, Turmanto 

sen., Zarasų r. 

03.23 4,6±0,1 17,0±3,4 1,0±0,1 <1,8 

05.04 5,6±0,2 28,0±4,7 1,2±0,1 <2,0 

09.15 8,5±0,2 28,0±4,2 1,5±0,1 <1,9 

10.28 4,3±0,1 21,0±5,3 1,1±0,1 <1,9 

Geriamasis 

šulinio vanduo 

Gyv.A. Petkevič, 

Kimbartiškė, Turmanto 

sen.,  Zarasų r. 

03.23 4,7±0,1 8,4±2,5 0,9±0,1 2,2±1,3 

05.04 7,6±0,1 9,3±3,1 1,2±0,1 <2,0 

09.15 4,5±0,2 9,6±2,7 0,9±0,1 2,1±1,0 

10.28 4,3±0,1 12,0±7,8 1,0±0,2 <1,9 

Gyv. Z.Dudalev, 

Kimbartiškė, Turmanto 

sen., Zarasų r. 

03.23 0,2±0,01 9,9±2,8 2,7±0,1 <1,8 

05.04 0,5±0,01 6,5±3,2 2,9±0,1 <2,0 

09.15 12,0±0,3 18,0±3,4 4,6±0,1 <1,8 

10.28 9,6±0,3 7,1±2,9 4,0±0,1 <1,9 

Gyv. G.Zujev, 

Kimbartiškė, Turmanto 

sen., Zarasų r. 

03.23 9,4±0,2 5,8±2,7 4,6±0,1 <1,8 

05.04 2,8±0,1 13,0±2,9 3,3±0,1 <2,0 

09.15 12,0±0,3 11,0±3,2 4,9±0,1 <1,8 

10.28 16,0±0,4 20,0±5,0 6,1±0,2 <1,9 

 

15 lentelė. Ignalinos rajono maisto produktų radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bqkg-1, l-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

90Sr 137Cs Visuminis 

beta 

aktyvumas 

(kartu su 
40K) 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 
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Pienas Rimšė, Rimšės sen., 

Ignalinos r. 

 

03.22 0,02±0,01 <0,022 54±1 0,51±0,08 

05.03 0,03±0,01 <0,012 61±1 0,17±0,06 

09.14 0,02±0,01 0,005±0,006 59±1 0,12±0,05 

10.27 <0,02 0,06±0,003 51±1 0,19±0,06 

Jautiena Ignalinos r. 05.03 <0,02 <0,03 113±1 0,05±0,07 

10.27 0,07±0,03 0,01±0,01 139±2 0,20±0,16 

Karpiai UAB “Birvėtos 

tvenkiniai”, Navikai, 

Ignalinos r. 

05.03 0,01±0,01 <0,04 103±1 0,30±0,08 

10.27 0,10±0,04 <0,03 108±2 0,34±0,11 

Bulvės Rimšė, Rimšės sen., 

Ignalinos r. 

09.14 0,01±0,01 <0,03 139±1 0,42±0,09 

Kopūstai 09.14 0,04±0,01 <0,02 81±1 0,08±0,04 

Kviečiai 09.14 0,18±0,06 <0,04 159±2 0,87±0,19 

 

16 lentelė. Ignalinos rajono geriamojo vandens radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bql-1 

Mėginio 

pavadinimas 

Paėmimo vieta Pristatymo 

data 

Visuminis beta 

aktyvumas (be 
3H1,14C,40K) 

10-2 

Visuminis 

alfa 

aktyvumas 

10-3 

Visuminis 

beta 

aktyvumas 

(kartu su 
40K) 10-1 

Tričio 

tūrinis 

aktyvumas 

Geriamasis 

vandentiekio 

vanduo 

IAE valgykla, 

Visaginas 

03.23 8,2±0,2 35,0±4,4 1,4±0,1 <1,8 

05.04 7,4±0,2 29,0±4,0 1,4±0,1 <2,0 

09.15 7,9±0,2 21,0±3,8 1,3±0,1 <1,9 

10.28 4,7±0,1 17,0±3,9 1,1±0,1 <1,9 

Geriamasis 

šulinio vanduo 

Gyv. Juršėnienė, 

Rimšė, Rimšės sen., 

Ignalinos r. 

03.23 8,4±0,2 19,0±3,4 1,8±0,1 1,9±1,2 

05.04 6,0±0,2 10,0±2,7 1,5±0,1 <2,0 

09.15 9,8±0,3 20,0±4,8 2,0±0,1 <1,9 

10.28 9,2±0,3 11,0±3,7 1,7±0,1 <1,9 

Gyv.R.Meškėnienė, 

Rimšė, Rimšės sen.,  

Ignalinos r. 

03.23 3,4±0,1 19,0±3,3 0,6±0,1 <1,8 

05.04 2,4±0,1 12,0±2,9 0,6±0,1 <2,0 

09.15 3,2±0,1 13,0±3,3 0,7±0,1 <1,9 

10.28 1,6±0,1 10,0±3,1 0,5±0,1 <1,9 

Rimšė, Rimšės sen., 

Ignalinos r. 

 

 

03.23 14,0±0,4 19,0±3,8 10,0±0,2 <1,8 

05.04 5,8±0,1 8,2±3,0 8,0±0,2 <2,0 

09.15 6,6±0,2 20,0±4,0 11,0±0,2 <1,8 

10.28 24,0±0,7 11,0±4,5 11,0±0,3 <1,9 

 

17 lentelė. Paros raciono radiologinių tyrimų 2016 m. rezultatai, Bq kg-1 

Paėmimo 

data 

Radionuklidas  Tirščiai - 

savitasis 

aktyvumas/ 
90Sr, 137Cs 

apjungtame 

mėginyje, 

Bq kg-1 

Tirščių 

mėginio 

kiekis, kg 

Skysčio 

tūrinis 

aktyvumas,  

Bq l-1 

Skysčio 

mėginio tūris, l 

2016 01 25 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

0,120,07 

641 

0,030,01 

1,170 0,050,03 

140,4 

 

0,5 
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137Cs 0,0110,007  

2016 02 16 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,220,07 

441 

0,010,004 

0,0060,004 

 

0,901 0,040,02 

140,2 

 

1,1 

2016 03 17 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,520,09 

501 

0,020,01 

<0,016 

1,013 0,120,03 

210,3 

0,5 

2016 04 17 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,240,06 

521 

0,010,005 

0,0110,005 

1,143 0,110,03 

130,2 

 

 

0,98 

2016 05 18 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,060,06 

331 

0,020,01 

0,0060,005 

1,142 0,020,02 

210,3 

 

 

1,14 

2016 06 11 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,080,07 

541 

0,010,01 

0,010,01 

1,022 0,040,02 

230,4 

 

 

0,67 

2016 07 12 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,080,05 

241 

0,010,004 

<0,012 

1,61 0,030,01 

90,2 

 

 

0,56 

2016 08 24 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,120,05 

291 

0,010,004 

<0,008 

1,94615 0,040,02 

140,3 

 

0,89 

2016 09 19 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,210,07 

421 

0,020,01 

<0,018 

0,97 0,130,03 

280,5 

 

 

0,60 

2016 10 20 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,400,11 

491 

0,020,01 

<0,021 

1,129 0,060,03 

230,5 

 

 

0,55 

2016 11 24 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,150,08 

491 

0.020,01 

<0,03 

0,956 0,040,03 

200,4 

 

 

0,62 

2016 12 16 

 

 

Visuminis alfa 

Visuminis beta 
90Sr 

137Cs 

0,240,07 

431 

0,010,01 

<0,02 

1,10 0,080,03 

140,3 

 

 

0,67 
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18 lentelė. Atmosferinių iškritų visuminio alfa ir visuminio beta aktyvumo tyrimų 2016 m.rezultatai, Bqm-2 

para-1 

Mėnuo Visuminis alfa aktyvumas, 

Bq/m2 per parą 

Visuminis beta aktyvumas, 

Bq/m2 per parą 

Sausis 0,003±0,0006 0,03±0,003 

Vasaris 0,003±0,0006 0,03±0,003 

Kovas 0,003±0,0007 0,04±0,003 

Balandis 0,006±0,0008 0,17±0,005 

Gegužė 0,002±0,0006 0,06±0,003 

Birželis 0,015±0,0012 0,23±0,005 

Liepa 0,029±0,0016 0,35±0,006 

Rugpjūtis 0,003±0,0006 0,04±0,003 

Rugsėjis 0,003±0,0007 0,08±0,003 

Spalis 0,003±0,0006 0,16±0,004 

Lapkritis 0,004±0,0007 0,09±0,004 

Gruodis 0,016±0,0013 0,23±0,006 

 

19 lentelė. Atmosferinių iškritų 90Sr ir 137Cs iškritų tankio tyrimų 2016 m.rezultatai, Bqm-2para-1 

Ketvirčiai 90Sr iškritų tankis, Bq/m2 per 

ketvirtį 

137Cs iškritų tankis, Bq/m2 per 

ketvirtį 

Pirmas <0,24 <0,19 

Antras 0,44±0,23 <0,32 

Trečias <0,29 <0,30 

Ketvirtas <0,27 <0,31 
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6.1.2. Gyventojų iš aplinkos gautos išorinės apšvitos dozių stebėsena 
 

Visus gyventojus nuolat veikia gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė – 

kosminė spinduliuotė, pasiekianti iš Visatos bei Saulės paviršinių sluoksnių, spinduliuotė 

sklindanti iš sausumos grunto, vandens telkinių ir ore esančių radionuklidų. Be gamtinės 

kilmės apšvitos gyventojai gauna apšvitą ir nuo dirbtinių šaltinių. 

Kadangi Lietuvoje vienas didžiausių dirbtinių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių 

yra šiuo metu išmontuojama Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Ignalinos AE), jau eilę 

metų, siekiant įvertinti kokią išorinę apšvitą Lietuvos gyventojai gauna dėl jos veiklos, 

Radiacinės saugos centras atlieka aplinkos dozės ekvivalento tyrimus Ignalinos AE 50 km 

zonoje ir palyginimui Kupiškio rajone bei didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 

Išorinės apšvitos dozės matuojamos termoliuminescenciniais dozimetrais 32 Ignalinos 

ir Kupiškio rajonų stebėsenos vietovėse. Matavimo trukmė – šeši mėnesiai. Vienoje 

stebėsenos vietovėje matuojama dviem termoliuminescenciniais dozimetrais. Sukauptos 

dozės nuskaitomos naudojant termoliuminescencinių dozimetrų nuskaitymo įrangą. 

2012–2016 m. laikotarpiu kasmet Kupiškio ir Ignalinos rajonuose atlikta po 250 

aplinkos dozės ekvivalento matavimų. Stebėsenos vietovės ir jose 2012–2016 m. išmatuoti 

aplinkos dozės ekvivalentai pateikti 6.19 ir 6.20 paveiksluose. 

 

 
6.19 pav. Metinis aplinkos dozės ekvivalentas Ignalinos AE regiono stebėsenos vietovėse 2012–2016 

m. 

 
6.20 pav. Metinis aplinkos dozės ekvivalentas Kupiškio rajono stebėsenos vietovėse 2012–2016 m. 

 

Ignalinos atominės elektrinės regione nustatytas metinis vidutinis aplinkos dozės 

ekvivalentas 0,65±0,06 mSv, Kupiškio rajone – 0,63±0,07 mSv. Atlikus t-testą, statistiškai 

patikimo skirtumo tarp išmatuotų dozių abejuose rajonuose nenustatyta. Išmatuotos dozės yra 

artimos ankstesnių metų tyrimų rezultatams (6.21 pav.).  
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6.21 pav. Vidutinių metinių aplinkos dozių kitimas Ignalinos AE regione, Kupiškio rajone ir 

miestuose 2005–2016 m. 

 

Vertinant kitų Lietuvos gyventojų iš aplinkos gaunamą apšvitą tokie patys aplinkos 

dozės ekvivalento matavimai atliekami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 

Panevėžyje. 2012–2016 m. laikotarpiu šiuose miestuose 50 stebėsenos vietovių atlikta 1 980 

matavimų. 2012–2016 m. išmatuotas metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas miestuose 

buvo 0,69 ± 0,06 mSv, apibendrinti tyrimų rezultatai pateikti 6.21 ir 6.22 pav. 

 

 
6.22 pav. 2016 m.išmatuotas metinis vidutinis aplinkos dozės ekvivalentas (mSv) įvairiose 

Lietuvos vietovėse 

 

Siekiant įvertinti, kokią efektinę dozę gyventojas gaus per metus, buvo atsižvelgta į 

vidutiniškai žmogaus lauke praleisto laiko trukmę. Tarptautinio Jungtinių Tautų mokslinio 

komiteto jonizuojančiosios spinduliuotės efektams tirti duomenimis žmogus lauke praleidžia 

apie penktadalį viso laiko. Atsižvelgus į tai ir į apskaičiuotą aplinkos dozės ekvivalento ir 

efektinės dozės santykį nustatyta, kad Lietuvos gyventojas dėl išorinės apšvitos lauke gauna 

apie 0,12 mSv efektinę dozę. 

 

Išvada 
Atlikti tyrimai rodo, kad šiuo metu išmontuojamoje Ignalinos atominėje elektrinėje 

vykdomi darbai papildomos išorinės apšvitos Lietuvos gyventojams neturi. Išmatuotos 

aplinkos dozės yra artimos ankstesnių metų tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, kad 
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Baltarusijoje gali pradėti veiklą Baltarusijos atominė elektrinė, nuo 2017 m. planuojama 

išplėsti stebėseną Vilniaus rajone ir papildomose stebėsenos vietovėse palei Baltarusijos 

sieną. 

 

6.1.3. Gyventojo apšvitos dėl gyvūninės kilmės maisto produktuose esančių 

radionuklidų vertinimas 
 

Įgyvendinant Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012-2016 m. programos 

reikalavimus, kurių tikslas apsaugoti gyventojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės 

poveikio, buvo atliktas gyventojo apšvitos dozės vertinimas dėl gyvūninės kilmės maisto 

produktuose esančių radionuklidų pagal Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo 

instituto (toliau NMVRVI) pateiktus radiologinio monitoringo duomenis. 6.8 lentelėje 

pateikiami 2012-2016 m. tirtų gyvūninių žaliavų mėginių rūšys ir didžiausios nustatytos 137Cs 

ir 90Sr savitojo aktyvumo vertės. 

 

6.8 lentelė. Didžiausias nustatytas 90Sr ir 137Cs savitasis aktyvumas tirtuose maisto produktuose, 

Bq/kg,l. pagal NMVRVI pateiktus radiologinio monitoringo duomenis 

 

Tirtas 

produktas 

 

Radionuklidas 

Nustatytas didžiausias savitasis aktyvumas, Bq/kg, l 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Jautiena 90Sr 1,6 2,0 1,8 1,2 5,7 
137Cs <0,1 <0,4 <2,8 0,5 <2,1 

Kiauliena 90Sr 1,3 0,8 4,2 1,6 0,6 
137Cs <0,1 <0,3 <2,7 <0,3 <0,4 

Stirniena** 90Sr - - - - - 
137Cs <1,1 1,8 - <0,3 - 

Elniena** 90Sr 0,6 1,2 0,8 1,0 1,2 
137Cs <0,1 <0,3 <0,9 <0,3 3,0 

Šerniena*** 90Sr 1,2 1,9 2,2 1,2 - 
137Cs 23,3 1,7 328,5 19,8 37,9 

Pienas ir 

pieno 

produktai 

90Sr 0,1 0,1 0,07 0,1 0,2 
137Cs 0,3 <0,3 <2,7 <0,2 <0,3 

Kiaušiniai 90Sr 1,0 2,9 1,9 2,4 3,3 
137Cs <0,4 0,6 <2,5 <0,4 <0,5 

Žuvis 90Sr - 1,9 1,8 1,4 1,3 
137Cs 6,5 6,2 4,7 5,8 4,4 

Paukštiena 90Sr 1,2 1,4 2,0 2,0 2,2 

137Cs 0,5 <0,3 <3,2 <0,3 <0,3 
- Produktas nebuvo tirtas. 

 

Didžiausi radionuklidų kiekiai aptinkami žvėrienoje. Todėl atitinkamai medžiotojai ir jų 

šeimos nariai, vartojantys daugiau laukinių gyvūnų mėsos, gautų didesnes apšvitos dozes nei 

gyventojai, vartojantys naminių gyvūnų mėsą. Apšvitos dozių vertinimui naudojami šie 

duomenys: vidutinis suvartojamas maisto produktų kiekis tenkantis vienam gyventojui 

Lietuvoje ir didžiausia neapdorotuose maisto produktų mėginiuose nustatyta atitinkamo 

radionuklido vertė. 

Apšvitos vertinimo metodas yra paremtas konservatyvumo principu, t.y. remiantis 

pateiktais tyrimų rezultatais  nustatoma didžiausia galima apšvita gyventojui. Laikyta, kad 

gyventojas suvartojo šernienos tiek pat, kiek ir kiaulienos ir atitinkamai elnienos tiek, kiek ir 
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jautienos, nes Lietuvos statistikos departamentas nepateikia duomenų apie suvartojamą 

žvėrienos kiekį. Didžiausias 137Cs (328,5 Bq/kg) savitasis aktyvumas buvo aptiktas 2014 m. 

šernienoje (šernas sumedžiotas Šilutės r.). Didelę įtaką žvėrienos užterštumui lemia miško 

paklotės bei miško augmenijos tarša 137Cs radionuklidu. Remiantis ilgamečiais Radiacinės 

saugos centro apšvitos dozių gyventojams vertinimo dėl maisto produktuose esančių 

radionuklidų bei Lietuvos teritorijos užterštumo radionuklidais stebėsenos duomenimis, 

daroma prielaida, kad ištirtas šernas nėra vietinės kilmės, o greičiausiai atkeliavęs iš 

kaimyninės šalies užterštos teritorijos. 

Gauti apšvitos dozių gyventojui dėl neapdorotuose gyvūninės kilmės maisto 

produktuose esančių radionuklidų įvertinimo rezultatai pateikti 6.9 lentelėje. Metinės 

efektinės dozės dėl radionuklidų, esančių gyvūninės kilmės maisto produktuose vidutiniam 

Lietuvos gyventojui siektų apie 10 Sv/metus. Didesnę apšvitos dozę gautų medžiotojai ir jų 

šeimos nariai, kurių racione yra žvėrienos maisto gaminių.  
 

6.9 lentelė. Metinė efektinė apšvitos dozė gyventojui dėl neapdorotuose gyvūninės kilmės maisto 

produktuose esančių radionuklidų, µSv 

* Apšvitos dozių vertinimui laikyta, kad minimali radionuklidų nustatymo riba yra lygi didžiausiam galimam radionuklidų 

aktyvumui tiriamajame mėginyje ir ši vertė naudota vertinant apšvitos dozes. 

** Vertinant apšvitos dozes gyventojams, dėl žvėrienoje esančių radionuklidų, laikyta, kad gyventojas (medžiotojas ir jo 

šeimos nariai) elnienos ar stirnienos suvartoja tiek kiek ir jautienos, t.y. 5 kg/metus. 

*** Vertinant apšvitos dozes, dėl žvėrienoje esančių radionuklidų, laikyta, kad gyventojas (medžiotojas ir jo šeimos nariai) 

suvartoja šernienos tiek kiek ir kiaulienos, t.y. 50 kg/metus. 

 

Metinę apšvitos dozę lemia ne tik radionuklidų kiekis nustatytas maisto produktuose, 

bet ir suvartojamo produkto kiekis. Pavyzdžiui: 2016 m. kiaulienoje nustatytas 10 kartų 

mažesnis 90Sr aktyvumas nei jautienoje. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

vidutiniškai Lietuvos gyventojas suvartoja apie 10 kartų daugiau kiaulienos nei jautienos, 

todėl Lietuvos gyventojas dėl 90Sr patirs tokią pat apšvitą (0,8 µSv/metus) tiek vartodamas 

kiaulieną, tiek ir jautieną. Taigi realiu atveju individualios gyventojų apšvitos dozės dėl 

radionuklidų, esančių gyvūninės kilmės maisto produktuose, skirsis priklausomai nuo 

 

Tirtas produktas 

 

Radionuklidas 
Metinė efektinė dozė, Sv 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Jautiena 90Sr 0,2 0,2 0,2 0,1 0,8 
137Cs 0,01 0,02 0,1 0,02 0,1 

Kiauliena 90Sr 1,6 1,0 5,3 2,0 0,8 
137Cs 0,06 0,2 1,6 0,2 0,3 

Stirniena** 90Sr - - - - - 
137Cs 0,06 0,09 - 0,02 - 

Elniena** 90Sr 0,06 0,1 0,1 0,1 0,2 
137Cs 0,01 0,01 0,05 0,02 0,2 

Šerniena*** 90Sr 0,1 2,3 2,7 1,5 - 

 137Cs 1,2 1,0 192,0 11,6 24,6 

Pienas ir pieno 

produktai 

90Sr 0,7 0,5 0,5 0,7 1,8 
137Cs 0,8 1,0 9,1 0,8 1,1 

Kiaušiniai 90Sr 0,4 1,1 0,7 0,9 1,2 
137Cs 0,1 0,1 0,4 0,1 0,9 

Žuvis 90Sr - 0,7 0,7 0,5 0,7 
137Cs 1,1 1,1 0,8 1,0 1,1 

Paukštiena 90Sr 0,7 0,8 1,2 1,2 1,8 

137Cs 0,2 0,07 0,9 0,1 0,1 
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gyventojo maisto raciono. Taip pat yra žinoma, kad maisto ruošimo metu prarandama apie 30 

% maiste esančių radionuklidų, dėl to apšvitos dozės gyventojams būtų atitinkamai mažesnės.  

 

Išvados 

 

1. Vidutiniškai metinės efektinės dozės dėl radionuklidų, esančių gyvūninės kilmės 

maisto produktuose, vidutiniam Lietuvos gyventojui siektų apie 10 Sv/metus. Didesnę 

apšvitos dozę gautų medžiotojai ir jų šeimos nariai, kurių racione yra žvėrienos maisto 

gaminių; 

2. apšvitos dozių įvertinimas yra konservatyvus t.y. metinės efektinės dozės 

įvertintos neapdorotiems gyvūninės kilmės maisto produktams. Maisto ruošimo metu 

prarandama dalis (apie 30 %) maiste esančių radionuklidų. Todėl apšvitos dozės gyventojams 

dėl paruoštame maiste esančių radionuklidų būtų mažesnės; 

3. metinė efektinė suaugusiojo gyventojo apšvitos dozė dėl gyvūninės kilmės 

produktuose esančių radionuklidų yra maža visos gyventojo per metus  gaunamos apšvitos 

dalis.  

 

6.1.4. Metinių efektinių apšvitos dozių, tenkančių gyventojui dėl ore, upių, 

ežerų ir jūros vandenyje bei dumble esančių radionuklidų įvertinimas 
 

Siekiant apsaugoti gyventojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio 

bei vykdant gyventojų apšvitos stebėseną (monitoringą), 2012-2016 m. išanalizuoti Aplinkos 

apsaugos agentūros pateikti radionuklidų stebėsenos įvairiuose aplinkos objektuose 

duomenys.  

Remiantis pateiktas duomenimis buvo įvertintos metinės efektinės dozės, tenkančios 

gyventojui dėl ore, upių, ežerų ir jūros vandenyje bei dumble esančių radionuklidų. 

Vertinant apšvitos dozes naudojamasi stebėsenos metu nustatytomis didžiausiomis 

radionuklidų savitųjų ir tūrinių aktyvumų vertėmis bei taikant konservatyvumo principą, 

kuomet laikoma, kad upių, ežerų ir jūros vanduo naudojamas kaip geriamasis.  

 

Apšvitos dozių tenkančių gyventojams dėl ore, upių, ežerų ir jūros vandenyje bei 

dumble esančių radionuklidų įvertinimo rezultatai  
 

6.10 lentelė. Metinės efektinės suaugusiojo gyventojo vidinės apšvitos dozės, nulemtos ore esančių 

radionuklidų* 

*Vertinant metinę efektinę dozę laikyta, kad visus metus radionuklido (137Cs ir/ar 7Be) tūrinis aktyvumas ore 

buvo toks koks nustatytas didžiausias radionuklidų tūrinis aktyvumas 

  
6.11 lentelė. Metinės efektinės suaugusiojo gyventojo vidinės apšvitos dozės, nulemtos vandens 

telkiniuose esančių radionuklidų, laikant, kad žmogus geria vien tik šį vandenį 

Radionuklidas Paėmimo vieta ir laikas Didžausis nustatytas Metinė efektinė 

Radionuklidas Matuojamas dydis Metai 

2012 2013 2014 2015 2016 

7Be Didžiausias išmatuotas tūrinis aktyvumas, 

mBq/m3 

3,4 5,5 7,0 5,7 6,4 

Metinė efektinė dozė, nSv* 1,6 2,5 3,2 2,6 3,0 

137Cs Didžiausias išmatuotas tūrinis aktyvumas, 

µBq/m3 

3,1 5,0 4,0 6,2 3,3 

Metinė efektinė dozė, nSv* 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 
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 tūrinis aktyvumas, Bq/m3 dozė, Sv 
90Sr Akmena–Danė – žiotys; 2012.08.21 11,5 0,2 

Drūkšiai; 2012.10.18 11,6 0,2 
137Cs Skirvytė ties Rusne; 2012.02.14 7,8 0,06 

Drūkšiai; 2012.10.18 <1,2 0,02 
90Sr Šventoji žiotyse; 2013.02.12 11,7 0,20 

Drūkšiai; 2013.10.11 8,0 0,14 

Baltijos jūra; 2013.12.10 11,4 0,19 

Kuršių marios; 2013.08.13 8,5 0,14 
137Cs Baltijos jūra; 2013.02.22 34,0 0,27 
90Sr Nemunas - virš Druskininkų; 2014-

07-07 
11,0 0,19 

Drūkšiai; 2014.10.16 13,6 0,23 

Baltijos jūra; 2014.02.28 15,0 0,25 
137Cs 

Baltijos jūra; 2014.09.03 29,3 0,23 

Šventoji – žiotys; 2014-08-12 5,8 0,05 
90Sr Šventoji žiotyse; 2015-05-13 8,8 0,15 

Plateliai; 2015-08-18 9,7 0,16 
137Cs Baltijos jūra; 2015-02-17 10,7 0,18 

Baltijos jūra; 2015-10-20 28,5 0,22 
90Sr Šešupė Kaliningrado srities 

pasienyje; 2016-10-10 

7,1 0,12 

Drūkšiai; 2016-10-17 9,1 0,15 

Baltijos jūra; 2016-03-03 9,4 0,15 
137Cs Šventoji žiotyse; 2016-05-10 4,9 0,04 

Drūkšiai; 2016-08-25 <2,4 0,02 

Baltijos jūra; 2016-03-03 33,4 0,26 

 
6.12 lentelė. Metinės efektinės suaugusiojo gyventojo išorinės apšvitos dozės, nulemtos upių ir 

ežerų dugno nuosėdose esančių radionuklidų 

Radionuklidas Paėmimo vieta ir laikas Didžiausias nustatytas 

savitasis aktyvumas, Bq/kg 

Metinė efektinė 

dozė, Sv* 
90Sr Akmena–Danė žiotyse; 2012.05.06 8,6 0,02 

Drūkšiai; 2012.09.04 9,9 0,02 
137Cs Neris – prie Buivydžių; 2012.05.07 5,3 0,05 

Drūkšiai; 2012.07.31 183,0 1,80 
90Sr Drūkšiai; 2013.10.11 13,1 0,03 

Šešupė Kaliningrado srities 

pasienyje; 2013.10.23 

10,1 0,02 

137Cs Drūkšiai; 2013.08.05 126,0 1,22 

Nemunas – aukščiau Druskininkų; 

2013.05.06 

17,4 0,17 

90Sr Drūkšiai; 2014-09-01 21,8 0,04 

Nemunas - auksčiau Druskininkų; 

2014-10-06 

13,2 0,02 

137Cs Drūkšiai; 2014-09-01 163,0 1,58 

Neris - prie Buivydžių; 2014-05-05 19,8 0,19 
90Sr Drūkšiai; 2015-10-15 11,7 0,02 

Neris ties Buivydžiais; 2015-05- 04 8,85 0,02 
137Cs Drūkšiai; 2015-08-04 158,0 1,50 
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Neris ties Buivyžiais; 2015-05- 04 9,8 0,10 
90Sr Drukšiai; 2016-08-25 6,0 0,01 

Nemunas aukščiau Druskininkų; 

2016-10-03 

7,7 0,02 

137Cs Drūkšiai; 2016-05-10 146,0 1,50 

Neris ties Buivydžiais; 2016-07-11 7,3 0,07 
*Vertinant apšvitos dozes buvo priimta sąlyga, kad gyventojas penktadalį laiko praleidžia prie vandens telkinių. 

 
6.13 lentelė. Metinės efektinės suaugusiojo gyventojo išorinės apšvitos dozės, nulemtos Baltijos jūros 

ir Kuršių marių dugno nuosėdose esančių radionuklidų 

Radionuklidas 

 

Paėmimo vieta ir laikas Savitasis aktyvumas, 

Bq/kg 

Metinė efektinė 

dozė, Sv 
137Cs Baltijos jūra LT6; 2012.11.14 60,1 0,58 

Kuršių Marios LT10; 2012.08.22 14,5 0,14 
90Sr Baltijos jūra LT6; 2012.11.14 17,9 0,03 

Kuršių Marios LT10; 2012.08.22 7,64 0,01 
137Cs Baltijos jūra; 2013.05.15 28,0 0,27 

Kuršių marios; 2013.08.13 57,9 0,56 
90Sr Baltijos jūra; 2013.12.27 8,07 0,02 

Kuršių marios; 2013.05.23 7,76 0,02 
137Cs Baltijos jūra; 2014.09.03 29,3 0,01 

Kuršių Marios; 2014.05.06 82,8 0,8 
90Sr Baltijos jūra; 2014.02.28 15,0 0,03 

Kuršių Marios; 2014.08.12 12,5 0,02 
137Cs Baltijos jūra; 2015-09-03 36,0 0,01 

Kuršių Marios; 2015-05-05 72,0 0,70 
90Sr Baltijos jūra; 2015-08-13 15,0 0,02 

Kuršių Marios; 2015-11-03 6,93 0,01 
137Cs Baltijos jūra; 2016-08-09 56,3 0,56 

Kuršių Marios; 2016-08-25 8,1 0,08 
90Sr Baltijos jūra; 2016-08-09 7,1 0,02 

Kuršių Marios; 2016-08-25 3,7 0,01 

 

Išvada 

1. Gauti rezultatai rodo, kad apšvitos dozės dėl nustatytų radionuklidų yra, 

palyginti, mažos. Atsižvelgiant į pateiktus Aplinkos apsaugos agentūros radionuklidų 

stebėsenos rezultatus galime teigti, kad nebuvo aptikta problematiškų vandens telkinių 90Sr ir 
137Cs kiekio atžvilgiu, tačiau Drūkšių ežero dugno nuosėdose yra keletą kartų daugiau 137Cs 

nei kitų vandens telkinių dugno nuosėdose. Ši tarša yra liekamasis Ignalinos atominės 

elektrinės veiklos reiškinys. Tačiau apšvita, kurią gali patirti gyventojai dėl tokios taršos yra 

labai nedidelė ir radiacinės saugos požiūriu nekelianti problemų; 

2. radionuklidų aerozolių mėginiuose (paimtuose Utenoje) neaptikta Ignalinos 

atominės elektrinės veiklos metu į aplinką išmetamų 131I ir 134Cs.  

3. 7Be ir 137Cs kiekiai kito nežymiai, o jų sąlygojama apšvita siekė tik iki 4 

nSv/metus. 

 

6.1.5. Branduolinės energetikos objektų poveikio gyventojų apšvitai 

vertinimas pagal šių objektų vykdyto aplinkos monitoringo rezultatus 
 

6.1.5.1. Gyventojų metinių efektinių dozių dėl radionuklidų, išmestų iš Ignalinos 

atominės elektrinės į aplinką, įvertinimas 
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Siekiant apsaugoti gyventojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio 

bei vykdant gyventojų apšvitos stebėseną (monitoringą), 2012-2016 m. buvo tęsiamas 

gyventojų metinių efektinių dozių vertinimas nulemtas radionuklidų, išmestų iš į aplinką 

Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE). 

Įvertinant gyventojo apšvitos dozes dėl į aplinką išmestų radionuklidų iš Ignalinos 

AE, remtasi Ignalinos AE pateiktais vykdyto radiologinio monitoringo rezultatais.  

 

Į aplinkos orą ir vandenį iš Ignalinos atominės elektrinės išmestų radionuklidų aktyvumų 

kaita 

 

Veikiant antrajam Ignalinos atominės elektrinės blokui į aplinkos orą buvo išmetami 

radioaktyviųjų aerozolių, radioaktyvaus jodo ir trumpaamžių inertinių dujų radionuklidai.  

Nutraukus Ignalinos AE eksploataciją į aplinkos orą patenka tik radioaktyvieji 

aerozoliai.  

Nuo 2014 m. stebimą nežymų radionuklidų išmetimų iš Ignalinos AE į aplinkos orą ir 

vandenį padidėjimą lemia Ignalinos AE išmontavimo darbų apimčių augimas, vykdant 

eksploatavimo nutraukimo darbus (6.23 - 6.26 pav.). Pirmaisiais metais prasidėjus Ignalinos 

AE uždarymui buvo vykdomi pagalbinių patalpų išmontavimo darbai. Pastaruoju metu 

vykdomi labiau užterštos dalies išmontavimo darbai lemia didesnį radionuklidų patekimą į 

aplinką. Palyginimui pateikiami duomenys, parodantys, kokie išmetimai į aplinką buvo tuo 

metu, kai veikė Ignalinos AE reaktoriai 2005-2008 m. (6.23 ir 6.25 pav.) 

 

 
6.23 pav. Į orą per metus iš Ignalinos AE išmesto radionuklido aktyvumo dalies, lyginant su 

ribiniu aktyvumu, kaita 2005-2009 m. 
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6.24 pav. Į orą per metus iš Ignalinos AE išmesto radionuklido aktyvumo dalies, lyginant su 

ribiniu aktyvumu, kaita 2010-2016 m. 

 

 
6.25 pav. Į vandenį per metus iš Ignalinos AE išmesto radionuklido aktyvumo dalies, lyginant su 

ribiniu aktyvumu, kaita 2005-2009 m. 

 

 
6.26 pav. Į vandenį per metus iš Ignalinos AE išmesto radionuklido aktyvumo dalies, lyginant su 

ribiniu aktyvumu, kaita 2010-2016 m. 

 

Įvertintos apšvitos dozės kritinės grupės nariui sąlygojamos radionuklidų, pernešamų 

nuo Ignalinos AE oru ir vandeniu.  

 

Metinės apšvitos dozių kritinės grupės nariui kitimo tendencijos 
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Kritinės grupės nario metinės efektinės dozės

 

6.27 pav. Kritinės grupės nario metinių efektinių dozių dėl iš Ignalinos AE į aplinką išmestų 

radionuklidų kaita 2005-2016 m. 
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Rezultatai rodo metinės efektinės dozės mažėjimo tendencijas, uždarius antrąjį 

Ignalinos AE bloką. Nuo 2015 m. metinės efektinės dozės kritinės grupės nariams dėl iš 

Ignalinos AE į aplinkos orą ir vandenį išmetamų radionuklidų nežymiai padidėjo, tačiau lieka 

labai mažos ir sudaro tik apie 5 %  apribotosios dozės (0,2 mSv). 

 

Išvados 

 

1. Į aplinką iš Ignalinos AE išmestų radionuklidų aktyvumai yra žymiai mažesni 

už nustatytus ribinius aktyvumus ir įvertinta kritinės grupės nario apšvitos dozė sudaro apie 

5% apribotosios dozės (0,2 mSv per metus); 

2. Radionuklidų, išmetamų iš Ignalinos AE į aplinką darbų, vykdomų 

nutraukiant eksploataciją, metu kiekiai yra nedideli ir nenulemia žymesnės gyventojų 

apšvitos. 

 

6.1.5.2. Uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos, esančios 

Širvintų rajono Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške, galimos įtakos 

gyventojų apšvitai vertinimas  
 

Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugykla yra Širvintų rajono Žaliosios girininkijos 

Bartkuškio miške, 7 km nuo Maišiagalos, jos plotas 2,7 hektaro. Saugykla buvo eksploatuota 

nuo 1963 iki 1988 m. Į saugyklą buvo vežamos radioaktyviosios atliekos, susidarančios 

pramoninės, medicininės ir mokslinės veiklos metu. Iki uždarymo saugyklos rūsyje buvo 

padėtos saugoti radioaktyviosios atliekos su technogeniniais ir gamtinės kilmės 

radionuklidais, iš kurių 1 GBq aktyvumą uždarymo metu viršijo šie: 3H, 137Cs, 60Co, 204Tl, 

239Pu, 90Sr, 14C, 226Ra, 152Eu, 63Ni, 147Pm, 85Kr ir 36Cl. Nuo 1989 m. radioaktyviosios atliekos 

čia nebededamos. Už saugyklos priežiūrą ir aplinkos stebėseną yra atsakinga RATA, kuri 

vykdo Maišiagalos radioaktyvių medžiagų saugyklos aplinkos monitoringą. Aplinkos 

monitoringo tikslas yra stebėti ar radionuklidai iš saugyklos nepatenka į aplinką (į gruntą ir 

gruntinius vandenis). Radionuklidų galimai migracijai iš kaupo kontroliuoti apie jį yra 

išgręžta 10 monitoringo gręžinių gruntinio vandens ėminiams paimti. Aplink kaupą esančių 

gręžinių schema pateikta 6.28 paveiksle. 

 

 
6.28 pav. Kontrolinių gręžinių, esančių Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijoje, 

vietos 
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Ankstesniais metais vykdant aplinkos monitoringą buvo pastebėta, kad šiek tiek 

vienos iš mažiausiai pavojingų radioaktyviųjų medžiagų – tričio – patenka į šalia saugyklos 

specialiai stebėjimams išgręžtų gręžinių vandenį. Aptikto tričio kiekis neviršijo leistinų 

normų ir į artimiausius vandens telkinius ar gyventojų šulinius jis nepateko. Tačiau tai 

parodė, kad dėl netinkamo saugyklos suprojektavimo, iš jos buvo prasidėjęs radionuklidų 

migravimas į aplinką. Todėl 2006 m. vykdant PHARE projektą ,,Maišiagalos radioaktyviųjų 

atliekų saugyklos saugos įvertinimas ir pagerinimas” buvo atlikta kietųjų radioaktyviųjų 

atliekų saugyklos rūsio kaupo rekonstrukcija ir sukurti inžineriniai barjerai, siekiant sulaikyti 

vandens patekimą į saugyklos vidų. Vėlesni tričio tūrinio aktyvumo tyrimai gręžinių 

vandenyje parodė Maišiagalos saugyklos kaupo rekonstrukcijos efektyvumą. 

Radiacinės saugos centras, vykdydamas gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 

programą ir siekdamas užtikrinti gyventojų radiacinę saugą, atlieka uždarytos Maišiagalos 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – saugyklos) radiacinės saugos būklės stebėseną. 

Šiam tikslui iš kontrolinių gręžinių du kartus per metus atrenkami vandens mėginiai ir juose 

nustatomas tričio tūrinis aktyvumas. Tiriami grunto mėginiai iš 226Ra užterštų vietų, esančių 

saugyklos teritorijoje, bei kartą metuose renkami ir tiriami grybų mėginiai iš saugyklos 

teritorijos ir už jos ribų. Taip pat yra atliekama VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo 

agentūros“ (toliau RATA) teikiamų „Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos aplinkos 

monitoringo“ ataskaitų analizė. Remiantis gautais radiacinės saugos būklės stebėsenos 

rezultatais ir RATA atliktų tyrimų rezultatais atliekamas apšvitos dozių vertinimas kritinės 

grupės nariui. 

 

Mėginių atrinkimas 

 

Du kartus per metus, pavasarį ir rudenį, yra paimami vandens ir dirvožemio 

mėginiai, kartą metuose renkami grybų mėginiai. Iš kontrolinių gręžinių paimama iki 10 

vandens mėginių tričio tūriniam aktyvumui nustatyti. Po kaupo rekonstrukcijos kai kuriuose 

gręžiniuose vanduo susikaupia tik po lietingo laikotarpio. Iš saugyklos teritorijoje esančios 

Ra226 užterštos dėmės yra atrenkami 3 dirvožemio mėginiai ir 8 grybų mėginiai surinkti 

saugyklos teritorijoje ir už saugyklos ribų.  

                                                                                            
6.29 pav. Atrenkami mėginiai uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijoje 

 

Tyrimų rezultatai 

Tričio tūrinio aktyvumo gręžinių vandenyje tyrimo rezultatai 

 

Tričio tūrinio aktyvumo matavimų, atliktų 2012-2016 m., rezultatai pateikti 6.14 

lentelėje. Daugumoje gręžinių tričio tūrinio aktyvumo vertės buvo artimos tričio tūrinio 

aktyvumo geriamajame vandenyje vertėms. Didesnės tričio tūrinio aktyvumo vertės ir jų 
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kitimas sietinas su likutine radionuklidų, patekusių į aplinką prieš inžinerinių barjerų 

įrengimą, migracija.  

 
6.14 lentelė. Tričio tūrinis aktyvumas vandens mėginiuose, paimtuose iš gręžinių esančių uždarytos 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijoje 

 
Tričio tūrinis aktyvumas, Bq/l 

Gręži
nio 

Nr. 

2012.04.1 2012.09.19 2013.05.06 2013.10.07 2014.05.20 2014.09.10 2015.05.29 2015.09.15 2016.06.30 2016.09.22 

1 8,3 ± 2,0 8,0 ± 2,0 4,0±2,0 7,0±2,6 6,0±2,1 6,0±2,2 5,0±2,1 7,0±2,3 6,6±2,3 5,0±0,9 

2 - - 51,0±14,5 - - - - - - - 

3 - 8,6 ± 2,0 3,0±1,9 - 12,0±3,7 - - - - - 

4 835 ± 14 1103 ± 17 279±77 - 362±100 - - - - - 

4.1 335 ± 8 9,9 ± 2,1 7,3±2,6 28,0±8,1 6,0±2,2 14,0±4,2 5,0±1,9 6,0±2,2 3,5±1,6 4,7±0,9 

4.2 96,2 ± 4,1 12,3 ± 2,1 7,0±2,5 12,0±3,7 7,0±2,5 9,0±2,8 5,0±1,9 7,0±2,3 3,7±1,6 2,9±0,7 

5 2,1 ±1,2 2,3 ± 1,6 <2,3 6,0±2,4 4,0±1,8 <2,0 33,0±9,3 2,0±1,3 4,4±1,8 1,3±0,6 

6 1,8 ± 1,1 2,1 ± 1,6 <2,2 <2,4 3,0±1,5 <2,0 <1,9 <1,8 2,1±1,3 <1,2 

7 3,5 ± 1,7 3,4 ± 1,6 <2,3 <2,2 4,0±1,6 <2,0 2,0±1,2 <1,8 2,4±1,4 <1,2 

8 6,0 ± 1,8 4,7 ± 1,7 <2,5 3,0±1,6 <1,9 2,0±1,4 2,0±1,4 <1,8 1,8±1,3 <1,2 

„-“ mėginių atrinkimo metu gręžiniuose nebuvo vandens. 

 

 
6.30 pav. Tričio tūrinis aktyvumo kitimas 4 gręžinio vandenyje 

 

Didžiausios tričio tūrinio aktyvumo vertės nustatomos 4 gręžinyje, galimai dėl 

aeracijos zonoje susikaupusio vandens su likutiniu tričiu. Aeracijos zona yra tarp gruntinio 

vandens ir žemės paviršiaus, per ją teka paviršiniai vandenys ir atmosferos krituliai. Tričio 

tūrinio aktyvumo kitimas 4 gręžinio vandenyje grafiškai pavaizduotas 6.30 pav. Iš paveikslo 

matome, kad po kaupo rekonstrukcijos tričio kiekis mažėja, o 2009 m., 2015 m. ir 2016 m. 

mėginių paėmimo metu vandens gręžiniuose nebuvo.  

Išanalizavus RATA vykdyto saugyklos aplinkos monitoringo už 2012-2016 m. 

ataskaitų duomenis, taip pat stebimas tričio tūrinio aktyvumo gręžiniuose mažėjimas. 
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Didžiausias tričio tūrinis aktyvumas nustatomas 4.1p ir 4.2p gręžinių vandens mėginiuose. 

Gręžiniuose 4.1 ir 4.2 yra įrengtas plonesnis vamzdis - pjezometrinis įrenginys, jis yra 

trumpesnis už pirmąjį vamzdį, todėl abiejuose gręžiniuose Nr. 41 ir Nr. 42 vanduo į 

pjezometrus patenka iš viršutinės grunto vandeningojo sluoksnio dalies. 6.31 pav. 

pavaizduoti tričio tūrinio aktyvumo pokyčiai 4.1 ir 4.2 pjezometriniuose įrenginiuose. Šis 

dėsningumas patvirtina 2006 m. įrengtų inžinerinių barjerų efektyvumą, kuris lemia kritulių 

infiltracijos, o kartu ir saugomų radionuklidų išplovimo, sustabdymą. Nors tričio tūrinis 

aktyvumas gręžiniuose ženkliai sumažėjo, vis tik būtina ir toliau stebėti jo kitimą. 

 

 
6.31 pav. Tričio tūrinio aktyvumo kitimai 4.1 ir 4.2 pjezometrinių įrenginių vandens mėginiuose 

(paveikslas paimtas iš RATA Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos 2016 m. aplinkos 

monitoringo ataskaitos) 

 

Grybų radiologinių tyrimų rezultatai 

 

Kiekvienais metais buvo atrenkami grybų mėginiai tiek saugyklos teritorijoje, tiek už 

saugyklos ribų. Nustatytos 137Cs savitojo aktyvumo grybuose vidutinės vertės pateiktos 6.15 

lentelėje. Skirtingas 137Cs savitasis aktyvumas nustatomas skirtingų rūšių grybuose, kas 

lemia 137Cs savitojo aktyvumo kitimą. Prie Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos 

teritorijos rinktų grybų mėginiuose nustatytas 137Cs savitasis aktyvumas atitinka radionuklidų 

kiekius, kurie paprastai yra aptinkami ir kituose Lietuvos miškuose surinktų grybų 

mėginiuose.  

 

6.15 lentelė. 137Cs savitojo aktyvumo vidutinė vertė tirtų grybų mėginiuose, Bq/kg 

 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m. 

137Cs savitojo aktyvumo vidutinė vertė, 

Bq/kg 66±17 86±26 37±10 23±5 

 

99±13 

Mėginių skaičius 12 8 16 5  8 

 

Grunto radiologinių tyrimų rezultatai 

 

Grunto mėginiai (kasmet po 6) atrinkti iš radžiu užterštos vietos esančios saugyklos 

teritorijoje. Atlikus gama spektrometrinius tyrimus nustatyta, kad vidutinis 226Ra savitasis 

aktyvumas šioje vietoje yra kelis kartus didesnis už įprastai Lietuvos grunte aptinkamą 226Ra 

kiekį (35 ± 14) Bq/kg. Radionuklidų savitojo aktyvumo tyrimų rezultatai pateikti 6.16 

lentelėje. Tačiau 226Ra yra saugyklos teritorijoje, iš kurios jis negali patekti į apgyvendintas 

vietoves ir lemti papildomas apšvitos dozes gyventojams. Kitų radionuklidų vidutinis 

savitasis aktyvumas: 40K (380 ± 26) Bq/kg ir 137Cs (10 ± 1) Bq/kg, šios vertės yra artimos 

vidutinėms Lietuvos dirvožemyje esančių radionuklidų vertėms.  
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6.16 lentelė. Radionuklidų savitieji aktyvumai grunto mėginiuose 

Metai 

Vidutinė savitojo aktyvumo vertė, 

Bq/kg 

Didžiausia savitojo aktyvumo vertė, 

Bq/kg 

40K 226Ra 137Cs 40K 226Ra 137Cs 

2012 384±24 352±38 10±1 397±22 887±97 15±1 

2013 383±21 137±11 8±1 409±26 457±24 12±1 

2014 364±26 118±17 8±1 424±24 226±23 9±1 

2015 382±26 49±8 5±1 442±70 70±6 7±1 

2016 380±33 72±14 10±1 424±54 82±15 20±2 

 

Apšvitos gyventojams vertinimas 

 

Apšvitos dozė kritinės grupės nariui
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6.32 pav. Apšvitos dozės kritinės grupės nariui kaita 2000-2016 m. 

 

 Remiantis gautais tričio tūrinio aktyvumo tyrimų rezultatais (6.14 lentelė) buvo 

įvertinta apšvitos dozė kritinės grupės nariui. Apšvitos dozių vertinimui buvo taikomas itin 

konservatyvus modelis neapimantis radionuklidų sklaidos aplinkoje. Kritinė grupė – tai 

hipotetinė žmonių grupė gyvenančių šalia Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos 

teritorijos ir naudojančių gręžiniuose esantį vandenį. Metinė efektinės dozės kritinės grupės 

nariui vertės pateiktos 6.32 pav. Iš rezultatų matoma, kad apšvitos dozės vertės mažėja po 

2006 m. atliktų kaupo sandarinimo darbų. Ir pastaraisiais metais, net ir taikant labai 

konservatyvų apšvitos dozių vertinimo modelį, apšvitos dozė gyventojui sudarytų tik kelis 

procentus apribotosios metinės efektinės dozės (0,2 mSv) dydžio. 

 

Išvados 
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1. Po Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstrukcijos stebimos 

tričio tūrinio aktyvumo vandenyje mažėjimo tendencijos ir galima daryti išvadą, kad 

radionuklidai nebeišplaunami iš kaupo į saugyklos aplinką; 

2. atlikus uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos 

aplink saugyklą radiologinės būklės stebėseną, nustatyta, kad radionuklidai į aplinką iš 

saugyklos teritorijos nepatenka ir negali nulemti papildomos gyventojų apšvitos.  

 

6.2. Gamtinės gyventojų apšvitos vertinimas 
 

6.2.1. Radono patalpose nulemtos gyventojų apšvitos bei vėžinių susirgimų rizikos 

2012–2016 m. tyrimų sudarant Lietuvos radono žemėlapį ataskaita 

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 4 d. 

įsakymu Nr. V–6 patvirtintą „Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų 

programą“ Radiacinės saugos centro direktorius patvirtino „Radono patalpose nulemtos 

gyventojų apšvitos bei vėžinių susirgimų rizikos tyrimų sudarant Lietuvos radono žemėlapį 

2014–2016 metams programą“. Taip pat 2012-2014 m. buvo vykdoma kita Radiacinės 

saugos centro direktoriaus patvirtinta programa: „Radono patalpose nulemtos gyventojų 

apšvitos bei vėžinių susirgimų rizikos tyrimų, sudarant Lietuvos radono žemėlapį, 2011-2013 

metams tvarkos aprašas“. 

Radonas yra radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš grunto ir kaupiasi uždarose 

erdvėse bei pastatuose. Didžiausią žmogaus apšvitos dalį lemia radono skilimo produktai, 

ypač polonis (214Po, 18Po), švinas (214Pb) ir bismutas (214Bi), kurie, skirtingai nuo radono, yra 

kietosios medžiagos. Iškvepiant radonas iš kvėpavimo takų pasišalina, tačiau didelė jo 

skilimo produktų dalis nusėda ant kvėpavimo takų. Skildami alfa dalelėmis, jie švitina 

kvėpavimo takų epitelį, gali pažeisti ląsteles ir lemti kvėpavimo takų, plaučių vėžinių 

susirgimų bei genetinių pakitimų. 

Remdamasi naujausiais tyrimais, atliktais Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje, 

Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) pateikia informaciją, kad radonas, išsiskiriantis 

iš uolienų ir grunto, lemia iki 14 proc. plaučių vėžio atvejų. Atlikti tyrimai rodo, kad plaučių 

vėžio rizika proporcingai didėja, didėjant radono sukeltai apšvitai. 2013 m. gruodžio 5 d. 

Tarybos direktyvoje 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai 

siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir 

panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 

97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas, teigiama, kad pastaruoju metu atliktų gyvenamųjų 

pastatų tyrimų epidemiologinės išvados rodo statistiškai gerokai padidėjusią plaučių vėžio 

riziką, kurią sukelia ilgalaikė 100 Bq m–3 lygio radono tūrinio aktyvumo patalpose sukelta 

apšvita. Taip pat yra pripažinta, kad rūkymo ir didelės radono sukeltos apšvitos derinys 

žmonėms kelia gerokai didesnę plaučių vėžio riziką nei atskirai kuris nors iš šių veiksnių.  

Lietuvoje radoną patalpose pradėta tirti XX a. devintojo dešimtmečio viduryje. 1995 

m. atsitiktinai buvo išrinkta 400 individualiųjų gyvenamųjų pastatų pagal gyventojų tankį. 

Tyrimai parodė, kad vidutinis radono tūrinis aktyvumas individualiuose gyvenamuosiuose 

pastatuose siekė (55±4) Bq m-3. Didelė miestų gyventojų dalis gyvena daugiaaukščiuose 

namuose, kuriuose vidutinis radono tūrinis aktyvumas yra apytiksliai 19 Bq m-3. 

Kompleksiškai ištyrus radono patekimo į patalpas priežastis Lietuvoje nustatyta, kad 

daugiausia radono į patalpas patenka iš grunto. 

Mūsų šalyje leidžiamus radono lygius gyvenamosiose patalpose reglamentuoja 

Lietuvos higienos norma HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“, kurioje 

nurodomos konkrečios žmonių apsaugos nuo radono patalpose priemonės. HN 85:2011 

nuostatos teigia, kad nauji gyvenamieji pastatai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad 
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vidutinis radono tūrinis aktyvumas gyvenamosiose patalpose nebūtų didesnis kaip 200 

Bq/m3. Nauji pastatai, kuriuose įrengiamos darbo vietos, turi būti projektuojami ir statomi 

taip, kad tose darbo vietose, kur dirbama 80 ir daugiau proc. darbo laiko, vidutinis radono 

tūrinis aktyvumas patalpose neviršytų 200 Bq/m3. Jeigu tokioje darbo vietoje dirbama mažiau 

kaip 80 proc. darbo laiko, vidutinis radono tūrinis aktyvumas patalpose neturi viršyti 400 

Bq/m3.  

Gyvenamuosiuose pastatuose, kurių statybai statybos leidimas (statybą leidžiantis 

dokumentas) išduotas iki šios higienos normos įsigaliojimo datos (2011), vidutinis radono 

tūrinis aktyvumas neturi viršyti 300 Bq/m3. Darbo vietose, įrengtose pastatuose, kurių 

statybai leidimas išduotas įsigaliojus šiai higienos normai ir kuriose dirbama 80 ir daugiau 

proc. darbo laiko, vidutinis radono tūrinis aktyvumas neturi viršyti 300 Bq/m3. Jeigu tokioje 

darbo vietoje dirbama mažiau kaip 80 proc. darbo laiko, vidutinis radono tūrinis aktyvumas 

neturi viršyti 1000 Bq/m3.  

Žmonės, gyvenantys pastatuose, kuriuose vidutinis radono tūrinis aktyvumas viršija 

nurodytas vertes, turi būti informuojami apie galimą žalą jų sveikatai ir radono tūrinio 

aktyvumo mažinimo būdus. Jeigu pastatuose, kuriuose yra įrengtos darbo vietos, vidutinis 

radono tūrinis aktyvumas viršija nurodytas vertes, darbdavys apie tai privalo nedelsdamas 

informuoti Radiacinės saugos centrą ir imtis priemonių radono tūriniam aktyvumui 

sumažinti. 

Ilgalaikiai radono patalpose tyrimai (nuo 1995 m. atlikta apie 3 tūkstančius radono 

patalpose tyrimų) Lietuvoje rodo, kad radono patalpose tūrinis aktyvumas palaipsniui didėja 

pasikeitus statybų technologijoms, kai taikomos energiją tausojančios priemonės, bet pastatas 

tinkamai neizoliuojamas nuo grunto, iš kurio radono dujų patenka į pastato vidų. Kita 

priežastis – vykstant pastato renovacijai, nekeičiama ventiliacijos sistema.  

2012–2016 m. vykdytų programų tikslas buvo atlikti radono patalpose tyrimus 

gyvenamosios, visuomeninės paskirties (darbo vietų) ir mokymo bei ugdymo įstaigų 

pastatuose, įvertinti gyventojų dėl radono gaunamą apšvitą bei optimizuoti radono veikiamų 

gyventojų apsaugą nuo galimos pavojingos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos, tuo 

pačiu gerinti jų gyvenimo kokybę. Siekiant šio tikslo buvo numatyti tokie uždaviniai ir 

veiklos: 

1. atlikti radono patalpose tyrimus pasirinktų teritorijų individualiuose 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties (darbo vietų) pastatuose (toliau – pastatuose) ir 

vaikų ikimokyklinio bei mokyklinio lavinimo įstaigose ir įvertinti radono nulemtą gyventojų 

apšvitą ir vėžinių susirgimų riziką; 

2. atnaujinti pagal radono patalpose tyrimų duomenis sudarytą Lietuvos radono 

žemėlapį, kuriame atvaizduojamos pastatų, kuriuose atlikti tyrimai, vietos ir vidutinės radono 

patalpose vertės atskirose teritorijose, bei pateikti duomenis Europos Komisijos Jungtinių 

tyrimų centro Aplinkos ir tvarkymo instituto vykdomai programai „Europos radono 

žemėlapis“; 

3. informuoti gyventojus ir specialistus apie radono patalpose problemą 

visuomenės informavimo priemonėse, susitikimų, seminarų ir kitų renginių metu. 

 

Radono patalpose tyrimų rezultatai ir gyventojų apšvitos bei rizikos susirgti plaučių vėžiu 

vertinimas 

 

Radono patalpose tyrimai atlikti 2012 m. Švenčionių ir Pasvalio rajonų 

savivaldybėse, 2013 Alytaus ir Varėnos rajonų savivaldybėse, 2014 m. Tauragės rajono 

savivaldybėje, 2015 m. – Jurbarko, Kalvarijos, Šakių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, 

2016 m. – Jurbarko, Pagėgių ir Šilutės rajonų savivaldybėse esančiuose gyvenamuosiuose 

pastatuose.  
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Vilniaus mieste tyrimai atlikti 15-je mokymo ir ugdymo įstaigų, Ukmergės ir Utenos 

rajonų savivaldybių teritorijoje – 21-ame gyvenamajame pastate, gyventojų prašymu – 25-

uose gyvenamuosiuose pastatuose, 1-je darbo vietoje ir 1-oje mokymo įstaigoje. Bendras 

2012–2016 m. pastatų skaičius, kuriuose atlikti radono tūrinio aktyvumo patalpose tyrimai, – 

249.  

Tyrimai atlikti pagal Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos, 

atitinkančios ISO 9001 standarto reikalavimus, sertifikuotas darbo instrukcijas DI-03 (P-07) 

„Radono tūrinio aktyvumo patalpose tyrimas“ ir DI-20 (P-07) „Jonizuojančiosios 

spinduliuotės lygiavertės dozės galios tyrimas“. Tyrimai atlikti šildymo sezono metu, kai dėl 

išorės ir vidaus temperatūrų skirtumo grunto oras kartu su radonu lengviau patenka į pastato 

vidų (tuomet radono tūrinis aktyvumas patalpose būna didžiausias). Tyrimai atlikti naudojant 

trumpo matavimo laiko E-PERMTM elektretus. Matuota dviejuose to paties pastato 

kambariuose, matavimo prietaisus laikant patalpose ne trumpiau kaip 21 dieną. Naudojant 

RadEye PRD dozės galios matuoklį taip pat matuota ir gama jonizuojančiosios spinduliuotės 

lygiavertės dozės galia. AlphaGuard PQ2000 prietaisai buvo naudojami radono kaitai 

patalpose nustatyti. Radono tūriniam aktyvumui grunte nustatyti naudotas prietaisas Markus 

10. 

 

Radono patalpose tyrimų gyvenamuosiuose, visuomeninės paskirties pastatuose ir mokymo 

bei ugdymo įstaigose rezultatai 

 

Tyrimai atlikti 13 rajonų savivaldybių teritorijose esančiuose 186 gyvenamuosiuose 

pastatuose ir rezultatai palyginti su ankščiau atliktų tyrimų rezultatais (6.17 lentelė).  

 
6.17 lentelė. Vidutinis radono tūrinis aktyvumas gyvenamuosiuose pastatuose, tirtuose atskirose 

savivaldybėse, Bqm-3. Kartu nurodyti tūrinio aktyvumo pasikliovimo intervalai 95 proc. lygmeniui 

Savivaldybė 

1995–2010 m. tyrimai 2012–2016 m. tyrimai 

Ištirta 

pastatų 

Radono tūrinis 

aktyvumas, 

Bqm-3 

Ištirta 

pastatų 

Radono tūrinis 

aktyvumas, 

Bqm-3 

Alytus 8 31±14 20 54±11 

Jurbarkas 7 62±30 15 71±14 

Kalvarija – – 15 121±21 

Pagėgiai – – 9 87±62 

Pasvalys 5 52±30 25 68±11 

Šakiai 8 30±18 23 96±18 

Šilutė 8 72±53 17 59±17 

Švenčionys 10 64±24 15 91±18 

Tauragė 4 26±26 15 79±12 

Varėna 9 33±12 15 41±11 

Vilkaviškis 10 48±16 17 104±19 

 

Atlikus tyrimus 11 savivaldybių teritorijose esančiuose gyvenamuosiuose 

pastatuose, nustatytas didesnis nei ankstesniais metais radono tūrinis aktyvumas (6.17 

lentelė). Tai lėmė tiek statistiškai patikimesnis tyrimas, tiek galimai atlikta gyvenamųjų 

pastatų renovacija (pakeisti langai, apšildyta pastato išorė ir kt.). Pavyzdžiui, 86 proc. Šakių 

rajono savivaldybėje tirtų pastatų buvo pakeisti langai, tačiau nė viename iš šių pastatų 

nebuvo pakeista ventiliacijos sistema, todėl susidaro palankios sąlygos radonui kauptis 

patalpose. 

Per pastaruosius dešimtmečius pasikeitė tiek bendras gyvenamųjų pastatų skaičius; 

tiek jų statybos technologijos ir statyboms naudojamos medžiagos. Remiantis Lietuvos 
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statistikos departamento duomenimis, pastaraisiais metais Lietuvoje stebima, kad iki 10 proc. 

auga gyvenamųjų pastatų skaičius. Taip pat pasikeitė gyvenamųjų pastatų inžineriniai 

sprendimai, statomi energiją tausojantys pastatai, todėl radono tūrinis aktyvumas buvo 

įvertintas gyvenamuosiuose pastatuose, pastatytuose iki 2000 m. ir vėliau, laikant, kad 

gyvenamųjų pastatų, pastatytų po 2000 m., statybos technologijos, tausojančios energiją, 

skiriasi nuo anksčiau pastatytų.  

Radono patalpose tyrimai atlikti senuose (pastatytuose iki 2000 m.) ir, pagal 

galimybę, naujesniuose pastatuose (jeigu tokių pastatų buvo tyrimui pasirinktose teritorijose). 

Taip pat tyrimams buvo parinkti visuomeninės paskirties (darbo vietų) pastatai ir mokymo 

bei ugdymo įstaigos. Pastatų, kuriuose atlikti radono tūrinio aktyvumo tyrimai 2012–2016 m., 

pasiskirstymas pagal pastatymo datą ir paskirtį pateiktas 6.18 lentelėje. 

 
6.18 lentelė. Pastatų, kuriuose atlikti radono tūrinio aktyvumo tyrimai, pasiskirstymas pagal 

pastatymo datą ir paskirtį, vnt. 

Savivaldybė 
Ištirta 

pastatų 

Iš jų 

gyvenamųjų 

pastatų, 

pastatytų iki 

2000 m. 

Iš jų 

gyvenamųjų 

pastatų, 

pastatytų po 

2000 m. 

Ištirta 

visuomeninės 

paskirties 

pastatų (darbo 

vietų) 

Ištirta mokymo 

ir ugdymo 

įstaigų 

Alytus 20 20 1 2 – 

Jurbarkas 15 14 1 1 2 

Kalvarija 15 14 1 – – 

Pagėgiai 9 9 – 3 – 

Pasvalys 30 30 – 2 1 

Šakiai 23 22 1 1 – 

Šilutė 17 16 1 2 1 

Švenčionys 44 44 – 2 1 

Tauragė 15 12 3 – – 

Varėna 24 24 – – – 

Vilkaviškis 17 17 – – – 

 

Palyginus radono patalpose tūrinį aktyvumą gyvenamuosiuose pastatuose, 

pastatytuose iki 2000 metų su pastatytais vėliau, iš 9 naujai pastatytų pastatų dviejuose iš jų 

(Jurbarko ir Šilutės savivaldybių teritorijose) radono patalpose kiekis buvo du kartus didesnis 

nei vidutiniškai senuose pastatuose (6.19 lentelė). 

 
6.19 lentelė. Radono tūrinis aktyvumas pastatuose, pastatytuose iki 2000 m. ir vėliau 

Savivaldybė 

Iš jų 

gyvenamųjų 

pastatų, 

pastatytų iki 

2000 m. 

Radono 

tūrinis 

aktyvumas, 

Bqm-3 

(intervalas) 

Vidutinė vertė, 

Bqm-3 

Iš jų 

gyvenamųjų 

pastatų, 

pastatytų po 

2000 m. 

Radono 

tūrinis 

aktyvumas, 

Bqm-3 

Alytus 20 9÷103 52±13 1 28±2 

Jurbarkas 14 48÷240 124±30 1 69±19 

Kalvarija 20 25÷172 66±16 – – 

Pagėgiai 30 14÷182 68±16 – – 

Pasvalys 30 3÷305 91±17 1 22±1 

Šakiai 16 6÷155 53±20 1 122±4 

Šilutė 44 10÷218 73±17 – – 

Švenčionys 12 24÷120 79±24 3 81±36 

Tauragė 24 9÷108 48±13 – – 

Varėna 17 44÷227 104±28 – – 
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Vilkaviškis 20 9÷103 52±13 1 28±2 

 

Tyrimai parodė, kad tirtuose pastatuose, išskyrus gyvenamąjį pastatą Jurbarko 

rajono savivaldybės teritorijoje, radono patalpose tūrinis aktyvumas neviršijo HN 85:2011 

nustatyto leistino lygio.  

Teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje užtikrina, kad pastatai būtų saugūs nuo 

jonizuojančiosios spinduliuotės. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnyje 

pateiktos nuostatos, kad statinys turi būti pastatytas taip, kad nekeltų pavojaus žmonių 

gyvybei, sveikatai, aplinkai, užtikrinant apsaugą nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros 

trikdymų ir pavojingo spinduliavimo. Techninių reikalavimų reglamento STR 

2.01.01.(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 10 

straipsnio nuostatos reikalauja, kad statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad 

nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl pavojingų dalelių ar dujų 

buvimo ore ir pavojingos spinduliuotės. Šio statybos techninio reglamento 16 straipsnyje 

pateikiami reikalavimai pastato vidaus oro kokybei: oro kokybės reglamentavimas yra susijęs 

su teršalų, įskaitant ir gama spinduliuotę, vidaus aplinkoje ribojimu ar pašalinimu, siekiant, 

kad statiniuose būtų sukuriama tinkama gyventojų ir pastatų naudotojų sveikatai vidaus 

aplinka. Šiuo atveju atsižvelgiama į tokius kriterijus, kaip radoną ir radioaktyviąsias 

medžiagas, skleidžiančias gama spinduliuotę. Tyrimų rezultatai rodo, kad daugumoje naujai 

pastatytų gyvenamųjų pastatų buvo laikytasi statybos techniniuose reglamentuose nurodytų 

reikalavimų patalpų oro kokybei užtikrinti, taip pat ir dėl radono, tačiau vis dėl to yra ir tokių 

naujų pastatų, kuriuose šių reikalavimų nesilaikyta. 

 

Lietuvos pastatų pasiskirstymo pagal juose nustatytą radono tūrinį aktyvumą įvertinimas 

 

Lietuvos radono patalpose tyrimų duomenų bazėje suvedus 2012–2016 m. atliktų 

tyrimų rezultatus, įvertintas tirtų pastatų pasiskirstymas pagal juose nustatytą radono tūrinį 

aktyvumą. Tyrimų rezultatai rodo (6.33 pav.), kad ištyrus 2993 pastatus, daugumoje pastatų, 

t. y. 85 proc., radono tūrinis aktyvumas buvo nuo 10 iki 120 Bq m-3 (vidutine vertė, lygi 63 

Bq m-3). Pagal PSO toks radono tūrinis aktyvumas priskiriamas nedidelei radono rizikai. 

Tačiau apie 15 proc. visų tirtų pastatų radono tūrinis aktyvumas buvo didesnis nei 120 Bq m-

3, o 0,6 proc. pastatų radono tūrinis aktyvumas buvo didesnis nei 300 Bq m-3 (t. y. viršijo 

leidžiamą lygį, reglamentuojamą 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 

2013/59/Euratomas). Šių pastatų gyventojai informuoti apie tai, kad reikia taikyti radono 

patalpose mažinimo priemones siekiant mažinti gaunamą apšvitą bei plaučių vėžio susirgimo 

riziką. Tokios priemonės pasiteisino, nes pakartotiniai tyrimai parodė, kad radono tūrinis 

aktyvumas patalpose labai sumažėjo. 
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6.33 pav. Lietuvos pastatų pasiskirstymas pagal juose nustatytą radono tūrinį aktyvumą, 1995–2016 

m. ištyrus 2993 pastatus 

 

Radono patalpose tyrimų Vilniaus miesto mokymo bei ugdymo įstaigose rezultatai 

 

Vaikų sveikatos metais Radiacinės saugos centras, bendradarbiaudamas su Vilniaus 

miesto visuomenės sveikatos biuru, 2014 m. išmatavo radono tūrinį aktyvumą 15-oje 

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų. Tyrimai atlikti vaikų globos namuose, vaikų sutrikusio 

vystymosi ir kitose įstaigose, kur vaikai ugdymo patalpose praleidžia daug laiko.  

Radono tūriniam aktyvumui patalpose turi įtakos tam tikri kriterijai (patalpų 

senumas, veiklos vykdymas pastato žemutiniuose aukštuose, pusrūsiuose, patalpų vėdinimo 

dažnumas ir kt.). Tyrimai atlikti įstaigose, kuriose ugdymo tikslams yra naudojamos pusrūsio 

patalpos, ir pastatuose, kurie pastatyti palyginti labai seniai. Įstaigas, kuriose tikslinga atlikti 

radono patalpose tyrimus, padėjo išrinkti Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro 

specialistai.  

Tyrimai atlikti Vilnios pagrindinėje mokykloje, specialiojoje mokykloje „Šilas“, 

Nacionalinėje M. K. Čiurlionio mokykloje, Vilniaus SOS vaikų kaime, Antakalnio vaikų 

socialinės globos namuose, lopšeliuose-darželiuose „Aitvaras“, „Coliukė“, „Daigelis“, 

„Žolynėlis“, „Birutė“ ir Salininkų lopšelyje-darželyje, Verkių mokykloje – 

daugiafunkciniame centre, Sutrikusio vystymosi kūdikių namuose ir specialiojoje mokykloje 

„Atgaja“. Radono patalpose tyrimų rezultatai parodė, kad vaikai yra ugdomi radiacinės 

saugos požiūriu saugioje vaikams aplinkoje. Vidutinis radono tūrinis aktyvumas įstaigose 

buvo nuo (57 ± 2) Bqm-3 iki (167 ± 5) Bqm-3. Taip pat verta paminėti, kad vienos vaikų 

ugdymo įstaigos rūsio patalpoje, kurioje vieną valandą per savaitę vyksta keramikos 

užsiėmimai, išmatuotas radono tūrinis aktyvumas buvo 258 Bqm-3. Vertinant tai, kad šioje 

patalpoje nevyksta nuolatinė ugdymo veikla, vaikai šioje ugdymo įstaigoje papildomos 

apšvitos dėl didesnio radono tūrinio aktyvumo rūsio patalpoje nepatiria. 

 

Radono patalpose Utenos ir Ukmergės rajonų savivaldybėse esančiuose pastatuose tyrimų 

rezultatai 
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2014 m. bendradarbiaujant su Utenos kolegija, radono tūrinio aktyvumo patalpose 

tyrimai buvo atlikti gyvenamuosiuose pastatuose Utenos ir Ukmergės rajonų savivaldybių 

teritorijose. Ištyrus 21 gyvenamąjį pastatą, radono tūrinis aktyvumas buvo nuo 14 Bqm-3 iki 

295 Bqm-3, vidutinė vertė – 94±29 Bqm-3. 

 

Radono patalpose tyrimų pagal gyventojų prašymus rezultatai 

 

Gyventojai, žinodami apie radono patalpose keliamą apšvitą, kreipėsi į Radiacinės 

saugos centrą su prašymais išmatuoti radono tūrinį aktyvumą jų pastatuose. Pagal gyventojų 

prašymus 2011–2016 m. radono patalpose tyrimai atlikti 46 gyvenamuosiuose pastatuose, 1 

visuomeninės paskirties (darbo vietų) ir 1 mokymo įstaigoje. Radono tūrinio aktyvumo, 

viršijančio leistiną lygį, nenustatyta. Dauguma ištirtų pastatų buvo Vilniaus apskrityje. 

Pagal gyventojų prašymus atlikus 25 gyvenamųjų pastatų, pastatytų iki 2000 m., 

tyrimus nustatyta, kad radono tūrinis aktyvumas buvo nuo 25 iki 295 Bqm-3 (vidutinė vertė 

100±25 Bqm-3), kai gyvenamuosiuose pastatuose, pastatytuose po 2000 m., radono tūrinis 

aktyvumas buvo nuo 31 iki 176 Bqm-3 (vidutinė vertė 88±25 Bqm-3). Vertinant šiuos 

rezultatus galima teigti, kad radono tūrinis aktyvumas išlieka didesnis gyvenamuosiuose 

pastatuose, kurie pastatyti seniau, t. y. iki 2000 m., o statant naujus namus jau taikytos 

technologijos, kurios leidžia izoliuoti pastatus nuo iš grunto patenkančio radono. Radono 

tūrinis aktyvumas visuomeninės paskirties ir mokymo įstaigoje neviršijo leidžiamų lygių.  

 

Apšvitos gyventojams dėl radono patalpose įvertinimo rezultatai 

 

Pagal gyvenamuosiuose pastatuose atliktų radono tyrimų rezultatus buvo įvertinta 

apšvita, kurią gyventojai patiria dėl radono patalpose (6.20 lentelė).  

 
6.20 lentelė. Vidutinė metinė apšvita, kurią patiria atskirų savivaldybių gyventojai dėl radono 

patalpose ir skaičiavimo pasikliovimų intervalai 95 proc. lygmeniui 

Savivaldybė, kurios teritorijoje 

esančiuose gyvenamuosiuose 

pastatuose atlikti radono tyrimai 

Apšvita, 

mSv/metai 

Alytus 1,360,27 

Jurbarkas 1,80,4 

Kalvarija 3,00,5 

Pagėgiai 2,20,8 

Pasvalys 1,710,28 

Šakiai 2,40,5 

Šilutė 1,50,4 

Švenčionys 2,290,44 

Tauragė 2,00,3 

Varėna 1,030,29 

Vilkaviškis 2,60,5 

 

Vadovaujantis tarptautiniu epidemiologiniu radono rizikos vertinimo modeliu BEIR 

VI, įvertinta vidutinė rizika per visą žmogaus gyvenimą susirgti plaučių vėžiu (rūkantiems ir 

nerūkantiems) tirtų savivaldybių gyventojams (6.21 lentelė).  

 
6.21 lentelė. Vidutinės rizikos rūkantiems ir nerūkantiems gyventojams susirgti plaučių vėžiu dėl 

radono patalpose vertinimas 

Savivaldybė, kurios Vidutinė rizika Vidutinė rizika Bendra vidutinė 
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teritorijoje esančiuose 

gyvenamuosiuose pastatuose 

atlikti radono tyrimai 

rūkantiems 

gyventojams susirgti 

plaučių vėžiu dėl 

radono patalpose, proc. 

nerūkantiesiems 

gyventojams susirgti 

plaučių vėžiu dėl 

radono patalpose, proc. 

rizika susirgti 

plaučių vėžiu dėl 

radono patalpose, 

proc. 

Alytus 2,27 0,27 0,81 

Jurbarkas 2,9 0,4 1 

Kalvarija 4,9 0,6 1,8 

Pagėgiai 3,6 0,5 1,3 

Pasvalys 2,86 0,34 1,02 

Šakiai 3,9 0,5 1,4 

Šilutė 2,4 0,3 0,9 

Švenčionys 3,83 0,45 1,36 

Tauragė 3,3 0,4 1,2 

Varėna 1,73 0,2 0,61 

Vilkaviškis 4,3 0,5 1,6 

Vidutinė vertė 2,3 0,3 0,8 

 

Iš 6.21 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad vidutinė rizika susirgti plaučių vėžiu 

dėl radono patalpose padidėja iki 8 kartų, jeigu gyventojas rūko. 

 

Radono grunto ore tyrimų rezultatai 

 

2012–2016 m. gyventojų ir įmonės prašymu radono tūrinio aktyvumo grunto ore 

tyrimai atlikti 10 taškų Molėtų ir Ukmergės rajonuose ir Kauno miete esančiose teritorijose. 

Nustatytas radono tūrinis aktyvumas grunto ore buvo: Ukmergės rajone tirtoje teritorijoje nuo 

2 iki 48 kBqm-3 (jau aprašytas padidėjusios radono rizikos atvejis), Molėtų rajone – nuo 8 iki 

40 kBqm-3 ir Kauno mieste esančioje teritorijoje – nuo 1 iki 2 kBqm-3. Be jau aprašyto 

gyvenamojo pastato Ukmergės rajone Jogviluose, kitais tyrimų atvejais radono grunto ore 

kiekiai nerodė didesnės radono rizikos ir statant statinius tokiose teritorijose papildomų 

apsaugos priemonių dėl radono patekimo į patalpas nereikia. 

 

 

Atnaujintas Lietuvos radono žemėlapis bei pateikti duomenys Europos radono žemėlapiui  

 

Vykdant programą buvo atnaujintas Lietuvos radono žemėlapis (6.34 pav.), kuriame 

pavaizduotos vietovės, kuriose ištirti pastatai. Žemėlapiui sudaryti įsisavinta nauja žemėlapių 

kūrimo programa, kuri leidžia žemėlapį susieti su GPS duomenimis. Lietuvos radono 

žemėlapis leidžia atvaizduoti vidutinį radono tūrinį aktyvumą savivaldybės teritorijoje (6.35 

pav.), todėl jis gali būti naudojamas radono patalpose rizikai vertinti ir planuojant naujų 

gyvenamųjų namų statybas. 

2008–2016 m. radono patalpose tyrimų duomenys išsiųsti Europos Komisijos 

Jungtinių tyrimų centro Aplinkos ir tvarkymo institutui ir duomenis galima matyti Europos 

radono žemėlapyje https://geoserver.jrc.ec.europa.eu/remon/About/Atlas-of-Natural-

Radiation/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration. 
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6.34 pav. Lietuvos radono žemėlapis 2016 m. Taškais atvaizduoti pastatai, kuriuose 1995–2016 m. 

atlikti radono patalpose tyrimai 

 

 
6.35 pav. 2016 m. Lietuvos radono žemėlapis, kuriame atvaizduotos vidutinės radono tūrinio 

aktyvumo patalpose vertės atskirų savivaldybių teritorijose 

 

Išvados 

 

1. 2012–2016 m. atlikus radono tūrinio aktyvumo tyrimus 249 gyvenamosios, 

visuomeninės paskirties (darbo vietų), mokymo ir ugdymo įstaigų pastatuose, nustatyta 

didesnė, nei anksčiau, vidutinė radono tūrinio aktyvumo pastatuose vertė. Tai lėmė tiek 

statistiškai patikimesni tyrimai, tiek galimai pastaraisiais metais vis dažniau vykdoma pastatų 

renovacija, kai keičiami pastatų langai, apšildoma pastato išorė ar kt., bet nekeičiama 

ventiliacijos sistema; 



 

 62 

2. Lietuvos gyventojai dėl radono patalpose patiria daugiau kaip 30 proc. visos 

metinės jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos ir Lietuva patenka į šalių grupę, kuriose 

radono tūrinis aktyvumas nėra pats mažiausias. 1995–2016 m. ištyrus 2993 pastatų, 85 proc. 

pastatų radono tūrinis aktyvumas buvo nuo 10 iki 120 Bq m-3 (su vidutine verte, lygia 63 Bq 

m-3). Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, toks radono tūrinis aktyvumas nepriskiriamas 

didelei radono rizikai, tačiau apie 15 proc. visų tirtų pastatų radono tūrinis aktyvumas buvo 

didesnis kaip 120 Bq m-3, o 0,6 proc. – viršijo 300 Bq m-3 (t. y. leidžiamą lygį, nustatytą 2013 

m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas). Pastarųjų pastatų gyventojai 

informuoti apie tai, kad reikia taikyti radono patalpose mažinimo priemones siekiant mažinti 

gaunamą apšvitą bei plaučių vėžio susirgimo riziką; 

3. nuolatiniai gyventojų prašymai atlikti radono tūrinio aktyvumo tyrimus jų 

gyvenamosiose patalpose siekiant įsitikinti, ar nėra radono rizikos keliamo pavojaus, rodo, 

kad ši problema jiems yra svarbi ir jiems rūpi apsaugoti savo ir artimųjų sveikatą nuo galimos 

apšvitos. 

 

Rekomendacijos 

 

1. 2012–2016 m. atlikti radono patalpose tyrimai rodo, kad apšvita dėl radono 

patalpose didėja (keičiantis pastatų techniniams sprendimams renovuojant ar statant naujus 

pastatus), todėl būtina pakartotinai atlikti radono patalpose tyrimus tuose Lietuvos 

regionuose, kuriuose tyrimai buvo atlikti iki 2000 m., ir naujai įvertinti gyventojų dėl radono 

patalpose gaunamą apšvitą; 

2. siekiant įgyvendinti radonui patalpose mažinti prevencijos priemones, atitinkančias 

pasaulyje pripažintą praktiką, reikia toliau bendradarbiauti su Pasaulio sveikatos 

organizacijos, Tarptautinės atominės energijos agentūros, Europos Komisijos atstovais ir 

keistis informacija apie naujausias radono rizikos epidemiologinio vertinimo tendencijas bei 

techninius radono patekimo į patalpas mažinimo sprendimus; 

3. radono patalpose tyrimų kokybei užtikrinti tikslinga dalyvauti Tarptautinės 

atominės energijos agentūros, Europos Komisijos, Europos Bendrijų šalių organizuojamuose 

tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose matavimuose ir siekti atitikties tarptautiniam ISO 

standartui; 

4. nustačius, kad daugumoje naujai pastatytų gyvenamųjų pastatų buvo laikytasi 

statybos techniniuose reglamentuose nurodytų reikalavimų dėl patalpų oro kokybės 

užtikrinimo, taip pat ir dėl radono, būtina gilinti architektūros, statybos inžinierių, 

visuomenės sveikatos specialistų žinias apie radono keliamą riziką, organizuoti bendrus 

seminarus, susitikimus ar kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginius; 

5. gyventojams nuolat kreipiantis su prašymais dėl radono rizikos jų 

gyvenamuosiuose pastatuose įvertinimo ir akcentuojant radono problemos svarbą, būtina ir 

toliau intensyviai bendradarbiauti su savivaldybių administracijų atstovais, visuomenės 

sveikatos biurų specialistais, platinti informaciją bendrų renginių, susitikimų su gyventojais 

metu, regioninėje spaudoje ir visuomenės informavimo priemonėse, rengti ir platinti 

informacinius leidinius siekiant aiškinti radono problemą ir jos sprendimo būdus; 

6. tyrimais nustatyta radono tūrinio aktyvumo patalpose didėjimo tendencija, todėl 

Lietuvos teritorijoje būtina vykdyti nuolatinę valstybės lygio radono sukeliamos apšvitos 

stebėseną, siekiant įvertinti gyventojų dėl radono gaunamą apšvitą bei optimizuojant radono 

veikiamų gyventojų apsaugą nuo galimos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos. 

 

6.2.3. Statybos produktų lemiamos apšvitos tyrimai 
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Vienas žmogaus apšvitos šaltinių yra radionuklidai statybos produktuose. Tai yra 

gamtiniai radionuklidai – 232Th, 226Ra ir jų skilimo produktai bei 40K. Atskirais atvejais 

statybos produktuose gali būti ir į aplinką patekusio dirbtinio radionuklido 137Cs, tačiau 

nustatyta, kad šio radionuklido būna retai ir palyginti nedaug, o tuo tarpu gamtinių 

radionuklidų yra visose mineralinės kilmės statybos produktuose. 

Radiacinės saugos centre atliekami šių radionuklidų statybos produktuose kiekių ir jų 

nulemtos gyventojų apšvitos tyrimai. Tai daryti įpareigoja Lietuvos higienos norma 

HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“, kurioje nustatyti reikalavimai 

gamtinės kilmės radionuklidų kiekiams statybos produktuose. Todėl statybos produktuose 

atlikti tokius tyrimus būtina, juos sertifikuojant. Šie reikalavimai buvo įdiegti jau 1998 metais 

higienos normoje HN 85:1998. 

1999 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir aplinkos ministrų įsakymu „Dėl 

sertifikuojamų statybinių medžiagų, kurias privaloma radiologiškai ištirti, sąrašo“ nustatytas 

sąrašas statybos produktų, kuriuose radionuklidų kiekius tirti būtina. Tai – smėlis, skalda, 

žvyras, granitas, keramzitas, cementas, plytos, keramikiniai statybos produktai ir kt. Šie 

produktai yra tiriami dėl dviejų priežasčių – dėl to, kad statybose jų naudojami dideli kiekiai, 

ir dėl to, kad juose gali būti didesni gamtinių radionuklidų kiekiai. 

Pagal Europos Komisijos direktyvą 2013/59/Euratomas ir išanalizuotus daugelio metų 

tyrimų rezultatus peržiūrėtas statybos produktų sąrašas ir parengtas naujas Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-363 „Dėl 

statybos produktų, kuriuos privaloma radiologiškai ištirti sąrašo patvirtinimo“. 

Kadangi už statybos produktų atitiktį higienos normos HN 85:2011 reikalavimams 

atsako jų tiekėjas, į Radiacinės saugos centrą su prašymais atlikti tyrimus dažnai kreipiasi ir 

jų tiekėjai. 

Statybos produktus tyrimams taip pat pristato ir gyventojai, jų įsigiję arba 

besiruošiantys įsigyti. 

Turimi rezultatai rodo, kad gamtinių radionuklidų kiekiai statybos produktuose yra 

labai įvairūs. Šių kiekių mažiausios, didžiausios vertės ir vidurkiai parodyti žemiau esančioje 

6.22 lentelėje. Radionuklidų kiekiui apibūdinti naudojamas specialus radionuklido savitojo 

aktyvumo vienetas bekerelis kilogramui (Bq/kg). Aktyvumo rodiklis bedimensinis dydis, 

naudojamas vertinant statybos produktų skleidžiamą gama spinduliuotę ir apskaičiuojamas 

pagal statybos produktuose esančių 226Ra, 232Th, 40K ir 137Cs radionuklidų savitąjį aktyvumą. 

Aktyvumo rodiklis reiškia, kad statybos produktuose, iš kurių pastatytas statinys, esančių 

gamtinių radionuklidų nulemta gyventojų išorinė apšvita gyvenamosiose patalpose turi 

neviršyti 1 mSv per metus. 

Radionuklidų kiekiai arba savitieji aktyvumai statybos produktuose matuojami gama 

spektrometrais.  

 
6.22 lentelė. Gamtinių radionuklidų savitasis aktyvumas ir aktyvumo indeksas 2012-2016 m. tirtuose 

statybos produktuose 

Statybos produkto pavadinimas 
Savitasis aktyvumas, Bq/kg Aktyvumo 

rodiklis 226Ra 232Th 40K 

Portlandcementis, cementas 
35-63 

51 

14-27 

20 

157-274 

217 

0,24-0,39 

0,34 

Betonas, gelžbetonis, mūro-asfalto 

mišinys, betono skalda, betono-žvirgždo 

skalda, betono-granito skalda  

28-56 

44 

13-32 

19 

280-646 

450 

0,25-0,54 

0,39 

Smėlio-žvyro žaliava iš karjerų, smėlio 

frakcijos, žvyro frakcijos, žvirgždo 

skalda  

1,5-80 

33 

1,7-52 

18 

7-862 

448 

0,03-0,82 

0,35 
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Granitas, granito skalda, granito užpildai, 

granito plokštės, granitas vidaus apdailai, 

granito skalda geležinkeliui 

11-159 

66 

8-84 

39 

93-1337 

887 

0,03-1,18 

0,68 

Dolomito žaliava iš karjerų, dolomito 

skalda 

12-14 

12 

2,0-2,7 

2,3 

73-99 

86 

0,08-0,09 

0,08 

Keraminės plytos, keraminiai blokai ir 

kt. keraminiai statybos produktai, 

keraminės plytelės vidaus apdailai 

46-106 

79 

10-69 

48 

37-1348 

954 

0,22-1,03 

0,82 

Bazaltas, marmuras, smiltainis, skalūnai, 

travertinas, natūralus akmuo, akmuo 

vidaus apdailai 

2,2-79 

17 

0,3-45 

14 

9-1047 

328 

0,01-0,84 

0,16 

 

Didžiausi radionuklidų aktyvumai yra granite, keraminėse plytose, keramzite, šlake, 

mažiausi – dolomite, marmure, kvarciniame smėlyje. Didesni gamtinių radionuklidų 

aktyvumai gali būti kai kurių rūšių cemente priklausomai nuo jo sudedamųjų dalių žaliavų 

gavybos vietų. 

Kaip minėta, reikalavimai gamtinės kilmės radionuklidų ir 137Cs kiekiams statybos 

produktuose nustatyti higienos normoje HN 85:2003. Tačiau kiekiai ne visada yra lemiamas 

veiksnys, nustatant ar produktas tinkamas naudoti. Būtina atsižvelgti ir į tai, kiek šio produkto 

bus pastate ir kur – išorėje ar viduje – jie bus naudojami. Vienokią apšvitos dozę lems vidaus 

apdailos darbams panaudotas tinkas, kitokią – išorėje esantys betoniniai laipteliai, net jeigu 

radionuklidų kiekiai tinke ir laipteliuose bus vienodi ar keraminės plytos ar betonas, iš kurio 

pastatytas statinys. 

Todėl tais atvejais, kai radionuklidų kiekiai statybos produktuose viršija lygius, 

nustatytus higienos normoje HN 85:2011, reikia apskaičiuoti, kokią apšvitos dozę žmonės dėl 

tokių statybos produktų gali gauti konkrečiame statinyje. Gyventojų apšvitos dozėms įvertinti 

naudojamos specialios kompiuterinės skaičiavimo programos, naudojančios gamtinių 

radionuklidų aktyvumą, statybos produkto tipą, jos kiekį, tankį, statinio formą. 

 

Išvada 
2012-2016 m. atliktų statybos produktų tyrimų rezultatai rodo, kad daugumos statybos 

produktų aktyvumo indeksas yra mažesnis už vienetą ir visus šiuos statybos produktus galima 

naudoti be apribojimų. Šių produktų lemiama gyventojų apšvita neviršys leistinos apšvitos 

dėl radionuklidų statybos produktuose (1 mSv). Kai kurios statybinės medžiagos turi daugiau 

gamtinių radionuklidų, tačiau jos naudojamos nedideliais kiekiais ir daugiausia išorės 

apdailai, pvz. granitas, todėl jų lemiama gyventojų apšvita neviršys leistinos. 

 

6.2.4. Orlaivių įgulos narių gaunamos apšvitos vertinimas 
 

Europos Sąjungos teisės aktuose ir TATENA‘os rekomendacijose nustatytos 

radiacinės saugos priemonės, kurių privalu laikytis orlaivių bendrovėms, perkeltos į Lietuvos 

higienos normą HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ (toliau – HN 

85:2011) ir RSC direktoriaus įsakymu patvirtintą Radiacinės saugos priemonių taikymo 

civilinėje aviacijoje ir orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo tvarkos aprašą. Vadovaujantis 

HN 85:2011 reikalavimais, orlaivių įgulų narių (skraidančių didesniame nei 8000 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. 

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 
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priemonės bei mažinama orlaivių įgulų narių apšvita, visi duomenys registruojami, saugomi 

ir teikiami RSC nustatyta tvarka. 

Išanalizavus keturių kontroliuojamų orlaivių bendrovių pateiktus duomenis nustatyta, 

kad didžiausia 2016 m. įvertinta orlaivio įgulos nario metinė apšvitos dozė buvo 2,17 mSv, 

vidutinė – 0,7 mSv. Orlaivių įgulų narių apšvitos dozių pasiskirstymo dinamika 2012–2016 

m. pavaizduota 6.37 pav. 

 

 
6.37 pav. Orlaivių įgulų narių apšvitos dozių pasiskirstymo dinamika 2012–2016 m. 

 

Per pastaruosius 5 metus vidutiniškai 38 proc. orlaivių įgulų narių apšvita iš kosminės 

spinduliuotės viršijo 1 mSv per metus, atitinkamai 2016 m. – 36 proc. atvejų. Tokiais atvejais 

taikytos teisės aktuose nustatytos radiacinės saugos priemonės: orlaivio įgulos nariai 

supažindinti su apšvitos rezultatais ir informuoti apie galimas pasekmes sveikatai. 

 

Išvada 

Palyginus Lietuvos orlaivių bendrovių įgulų narių apšvitos duomenis su kitų Europos 

šalių duomenimis (remiantis Europos Komisijos ataskaita Nr. 156 „Dėl radiacinės saugos 

priemonių įgyvendinimo orlaivių įgulų nariams“) galima teigti, kad Lietuvos orlaivių įgulų 

narių apšvita išlieka mažesnė nei daugelio kitose Europos šalyse dirbančių orlaivių įgulų 

narių, nes yra mažesnis Lietuvos orlaivių įgulų narių darbo krūvis ir skiriasi skrydžių 

maršrutai. 

 

7. Medicininių procedūrų metu gyventojų gaunamos apšvitos vertinimas 
 

Medicininė apšvita sudaro didžiausią iš dirbtinių šaltinių žmonių gaunamos apšvitos 

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. 

Įgyvendinant Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 4 d. įsakymu 

Nr. V–6 patvirtintą „Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų 

programą“, siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų patiriamą medicininę apšvitą, atsižvelgus į 

tarptautinių organizacijų rekomendacijas, ir palyginti pacientų gaunamas dozes su sveikatos 

apsaugos ministro nustatytais rekomenduojamais medicininės apšvitos lygiais, buvo 

parengtos ir Radiacinės saugos centro direktoriaus patvirtinos 2012–2016 m. 

rentgenografijos, rentgenoskopijos, mamografijos, kompiuterinės tomografijos, intervencinės 

radiologijos ir branduolinės medicinos procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos 

stebėsenos programos. Šių programų tikslas – per penkerius metus didžiojoje daugumoje 
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asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) įvertinti pacientų gaunamą apšvitą įvairių 

diagnostikos procedūrų metu. Įgyvendinant pacientų gaunamos apšvitos 2012 – 2016 m. 

stebėsenos programas iš 84 proc. ASPĮ buvo surinkti duomenys apie medicininės 

diagnostikos procedūras, gauti duomenys palyginti su rekomenduojamais medicininės 

apšvitos lygiais (toliau – RDL) bei apskaičiuotos pacientų gautos efektinės dozės šių 

procedūrų metu.  

Apibendrinus 2011 m. surinktus duomenis ir atliktų matavimų rezultatus, 

vadovaujantis Europos Komisijos išleistomis rekomendacijomis dėl gyventojų gaunamos 

apšvitos, atliekant rentgenodiagnostines procedūras, įvertinimo, 2012 m. buvo įvertinta 

Lietuvos gyventojų gaunama apšvita rentgenodiagnostinių procedūrų metu. Nustatyta, kad 

kolektyvinė efektinė dozė tenkanti vienam gyventojui 2011 m. buvo lygi apie 0,8 mSv, t.y. 

sudarė apie 27 proc. gyventojų gaunamos apšvitos iš visų šaltinių. 2016 m., apibendrinus 

pacientų gaunamos apšvitos 2012–2016 m. stebėsenos programų įgyvendinimo metu 

surinktus duomenis, buvo nustatyta, kad kolektyvinė efektinė dozė tenkanti vienam 

gyventojui Lietuvoje yra lygi apie 0,95 mSv ir sudaro apie 31 proc. gyventojų gaunamos 

apšvitos iš visų šaltinių. Didžiausią įtaką kolektyvinei efektinei dozei turi kompiuterinės 

tomografijos procedūrų skaičius, nors jų atliekama tik apie 9,5 proc. nuo visų atliekamų 

rentgenodiagnostinių procedūrų (7.1 pav.). 
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7.1 pav. Lietuvos gyventojų gautos kolektyvinės efektinės dozės priklausomybė nuo skirtingų 

rentgenodiagnostinių procedūrų 2016 m. 

 

Pacientų gaunama apšvita rentgenografijos procedūrų metu. Įgyvendinant 

Rentgenografijos procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos 2012–2016 m. 

programą, apšvita įvertinta 109 ASPĮ maždaug 5350 rentgenografijos tyrimų metu. Tyrimų 

pasiskirstymas pagal procedūros tipą pateiktas 7.2 pav. 
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7.2 pav. 2012 – 2016 m. surinktų duomenų, apie atliktas rentgenografijos procedūras pacientų 

apšvitai įvertinti, pasiskirstymas pagal tiriamą sritį 

 

Iš 7.2 paveikslo matyti, kad dažniausiai 2012 – 2016 m. ASPĮ buvo vertinama pacientų 

gauta apšvita krūtinės ląstos PA (30 proc. ) ir stuburo juosmens dalies AP ir LAT (25 proc.) 

procedūrų metu. Tai yra dažniausiai Lietuvos ASPĮ atliekamos rentgenografijos procedūros, 

kurioms nustatyti RDL. 

7.1 lentelėje pateikti duomenys apie 2012–2016 m. patikrintų ASPĮ skaičių ir keliose 

iš jų buvo viršyti RDL.  Matyti, kad beveik 24 proc. ASPĮ RAL buvo viršyti atliekant bent 

vieną iš rentgenografijos procedūrų, kurių metu pacientų gauta apšvita buvo vertinta.  

 
7.1 lentelė.  2012–2016 m. patikrintų ASPĮ, bei ASPĮ, keliose buvo viršyti RDL, skaičius 
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PA LAT 
PA/

AP 
LAT AP LAT AP LAT 

2012 m. 25 3 1 – – – – – 2 3 – – – 

2013 m. 26 10 4 2 1 1 – – 4 2 – 1 1 

2014 m. 22 4 1 1 1 1 – – 2 2 – 1 – 

2015 m. 17 5 2 2 1 – – – 2 – – 1 – 

2016 m. 19 4 2 – – – – – 3 1 – – – 

 109 26 10 5 3 2 – – 13 8 – 3 1 

 

Iš 7.1 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad dažniausiai RDL viršijami atliekant 

krūtinės ląstos PA ir stuburo juosmens dalies AP ir LAT procedūras. Tačiau reikia atkreipti 

dėmesį, kad daugiausia ASPĮ vertino pacientų gaunamą apšvitą būtent šių 3 procedūrų metu. 

Vertinant visą duomenų imtį, matyti, kad viršijimai atliekant krūtinės ląstos PA ir stuburo 

juosmens dalies LAT procedūras buvo santykinai reti. Apskaičiavus santykį – ASPĮ 
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skaičiaus, kuriose buvo vertinta pacientų gauta apšvita su ASPĮ skaičiumi, kuriose buvo 

nustatyti viršijimai, pastebima, kad dažniausiai RDL viršyti atliekant kaukolės AP/PA (27 

proc. iš visų apšvitos vertinimų), krūtinės ląstos LAT (25 proc. iš visų apšvitos vertinimų) ir 

stuburo juosmens dalies AP (24 proc. iš visų apšvitos vertinimų).  

ASPĮ, kuriose buvo nustatyti RDL viršijimai turėjo nustatyti viršijimų priežastis, apie 

jas informuoti Radiacinės saugos centrą ir imtis korekcinių veiksmų pacientų gaunamai 

apšvitai sumažinti. Pritaikius korekcinius veiksmus, ASPĮ pakartotinai įvertindavo pacientų 

gaunamą apšvitą. 7.3 paveikslėlyje pavaizduoti pacientų gaunamos apšvitos pokyčiai prieš 

atliekant korekcinius veiksmus ir po jų. 

 

 
7.3 pav. Paviršiaus įėjos dozės (PĮD) stuburo juosmens LAT tyrimų metu prieš atliekant korekcinius 

veiksmus ir po jų 

 

Priežastys, kurias ASPĮ nurodydavo kaip darančias įtaką pacientų gaunamai apšvitai 

ir RDL viršijimui nurodytos 7.2 lentelėje. Matyti, kad dažniausiai didesnę pacientų apšvitą 

nulemia žmogiškasis faktorius.  

 
7.2 lentelė. ASPĮ nurodytos RDL viršijimo priežastys 

Eil. 

Nr. 
ASPĮ nurodyta RAL viršijimo priežastys 

Kiek kartų nurodyta, kad ši 

priežastis turėjo įtakos pacientų 

gaunamai apšvitai 

1 Neteisingai rankiniu būdu parinkti parametrai 6 

2 Neteisingai parinktas apšvitos laukas 5 

3 Neteisingai nustatyti parametrai protokoluose 4 

4 Nebuvo naudojama/ neteisingai dirbo AEV 4 

5 Technologė nurašė neteisingus duomenis 2 

6 Neteisingai guldomas pacientas 1 

7 
Technologė nematė "Klaidos pranešimo", dėl 

kurio netinkamai veikė sistema 
1 

8 senas aparatas 1 

9 Nėra AEV 1 

 

Pacientų gaunama apšvita rentgenoskopijos procedūrų metu. Įgyvendinant 

Rentgenoskopijos procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos 2012-2016 metų 

programą, apšvita įvertinta 20 ASPĮ. Remiantis 2012 m. siųsto klausimyno rezultatais, 

Lietuvoje buvo 55 ASPĮ, kurios atlikinėjo rentgenoskopijos procedūras. Šioms procedūroms 

atlikti buvo naudojami 79 rentgenodiagnostikos aparatai. Pakartotinai 2016 m. išsiuntus 

klausimyną ir išanalizavus duomenis, ASPĮ skaičius sumažėjo iki 45, kurios per metus atliko 
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bent vieną rentgenoskopijos procedūrą. Aparatų skaičius sumažėjo iki 64. Procedūrų skaičiaus 

pokytis per 5 metus pavaizduotas 7.4 pav.  
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7.4 pav. Rentgenoskopijos procedūrų skaičiaus pokytis 

 

Matome, kad per šį laikotarpį rentgenoskopijos procedūrų skaičius Lietuvos ASPĮ 

labai sumažėjo, apytiksliai 2,6 karto. Remiantis Europos komisijos išleistu leidiniu RP 180 

„Europos gyventojų medicininė apšvita“ ir 2015 m. duomenimis, Lietuva iš vienos 

daugiausiai Europoje atlikdavusių rentgenoskopijos procedūrų pasiekė Europos šalių vidurkį, 

atsižvelgiant į bendrą rentgenodiagnostikos procedūrų skaičiaus procentinę dalį. Iš šio 

pokyčio galima teigti, kad rentgenoskopijos procedūras pakeičia modernesni, efektyvesni ir 

nenaudojantys jonizuojančiosios spinduliuotės tyrimo metodai. Dažniausiai atliekamos 

procedūros nepasikeitė, tai buvo viršutinio (stemplės, skrandžio, plonosios žarnos 

procedūros) ir apatinio virškinamojo trakto kontrastiniai rentgenoskopijos tyrimai. Taip pat, 

atkreiptinas dėmesys, kad daugelyje ASPĮ rentgenoskopijos procedūros atliekamos naudojant 

senos kartos rentgenodiagnostikos aparatus, kurie neturi dozės ir ploto sandaugos matuoklių. 

Išanalizavus surinktus duomenis nustatyta, kad viršutinio virškinamojo trakto 

kontrastinės rentgenoskopijos tyrimo vidutinė dozės ir ploto sandauga viršija RDL, todėl 

rekomenduotina peržiūrėti nustatytą RDL ir jį patikslinti (7.3 lentelė). 

7.3 lentelė. Vidutinių dozės ir ploto sandaugos matuoklių parodymų bei švietimo trukmių palyginimas 

su nustatytais rekomenduojamais lygiai (nurodytas pasikliovimo intervalas esant  95% lygmeniui) 

Procedūros 

pavadinimas 

Dozės ir ploto 

sandaugos 

vidurkis 

Gy*cm2 

Didžiausios 

ir 

mažiausios 

DAP vertės 

santykis 

Rekomen-

duojama 

vertė, 

Gy*cm2 

Švietimo 

trukmės 

vidurkis, 

min 

Rekomen-

duojama 

vertė, min 

Efektinė 

dozė, 

mSv 

Viršutinio 

virškinamojo trakto 

kontrastinė 

rentgenoskopija 

19±2,3 57,6 18 1,9±0,2 3 3,8±0,5 

Žarnyno retrogradinė 

kontrastinė 

rentgenoskopija 

25±2,3 48,6 33 2±0,17 4 7±0,7 

Krūtinės ląsta 1,1±0,2 17,6 2 25±3 s 40 s 0,15±0,03 

 

Pacienčių gaunama apšvita mamografijos procedūrų metu. Įgyvendinant 

Rentgenodiagnostinių mamografijos procedūrų metu pacienčių gaunamos apšvitos stebėsenos 
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2012-2016 metų programą, apšvita įvertinta 32 ASPĮ. Minėtose ASPĮ buvo naudojami 34 

mamografijos aparatai. Buvo surinkta ir išanalizuota 94 proc. visų Lietuvos ASPĮ. Dvejose 

ASPĮ buvo nustatytas rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių viršijimas, todėl duomenų 

rinkimas ir pacienčių VLD vertinimas buvo atliktas pakartotinai. Po įrangos derinimo darbų ir 

personalo konsultavimo, atlikus apšvitos vertinimą, viršijimų nebuvo nustatyta. 

Vykdant rentgenodiagnostinių mamografijos procedūrų metu pacienčių gaunamos 

apšvitos programą nustatyta, kad daugiausia mamografijos tyrimų atliekama su 

skaitmenizuotais mamografijos aparatais, tačiau gydytojų nuomone geriausios kokybės 

vaizdais pasižymi skaitmeniniai, o blogiausios – skaitmenizuoti mamografijos aparatai.  

 

 
7.5 pav. VLD priklausomybė nuo suspaustos krūties storio ir vaizdo gavimo sistemos 

 

Taip pat, nustatyta, kad mažiausia dozė gaunama atliekant procedūras skaitmeniniais 

mamografijos aparatais – iki 2 kartų mažesnė už skaitmenizuotų (7.5 pav.). Taip pat geriausia 

vaizdo kokybe, įvertinta kokybės kontrolės bandymų metu, pasižymi skaitmeniniai 

mamografijos aparatai.  
 

Pacientų gaunama apšvita kompiuterinės tomografijos procedūrų metu. 

Įgyvendinant Kompiuterinės tomografijos procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos 

stebėsenos 2012-2016 m. programą, apšvita įvertinta 43 ASPĮ. Daugiausia duomenų surinkta 

apie galvos kompiuterinės tomografijos procedūras (26 proc.), šiek tiek mažiau apie stuburo 

(juosmens dalies ) (19 proc.), krūtinės ląstos (16 proc.) ir pilvo (12 proc.) kompiuterinės 

tomografijos procedūras.  

Vykdant pacientų gaunamos apšvitos kompiuterinės tomografijos procedūrų metu 

stebėseną skirtingose ASPĮ, nustatyta, kad rekomenduojami standartinio svorio paciento 

apšvitos rentgenodiagnostikos procedūrų, atliekamų kompiuteriniu tomografu, metu lygiai,  

nebeatitinka šių dienų kompiuterinės tomografijos procedūrų atlikimo praktikos ir turimų 

technologijų. Atsižvelgus į tai, būtina, bendradarbiaujant su medicinos fizikais ir gydytojais 

radiologais, peržiūrėti rekomenduojamus kompiuterinės tomografijos procedūrų lygius, juos 

koreguoti ir toliau stebėti pacientų gaunamą apšvitą kompiuterinės tomografijos procedūrų 

metu.  

 

Pacientų gaunama apšvita intervencinės radiologijos procedūrų metu. 

Įgyvendinant Intervencinės radiologijos procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos 

stebėsenos 2012–2016 m. programą, apšvita įvertinta visose 10 ASPĮ (20 skirtingų 
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angiografijos aparatų). Programos vykdymo laikotarpiu buvo surinkti duomenys apie 15308 

intervencinių radiologinių procedūrų metu pacientų gautą apšvitą. Iš visų surinktų duomenų 

diagnostinė koronarografija (toliau – KOG) sudarė 50,3 proc., gydomoji perkutaninė 

transliuminalinė koronarinė angioplastika (toliau – PTKA) – 14,2 proc, o kompleksinė 

koronarografija kartu su perkutaninė transliuminalinė koronarinė angioplastika (toliau – 

KOG+PTKA) – 12 proc. (7.6 pav.). 

 

Intervencinės radiologijos procedūrų pasiskirstymas
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7.6 pav. Atliekamų IR procedūrų pasiskirstymas 

 

Išanalizavus intervencinės radiologijos procedūrų metu pacientų gaunamos 

apšvitos stebėsenos 2012–2016 m. programos duomenis, nustatyta, kad apie 1 proc. pacientų, 

kai kurių intervencinės radiologijos procedūrų metu iki 5 proc., gauna apšvitą, kuri gali 

sąlygoti nulemtųjų (deterministinių) efektų atsiradimą. Vadovaujantis tarptautinėmis 

rekomendacijomis, pacientas, po tokios procedūros, turi būti informuojamas apie galimus 

nulemtuosius efektus ir kliniškai stebimas. Lietuvoje nėra nustatytų Paciento apšvitos dozių 

kriterijų, kuriuos viršijus turi būti atliekama paciento klinikinė stebėsena, todėl nustatytas 

poreikis tokius kriterijus (7.4 lentelė) įteisinti ir toliau stebėti pacientų gaunamą apšvitą 

intervencinės radiologijos procedūrų metu. 

 
7.4 lentelė. Paciento apšvitos dozių kriterijai 

Parametras Įspėjamasis pranešimas Pakartotinis 

įspėjimas 

Klinikinio 

stebėjimo riba 

Pikinė odos dozė (PSD) 2000 mGy 500 mGy 3000 mGy 

Atskaitos taško kerma ore, K 3000 mGy 1000 mGy 5000 mGy 

Dozės ir ploto sandauga (P) 300 Gy x cm2 100 Gy x cm2 500 Gy x cm2 

Spinduliuotės trukmė, min 30 min 15 min 60 min 

  

Pacientų gaunama apšvita branduolinės medicinos procedūrų metu. Įgyvendinant 

Branduolinės medicinos procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos 2012-2016 

metų programą, apšvita įvertinta visose 6 ASPĮ, atliekančiose diagnostines branduolinės 

medicinos procedūras.  
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7.7 paveiksle pavaizduoti vidutiniai radiofarmakologinių preparatų aktyvumai paskirti 

pacientams atliekant skirtingas procedūras Lietuvos ASPĮ.  

 

 
7.7 pav. Vidutiniai RF preparatų aktyvumai paskirti pacientams atliekant skirtingas procedūras 

Lietuvos ASPĮ ir Lietuvos rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai BM procedūroms 

 

Iš 7.7 paveikslo matyti, kad didžiausią apšvitą pacientai gauna atliekant širdies ir kaulų 

scintigrafiją, šiek tiek mažesnes apšvitas gauna pacientai, kuriems atliekamos prieskydinių 

liaukų scintigrafija. Nė vienu atveju RDL neviršijami. 

Pacientų gaunamos vidutinės efektinės dozės atlikus jiems diagnostines branduolinės 

medicinos procedūras parodytos 7.8 paveiksle.  
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7.8 pav. Pacientų gautos vidutinės efektinės dozės atlikus inkstų, kaulų, skydliaukės, prieskydinių liaukų ir 

širdies diagnostines BM procedūras 

  

Iš 7.8 pav. matyti, kad pacientai didžiausią apšvitą gauna atliekant širdies tyrimus 

naudojant 99mTc – MIBI – efektinė dozė yra 6,4 mSv. Taip pat, palyginus didelę apšvitą 

gauna pacientai kuriems atliekama prieskydinių liaukų scintigrafija naudojant 99mTc – MIBI,  

širdies scintigrafija naudojant 123I – MIBG ir kaulų scintigrafija naudojant  99mTc – MDP.  
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7.9 pav. Pacientų vidutinės efektinės dozės atlikus inkstų ir kaulų diagnostines BM procedūras 

skirtingose šalyse 

 

Palyginus pacientų gaunamą apšvitą Lietuvoje ir kai kuriose kitose šalyse (7.9 pav.), 

matyti, kad Lietuvoje pacientams paskiriami santykinai maži RF preparatų aktyvumai.  

 

Išvados 

1. Didžiausią dalį žmonių apšvitos (kolektyvinės efektinės dozės), gaunamos atliekant 

medicinines diagnostikos procedūras, sudaro apšvita gauta dėl atliktų kompiuterinės 

tomografijos procedūrų. Ji sudaro net apie 60 proc. (apie 570 mSv tūkstančiui gyventojų) visos 

Lietuvos gyventojų gaunamos kolektyvinės efektinės dozės, kuri yra apie 950 mSv tūkstančiui 

gyventojų; 

2. nuo 2011 m. kolektyvinė efektinė Lietuvos gyventojų dozė išaugo 12 proc. 

Didžiausią įtaką tam turėjo atliktų kompiuterinės tomografijos procedūrų skaičiaus padidėjimas 

(apie 30 proc.), todėl reikia ypatingą dėmesį atkreipti į šių procedūrų pagrįstumą ir 

optimizavimą; 

3. nustatytas poreikis peržiūrėti ir pakoreguoti rekomenduojamus standartinio svorio 

paciento apšvitos rentgenodiagnostikos procedūrų metu lygius, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-865 „Dėl 

rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo 

procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo“; 

4. apibendrinus visus surinktus intervencinių radiologinių procedūrų metu pacientų 

gaunamos apšvitos duomenis ir išanalizavus tarptautinių rekomendacijų pateikiamus siūlymus, 

numatoma apsvarstyti intervencinės radiologijos apšvitos dozių parametrų stebėsenos ir 

klinikinės stebėsenos lygių nustatymą ir įteisinimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose radiacinę saugą; 

5. siūloma pratęsti pacientų gaunamos apšvitos stebėjimą ir vertinimą, skatinant ASPĮ 

vadovautis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. patvirtintu įsakymu Nr. 

V-135 „Dėl Pacientų apšvitos dozių, gautų rentgenodiagnostikos ir branduolinės medicinos 

diagnostikos procedūrų metu, vertinimo duomenų ir rezultatų pateikimo Radiacinės saugos 

centrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir naudotis Radiacinės saugos centro direktoriaus 

patvirtintomis „Pacientų gautos apšvitos medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų metu 

vertinimo metodinėmis rekomendacijomis“. 
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8. Profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai, gaunamos apšvitos pagal 

amžiaus grupes bei lytį vertinimas 
 

8.1. Individualiosios apšvitos vertinimas 
 

8.1.1. Išorinės apšvitos vertinimas 
 

Planuojamose apšvitos situacijose, vykdant veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais, darbuotojai patiria profesinę apšvitą. Visose veiklos srityse, kuriose naudojama 

jonizuojančioji spinduliuotė, taikomos radiacinės saugos priemonės turi būti tokios, kad 

darbuotojai negautų didesnių, nei valstybėje nustatytos, ribinių dozių. 

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro 

(toliau – registras) duomenimis, Lietuvoje kasmet dirbama su daugiau kaip 5 tūkstančiais 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, todėl gyventojų gaunamos apšvitos stebėsena yra 

viena iš aktualiausių visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) sričių. 2012–2016 m. 

laikotarpiu kasmet profesinės apšvitos stebėsena atlikta vidutiniškai 5362 darbuotojų, 

dirbančių medicinos, pramonės, mokslo ir kitose įstaigose. Vykdant Gyventojų apšvitos 

stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 m. programą atlikta šių darbuotojų gautų metinių dozių 

analizė pagal lytis ir amžiaus grupes (8.1–8.5 pav.). 

 

 
8.1 pav. Vyrų ir moterų, kuriems 2012–2016 m. buvo atlikta profesinės apšvitos stebėsena, skaičiaus 

kitimas 

 

 
8.2 pav. Vyrų ir moterų vidutinės metinės efektinės dozės 2012–2016 m. 
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8.3 pav. Vyrų ir moterų gautos didžiausios metinės efektinės dozės 2012–2016 m. 

 

 
8.4 pav. Vyrų ir moterų, dirbančių su šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, skaičiaus 

pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2016 m. 

 

 
8.5 pav. Vyrų ir moterų vidutinių metinių efektinių dozių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2016 

m. 

 

2012–2016 m. profesinė apšvita buvo vertinama vidutiniškai 2793 (52 proc.) vyrų ir 

2569 (48 proc.) moterų (8.1 pav.). Didžiausias skaičius vyrų ir moterų, dirbančių su šaltiniais 

ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, buvo 50–59 metų amžiaus grupėje (8.4 pav.). 

Didžiausios vidutinės metinės dozės registruotos vyrų ≥70 metų amžiaus grupėje ir moterų 

40–49 metų amžiaus grupėje (8.5 pav.). Nustatyta, kad vyrai vidutiniškai gavo apie 30 proc. 

didesnes apšvitos dozes nei moterys. 

Palyginus 2012–2016 metų vidutinių ir didžiausių metinių efektinių dozių rezultatus, 

didesnių pokyčių 2016 m. nenustatyta (8.2–8.3 pav.). 
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2012–2016 m. laikotarpio profesinės apšvitos analizės rezultatai rodo, kad darbuotojai 

negauna didesnių efektinių dozių, nei darbuotojams nustatyta metinė ribinė efektinė dozė (50 

mSv). Išskyrus vieną atvejį, kai 2014 m. diagnostinės radiologijos darbuotojai buvo 

užregistruota 76 mSv metinė efektinė dozė (8.3 pav.). Jos dozė buvo didesnė už didžiausią 

metinę efektinę ribinę dozę (50 mSv). Šiuo atveju gautos padidintos apšvitos priežastys 

nebuvo aiškios, todėl buvo atliktas biologinės dozimetrijos tyrimas, kuris patvirtino 

darbuotojos gautą apšvitą. Didžiausia vyrų gauta metinė efektinė dozė buvo 13,9 mSv (2013 

m.). Vidutinė moterų gauta metinė efektinė dozė buvo 0,26 mSv, vyrų – 0,41 mSv. 

 

 
8.4 pav. Atskirų profesijų grupių vidutinės metinės bendrosios efektinės dozės 2012–2016 m. 

 

Atlikus atskirų profesijų grupių darbuotojų 2012–2016 m. individualiųjų dozių analizę 

ir vertinimą, nustatyta, kad didesnių apšvitos dozių buvo užregistruota intervencinės 

radiologijos ir kardiologijos, branduolinės medicinos vidurinio personalo ir branduolinės 

energetikos darbuotojams. Ilgalaikiai profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai rodo, kad dėl 

darbo specifikos didžiausias apšvitos dozes gauna intervencinės radiologijos ir kardiologijos 

gydytojai (8.4 pav.). Todėl šios srities gydytojų naudojamos radiacinės saugos priemonės turi 

būti nuolat prižiūrimos ir tinkamai kontroliuojamas jų naudojimas.  

Darbuotojų, kurių viso kūno gaunama apšvita pasiskirsto netolygiai, vertinamos ne tik 

efektinės, bet ir atskirų kūno dalių (akių ir galūnių) gautos lygiavertės dozės. 

2016 m. buvo matuojamos ir vertinamos 143 darbuotojų rankų apšvitos dozės ir 95 

darbuotojų – akių apšvitos dozės. Nustatyta, kad gauta vidutinė rankų lygiavertė dozė buvo 

9,9 mSv, vidutinė akies lęšiuko lygiavertė dozė – 4,5 mSv. Didžiausios metinės rankų 

lygiavertės dozės buvo 75,3 mSv (moterų) ir 79,4 mSv (vyrų). Didžiausios metinės akies 

lęšiuko lygiavertės dozės buvo 11 mSv (moterų) ir 18,5 mSv (vyrų). 2016 m. gauta didžiausia 

akies lęšiuko lygiavertė dozė sudarė apie 93 proc. nustatytos akies lęšiuko metinės ribinės 

lygiavertės dozės (20 mSv), o gauta didžiausia rankų lygiavertė dozė sudarė apie 16 proc. 

nustatytos galūnių metinės ribinės dozės (500 mSv). 

 

Išvados 
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Atlikus darbuotojų gautų metinių apšvitos dozių analizę, nustatyta, kad: 

1. didžiausias apšvitos dozes gavo intervencinės radiologijos ir kardiologijos 

darbuotojai, branduolinės medicinos vidurinio personalo darbuotojai ir branduolinės 

energetikos darbuotojai; 

2. 2012–2016 m. laikotarpiu vyrų didžiausia gauta metinė efektinė dozė buvo 

13,9 mSv, vidutinė – 0,41 mSv. Moterų didžiausia gauta metinė efektinė dozė buvo 76 mSv, 

vidutinė – 0,26; 

3. 2016 m. didžiausia vidutinė metinė efektinė dozė 0,71 mSv buvo vyrų ≥70 

metų amžiaus grupėje ir 0,32 mSv – moterų 40-49 amžiaus grupėje; 

4. 2016 m. didžiausios metinės rankų apšvitos lygiavertės dozės – 79,4 mSv vyrų 

ir 75,3 mSv moterų; 

5. 2016 m. didžiausios metinės akių apšvitos lygiavertės dozės – 18,5 mSv vyrų 

ir 11 mSv moterų; 

6. vyrai vidutiniškai gavo apie 30 proc. didesnes apšvitos dozes nei moterys. 

 

8.1.2. Vidinės apšvitos dozių tyrimų rezultatai 
 

2012–2016 m. laikotarpiu siekiant įvertinti gyventojų ir darbuotojų vidinės apšvitos 

dozes Radiacinės saugos centre viso kūno skaitikliu ir skydliaukės aktyvumo matuokliu 

atlikti 429 tyrimai. 

Darbuotojams, dirbantiems su atviraisiais jodo šaltiniais (131I, 123I ir 125I), skydliaukės 

aktyvumo matuokliu atlikti 181 skydliaukės aktyvumo matavimai. Per 5 metus 51 kartą 

branduolinės medicinos darbuotojų skydliaukėse buvo aptiktas 131I (6.6 pav.). Išmatuotas šio 

radionuklido didžiausias aktyvumas buvo 1386 Bq. Apskaičiuota didžiausia kaupiamoji 

efektinė dozė buvo 0,72 mSv. 

Darbuotojams, dirbantiems su atviraisiais technecio (99mTc) šaltiniais, viso kūno 

matuokliu atlikta 100 viso kūno aktyvumo matavimų. Per 5 metus 20 kartų buvo aptiktas 
99mTc, kurio išmatuotas didžiausias aktyvumas buvo 8245 Bq. Apskaičiuota didžiausia 

kaupiamoji efektinė dozė nuo šio radionuklido buvo 5 μSv. 

 
8.6 pav. Branduolinės medicinos darbuotojų, jiems atliktų matavimų ir nustatyto vidinio užterštumo 

131I ir 99mTc skaičiaus kitimas 2012–2016 m. 
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Branduolinės medicinos darbuotojų gautos vidinės apšvitos dozės nesiekė 1 mSv per 

metus, todėl remiantis HN 112:2001 „Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimais“ detalesnis 

ištyrimas nebuvo reikalingas. 

2012–2016 m. Radiacinės saugos centre kiekvienais metais atlikta po 20 gyventojų 

kontrolinės grupės viso kūno skaitikliu tyrimų. Nustatytas vidutinis 40K aktyvumas visame 

kūne vyrų buvo 3283±739 Bq, moterų – 2333±607 Bq (6.6 pav.). Remiantis UNSCEAR 

2008 ataskaitos duomenimis, tokie gamtinio radioaktyviojo kalio aktyvumai sąlygoja apie 

0,17 mSv metinę efektinę dozę. 

 

 
8.7 pav. Gyventojų kontrolinės grupės vidutinis radioaktyviojo kalio (40K) aktyvumas 2012–2016 m. 

 

Vieno kontrolinės grupės gyventojo kūne aptiktas 137Cs aktyvumas siekė 403±60 Bq. 

Šis dirbtinis radionuklidas į žmogaus kūną patenka su maisto produktais ir toks aktyvumas 

sąlygoja apie 15 µSv metinę efektinę dozę arba 1,5 proc. gyventojų ribinės metinės efektinės 

dozės. 

2012–2016 m. 48 gyventojai kreipėsi dėl vidinės taršos radioaktyviosiomis 

medžiagomis nustatymo. Atlikus šių gyventojų vidinės taršos tyrimą viso kūno skaitikliu 

vidinės taršos dirbtiniais radionuklidais nebuvo aptikta. 

 

Išvada 

 

Radiacinės saugos centre viso kūno skaitikliu ir skydliaukės aktyvumo matuokliu 

atlikus tyrimus, nustatyta, kad darbuotojų kaupiamoji efektinė dozė dėl vidinės taršos 

radionuklidais neviršijo 1 mSv. Gyventojų vidinės taršos dirbtiniais radionuklidais nebuvo 

aptikta, išskyrus vieną kontrolinės grupės gyventoją, kurio organizme buvo nustatytas 137Cs, 

o apskaičiuota kaupiamoji efektinė dozė sudarė 1,5 proc. gyventojų ribinės metinės efektinės 

dozės. 

 

8.2. Citogenitinių metodų taikymas gautai apšvitai įvertinti 
 

Nors yra atliekama nuolatinė radiacinės saugos būklės stebėsena ir taikomi griežti 

radiacinės saugos reikalavimai, negalima atmesti tikimybės, kad gali įvykti radiologinė, 

branduolinė avarija ar incidentas arba terorizmo išpuoliai, kai panaudojamos branduolinės ar 

radioaktyviosios medžiagos. Tokiais atvejais, jei nebuvo atlikta fizikinė dozimetrija, 

biologinė dozimetrija leidžia nustatyti apšvitą naudojant biologinius žymenis ir identifikuoti 

asmenis, patyrusius palyginti dideles apšvitos dozes, kuriems būtina skubi medicininė 

pagalba, todėl šis apšvitos nustatymo būdas yra neatsiejama parengties ekstremalioms 

situacijoms dalis.  
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Įgyvendinant TATENA nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą 2011–2013 

m. LIT6005 „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios 

spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“ ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos finansuotą projektą „Nacionalinės 

biologinės dozimetrijos laboratorijos įkūrimas“ 2013 metais RSC buvo įdiegti citogenetiniai 

tyrimų metodai, kurie dabar jau taikomi ne tik avarinei apšvitai nustatyti, bet ir profesinės 

apšvitos stebėsenos efektyvumui didinti bei medicininei apšvitai optimizuoti.  

 

 

8.8 pav. Periferinio kraujo limfocitų fiksavimo procedūra 

 

Remiantis TATENA rekomendacijomis, Europos Sąjungos ir kitų šalių praktika bei 

atsižvelgiant į Lietuvos poreikius, apšvitai vertinti buvo pasirinkti du citogenetiniai metodai: 

dicentrinių chromosomų analizės ir translokacijų analizės taikant fluorescencinę in situ 

hibridizaciją (FISH) metodai. Atsižvelgiant į pasirinktus metodus, buvo įsigyta visa reikiama 

įranga ir reagentai žmogaus limfocitų kultūrų auginimui, ląstelių fiksavimui, preparatų 

dažymui, ląstelių analizavimui mikroskopu. Ląstelių analizei atlikti laboratorija įsigijo 

pažangiausių technologijų mikroskopą (Carl Zeiss, Axio Imager Z2) su automatine ląstelių 

nuskaitymo sistema, bei specializuotu programiniu paketu (Metafer 4.00).  

Įgyvendinant Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 4 d. įsakymu 

Nr. V–6 patvirtintą „Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų 

programą“ RSC direktorius patvirtino Biologinės dozimetrijos metodų taikymo gautos 

apšvitos vertinimui programą 2013–2015 metams. 2013–2016 metais RSC specialistai atliko 

11 viso kūno gautos apšvitos įvertinimų taikydami dicentrinių chromosomų analizės metodą 

ir 7 – FISH metodą.  

Pagal Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, didžiausia apšvita, kurią gali 

patirti darbuotojas, dirbantis su JS, yra 50 mSv per metus su sąlyga, kad per 5-ių metų 

laikotarpį jis patirs apšvitą, mažesnę nei 20 mSv per metus. Vykdant darbuotojų apšvitos 

stebėseną pastebėta kad intervencinės radiologijos darbuotojai patiria didesnes išorinės 

apšvitos dozes galimai dėl radiacinės saugos reikalavimų nesilaikymo, individualiųjų 

dozimetrų nešiojimo ir saugojimo tvarkos pažeidimo, didesnio nei įprastai darbo krūvio ir 

panašiai, todėl RSC siekdamas įsitikinti, kad šios srities darbuotojai nepatyrė santykinai 

didelės apšvitos, inicijavo citogenetinį kardiologijos ir radiologijos specialistų, kurių ant 

apsaugos priemonių nešiotų dozimetrų sukauptos dozės buvo didžiausios, ištyrimą. Apšvitos 

nustatymas taip pat buvo atliekamas ir nemedicininės srities darbuotojams jų darbdavio 

iniciatyva. Visų dicentrinių chromosomų analizės metodu atliktų tyrimų 2012–2016 m. 

rezultatai pateikti 8.1. lentelėje.  
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8.1. lentelė. Dicentrinių chromosomų metodu nustatytos vidutinės viso kūno išorinės apšvitos dozės su 

95 proc. pasikliautino intervalo ribomis ir individualiųjų dozimetrų, nešiotų ant apsaugos priemonių, 

rodmenys.  
Tiriam

ojo 

eilės 

Nr. 

Individualiojo 

dozimetro, metus 

nešioto ant 

apsaugos 

priemonių, 

rodmenys, mSv 

Dicentrinių chromosomų analizė 

Vidutinė viso kūno 

išorinės apšvitos 

dozė, Gy 

95 proc. pasikliautino 

intervalo žemutinė 

riba, Gy 

95 proc. 

pasikliautino 

intervalo 

viršutinė riba, 

Gy 

1 -* 0 0 0,23 

2 -* 0 0 0,23 

3 -* 0 0 0,23 

4 -* 0 0 0,23 

5 -* 0 0 0,22 

6 67,52 0,05 0 0,23 

7 57.9 0 0 0,18 

8 45,66 0 0 0,18 

9 56,51 0,095 0 0,26 

10 63,19 0 0 0,18 

11 79,95 0,095 0,021 0,184 

-* – tiriamasis, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka neturi būti atliekama individualioji 

apšvitos stebėsena 

 

Pateiktos 8.1. lentelėje vidutinės viso kūno išorinės apšvitos dozės nustatytos 

dicentrinių chromosomų analizės metodu ir apskaičiuotos remiantis unifikuota TATENA 

dozės ir atsako kreive (Y = 0,001 + 0,0164D + 0,0492D2), sudaryta pagal Co-60 spinduliuotę 

su 95 proc. patikimumo ribomis. Esant nedidelėms apšvitos dozėms (iki 0,1 Gy) šis tyrimo 

metodas neparodo tikslių rezultatų, tačiau individualiųjų dozimetrų rodmenys patenka į 

tyrimo metu nustatytas patikimumo ribas, todėl galima daryti prielaidą, kad 10 tiriamųjų iš 11 

padidėjusios apšvitos nepatyrė. Tai rodo, kad daugeliu atvejų buvo užtikrintos tinkamos 

darbuotojų radiacinės saugos priemonės. Tiriamojo Nr. 10 asmens ištirtose 1000 ląstelių buvo 

aptiktos 3 dicentrinės chromosomos ir nustatyta 0,095 Gy apšvita. Šis tiriamasis buvo 

vyresnio amžiaus, o mažų dozių įvertinimą riboja foninis dicentrinių chromosomų dažnis (0–

2 dicentrinės chromosomos 1 000 ląstelių), priklausantis nuo amžiaus, todėl šiuo atveju teigti, 

kad buvo patirta padidėjusi apšvita, negalima. Tačiau šių tyrimų metu pavyko identifikuoti 

vieną avarinės apšvitos atvejį (tiriamasis Nr. 11, 8.1. lentelė). Šiuo atveju išanalizuota net 3 

000 ląstelių, aptiktos 8 dicentrinės, 1 tricentrinė bei 1 žiedinė chromosoma ir nustatyta 0,095 

Gy apšvita. Gautus rezultatus patvirtino ir Prancūzijos radiacinės ir branduolinės saugos 

instituto (IRSN) specialistai. Apšvita viršijanti nustatytą ribinę metinę efektinę išorinės 

apšvitos dozę citogenetiniais metodais buvo patvirtinta vienos asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos (toliau – ASPĮ) radiacinės saugos tarnybos darbuotojai.  

FISH metodu buvo tiriami nemedicininės srities darbuotojai įmonės vadovo prašymu 

ir identifikuotas 1 iš 5 tirtų asmenų, kuris praeityje galimai galėjo patirti  didesnę apšvitą 

(tiriamasis Nr. 5, 8.2 lentelė), todėl po metų jam pakartotinai buvo atliktas citogenetinis 

ištyrimas, siekiant patvirtinti gautus rezultatus. 

 
8.2. lentelė. Translokacijų analizės metodu nustatytos vidutinės viso kūno išorinės apšvitos dozės su 

95 proc. pasikliautino intervalo ribomis ir individualiųjų dozimetrų, nešiotų ant apsaugos priemonių, 

rodmenys 
Translokacijų analizė (FISH) 

Tiriamojo 

eilės Nr 

Vidutinė viso kūno išorinės 

apšvitos dozė, Gy 

95 proc. pasikliautino intervalo 

žemutinė riba, Gy 

95 proc. pasikliautino intervalo viršutinė 

riba, Gy 

1 0,17 0 0,46 
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2 0 0 0 

3 -* 0 0 

4 -* 0 0 

5 0,43 / 0,402** 0,08 / 0,17** 0,85 / 0,66** 

* – apšvitos dozių reikšmės mažesnės už metodo jautrumo ribą ir nepatenkančios į statistinio patikimumo 

ribas 

-** – tam pačiam žmogui atliktas pakartotinas apšvitos nustatymas praėjus metams po pirminio 

įvertinimo. 

 

Abiejų tyrimų metu tiriamajam buvo aptiktos 9–10 translokacijų 1000 ląstelių, kas 

atitinka tikėtiną viso kūno apšvitą 0,4 Gy, apskaičiuojant dozę remiantis dozės – atsako 

kreivės (Y = 0,00240 + 0,01124D + 0,0175D2) koeficientais. Nustatyta kad translokacijų 

foninis dažnis 50–59 m. amžiaus grupėje yra 7–8 translokacijos 1000 ląstelių, o 60–69 m. 

amžiaus grupėje – 10–11 translokacijų 1000 ląstelių. Atsižvelgiant į tiriamojo amžių 

(pakartotino tyrimo metu – 59 m.), turimą informaciją apie atliktas medicinines radiologines 

diagnostines procedūras, vartojamus vaistinius preparatus,  bei tai, kad tyrimo metu nebuvo 

vertinama kitų medžiagų galima įtaka translokacijų dažniui, teigti kad tiriamasis patyrė 

didesne apšvitą JS negalima. 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus ir siekiant užtikrinti efektyvesnę profesinės apšvitos 

stebėseną, remiantis RSC direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymo 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“ 27 

punktu buvo įteisintas privalomas darbuotojo ištyrimas biologinės dozimetrijos metodais, 

jeigu vieno matavimo metu išmatuota darbuotojo viso kūno išorinės apšvitos dozė arba 

įvertinta išorinės apšvitos efektinė dozė viršija 50 mSv. 

2015 m. RSC pristatė savo 

galimybes biologinės dozimetrijos srityje 

Europos regiono biologinės dozimetrijos 

tinklui RENEB (Realising the European 

Network of Biodosimetry), pateikė prašymą 

tapti tinklo nariu ir buvo pakviestas 

dalyvauti palyginamuosiuose tyrimuose. 

Šiuose tyrimuose dalyvavusios institucijos 

gavo 4 vienodus nežinomomis gama 

spinduliuotės dozėmis apšvitintus kraujo 

mėginius, kurių apšvitą turėjo nustatyti 

dicentrinių chromosomų analizės metodu. 

Šitaip buvo siekiama patikrinti tinklo narių 

kvalifikaciją ir darbo kokybę nustatant apšvitą biologinės dozimetrijos metodais. RSC 

specialistų atliktų palyginamųjų tyrimų tarpiniai rezultatai pateikti 8.3. lentelėje.  

 
8.3. lentelė. RSC dalyvavimo Europos regiono biologinės dozimetrijos tinklo RENEB 

palyginamuosiuose tyrimuose atliekant dicentrinių chromosomų analizę, tarpiniai rezultatai (SE- 

standartinė paklaida, z- Z testo reikšmė, apskaičiuojama pagal formulę z=(stebėta reikšmė – 

hipotetinė reikšmė)/stebėtos reikšmės SD), kai z ≤ 2, nustatyta dozės reikšmė laikoma statistiškai 

patikimai atitinkančia tikrąją dozę, kai 2 < z ≤ 3 - nustatyta dozės reikšmė laikoma statistiškai 

abejotinai atitinkančia tikrąją dozę, o kai z > 3 - nustatyta dozės reikšmė laikoma statistiškai 

nepatikimai atitinkančia tikrąją dozę 
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G
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 N
r.

 
Suteiktos 

apšvitos 

dozė, Gy 

Dicentrinių 

chromosomų 

skaičius 500 

ląstelių 

Dicentrinių 

chromosomų 

dažnis ± SE 

Vidutinė viso 

kūno išorinės 

apšvitos dozė, 

Gy 

95 proc. 

pasikliautino 

intervalo 

žemutinė riba, 

Gy 

95 proc. 

pasikliautino 

intervalo 

viršutinė riba, 

Gy 

Z 

1 0 (kontrolė) 1 0,002 ± 0,002 0,031 0,00 0,197 0,369 

2 0,44 14 0,028 ± 0,007 0,505 0,33 0,68 0,773 

3 1,08 81 0,174 ± 0,015 1,438 1,256 1,62 1,432 

4 1,89 153 0.,306 ± 0,021 2,038 1,85 2,22 0,51 

 

Palyginamųjų tyrimų rezultatai parodė, kad RSC specialistų nustatytos sugertosios 

dozės reikšmės buvo šiek tiek didesnės už tikrąsias apšvitos dozes. Tačiau, remiantis z testo 

rezultatais, nustatytos vidutinės viso kūno išorinės apšvitos sugertosios dozės statistiškai 

patikimai atitinka numatytąsias apšvitos dozes (visų keturių mėginių nustatytų apšvitos dozių 

kriterijai z ≤ 2, 2 lentelė). Šie duomenys rodo, kad RSC specialistai tinkamai nustatė apšvitą 

dicentrinių chromosomų analizės metodu ir jų kvalifikacija atitinka apšvitai nustatyti šiuo 

metodu keliamus tarptautinius reikalavimus.  

RSC 2013 – 2016 m. nuveikti darbai biologinės dozimetrijos srityje leido įsitikinti, 

kad daugeliu atvejų tinkamai užtikrinamos radiacinės saugos priemonės dirbant su JS 

šaltiniais. Nustatytas padidėjusios profesinės apšvitos atvejis sąlygojo privalomojo 

darbuotojų ištyrimo biologinės dozimetrijos metodais esant padidėjusios apšvitos rizikai 

įteisinimą Lietuvoje. Šiuo laikotarpiu įgyta patirtis biologinės dozimetrijos metodais nustatant 

apšvitą suteikė RSC specialistams galimybes įsitraukti į tarptautines biologinės dozimetrijos 

infrastruktūras. Dalyvavimas palyginamuosiuose tyrimuose kartu su kitomis biologinės 

dozimetrijos laboratorijomis parodė, kad RSC specialistų atliekamas apšvitos nustatymas 

dicentrinių chromosomų analizės metodu atitinka šiam metodui keliamus tarptautinius 

kokybės užtikrinimo reikalavimus.  

Spindulinė terapija plačiai taikoma vėžiui gydyti, tačiau šis gydymo metodas taip pat 

yra susijęs su ūmių ir vėlyvųjų spindulinių reakcijų naviko nepažeistiems audiniams 

pasireiškimu, todėl spindulinėje terapijoje dirbantys specialistai nuolatos siekia optimizuoti 

pacientų patiriamą apšvitą JS neprarandant gydymo efektyvumo. Moksliniai tyrimai rodo, 

kad žmogaus JS toleravimas priklauso nuo genetiškai nulemto individualaus jautrumo JS, 

todėl pacientų radiojautrumo įvertinimas prieš JS taikymą įgalintų sumažinti spindulinių 

reakcijų pasireiškimo tikimybę optimizuojant ir individualizuojant spindulinę terapiją. 

2014 m. RSC kartu su Klaipėdos universitetine ligonine (KUL) inicijavo pirmąjį ryšio 

tarp spindulinės terapijos pacientų patiriamų ūmių ir vėlyvųjų spindulinių reakcijų 

pasireiškimo dažnio ir radiojautrumo, taikant citogenetinius metodus, tyrimą Lietuvoje. Šis 

tyrimas buvo atliekamas įgyvendinant projektą "Galimybė optimizuoti pacientų dozes 

radioterapijoje, citogenetiniais metodais identifikuojant jonizuojančiajai spinduliuotei 

jautrius pacientus“ TATENA koordinuotų tyrimų projekto 2011 – 2016 m. „Biologinės 

dozimetrijos stiprinimas šalyse narėse: esamų metodų tobulinimas ir bendradarbiavimo tarp 

8.9 pav. G2 metodas. Chromatidžių trūkiai metafazės 

stadijos žmogaus periferinio kraujo limfocito 

ląstelėje 

8.10 pav. CBMN metodas: dvibranduolės žmogaus 

limfocitų ląstelės su mikrobranduoliais (viršuje) ir be 

jų (apačioje) 
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institucijų skatinimas“ gairėse.  

2014–2016 m. RSC atlikti 63 radiojautrumo nustatymai G2 stadijos ląstelių 

chromosomų trūkių ir CBMN analizės metodais 9 KUL atrinktiems vėžiu sergantiems 

pacientams. Radiojautrumo nustatymų skaičiaus dinamiką 2014–2016 metais pateikta 8.11. 

pav. 

 

Pirmieji tyrimai atskleidė tendenciją pasireikšti teigiamai koreliacijai tarp 

mikrobranduolių ir chromatidžių trūkių dažnio padidėjimo spindulinio gydymo pacientų 

periferinio kraujo limfocituose po kraujo mėginių in vitro apšvitos ir gydymo sukeltų ūmių ir 

vėlyvųjų spindulinių reakcijų naviko nepažeistiems audiniams pasireiškimo dažnio ir 

laipsnio. G2 metodas pasirodė esąs jautresnis už CBMN metodą individualaus jautrumo JS 

pokyčiams gydymo eigoje, kurie gali turėti įtakos šalutinių efektų vystymuisi, vertinti. Tačiau 

tiriamoji imtis yra nepakankama pasirinkti labiausiai jautrų analizės metodą bei atskleisti 

galimą ryšį tarp radiojautrumo ir neigiamo spindulinės terapijos poveikio. Todėl būtina tęsti 

šiuos tyrimus siekiant surinkti pakankamai duomenų tam, kad būtų galima nustatyti šalutinių 

spindulinio gydymo padarinių pasireiškimo priklausomybę nuo individualaus radiojautrumo 

ir remiantis tuo optimizuoti spindulinį gydymą.  

2015 m. RSC iniciatyva – plėsti citogenetinių metodų taikymo sritį panaudojant juos 

ne tik avarinei apšvitai nustatyti, bet ir vėžiu sergančių pacientų gydymui optimizuoti – 

TATENA buvo įvertinta geros praktikos pavyzdžiu, bei sulaukė kitų Lietuvos ASPĮ 

susidomėjimo. 2016 m. prasidėjo derybos su NVI dėl galimybės bendradarbiauti vėžiu 

sergančiu pacientų radiojautrumo tyrimo srityje nustatant galimą sąsają tarp individualaus 

radiojautrumo ir spindulinio dermatito pasireiškimo. Siekdamas toliau tęsti ir plėsti veiklą 

radiojautrumo tyrimų srityje, RSC šiemet pateikė paraišką vykdyti projektą pagal TATENA 

koordinuotų tyrimų kvietimą (E35010) 2017-2021 metams „Biologinės dozimetrijos metodų 

taikymas spindulinėje terapijoje, branduolinėje medicinoje, diagnostikoje ir intervencinėje 

radiologijoje“. Tolimesnė RSC veikla ir bendradarbiavimo su ASPĮ radiojautrumo tyrimų 

srityje plėtojimas yra taip pat numatyti ir RSC direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 

V-30 patvirtintoje Apšvitos vertinimo biologinės dozimetrijos metodais 2016–2018 metų 

programoje. 
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Išvados 
1. 2013 – 2016 m. nuveikti darbai biologinės dozimetrijos srityje leido įsitikinti, 

kad daugeliu atvejų tinkamai užtikrinamos radiacinės saugos priemonės dirbant su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Nustatytas padidėjusios profesinės apšvitos atvejis 

sąlygojo privalomojo darbuotojų ištyrimo biologinės dozimetrijos metodais esant 

padidėjusios apšvitos rizikai įteisinimą Lietuvoje; 

2. įgyta patirtis biologinės dozimetrijos metodais nustatant apšvitą suteikė 

Radiacinės saugos centro specialistams galimybes įsitraukti į tarptautines biologinės 

dozimetrijos infrastruktūras. Dalyvavimas palyginamuosiuose tyrimuose kartu su kitomis 

biologinės dozimetrijos laboratorijomis parodė, kad RSC specialistų atliekamas apšvitos 

nustatymas dicentrinių chromosomų analizės metodu atitinka šiam metodui keliamus 

tarptautinius kokybės užtikrinimo reikalavimus; 

3. įdiegti biologinės dozimetrijos metodai sustiprino Lietuvos parengtį nustatyti 

neplanuotai gautą profesinę apšvitą ir apšvitą, kuri būtų gauta įvykus branduolinei ar 

radiologionei avarijai bei yra taikomi ne tik avarinei apšvitai nustatyti, bet ir profesinės 

apšvitos stebėsenos efektyvumui didinti bei medicininei apšvitai optimizuoti. 

 

9. Kitų gyventojų apšvitai galinčių turėti įtakos veiksnių vertinimas 

 

9.1. Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškos teritorijose, 

kuriose buvo naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai 
 

 Paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis (toliau – paliktasis šaltinis) – 

uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, kurio aktyvumo lygis jo nustatymo metu 

yra didesnis už teisės aktuose nustatytus nereguliuojamosios veiklos kriterijus, tačiau kuris 

nėra kontrolės objektas dėl to, kad niekada juo nebuvo, arba dėl to, kad buvo paliktas, 

pamestas, laikomas ne vietoje, pavogtas ar perduotas kitam licencijos ar laikinojo leidimo 

turėtojui apie tai tinkamai nepranešus įgaliotajai institucijai ir apie tai neinformavus 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio gavėjo. 

 Pasaulyje per porą pastarųjų dešimtmečių paliktieji šaltiniai buvo mirčių ir sunkių 

sužalojimų priežastis, kai apie paliktojo šaltinio keliamą pavojų neįtariantis žmogus juos 

atsitiktinai atrasdavo. Taip pat patekus į netinkamas rankas, paliktieji šaltiniai gali būti 

panaudoti teroristiniams tikslams. Todėl pasaulio šalys, įskaitant Lietuvą, ėmėsi veiksmų, 

kaip užkirsti kelia įvykiams, kurie gali įtakoti papildomą žmonių apšvitą ar net mirtį. 

 Vienas iš prevencinių būdų – atlikti galimai paliktųjų šaltinių paiešką teritorijose, 

kuriose galima padidinta rizika tokius šaltinius rasti. Neatmetama tikimybė, kad atskirais 

mūsų šalies gyvavimo etapais galėjo pasitaikyti atvejų, kai šaltiniai galėjo būti palikti be 

tinkamos kontrolės. Tokie atvejai tikėtini buvusiose sovietinės armijos naudotose teritorijose, 

taip pat buvusių sovietinių gamyklų teritorijose, kur šaltinių kontrolė dėl ekonominių 

sunkumų buvo laikinai pamesta (šaltinai neatiduoti laidoti dėl administracinių pasikeitimų bei 

lėšų trūkumo ar pan.). 

Kitos teritorijos, kuriose reikalinga atlikti galimai paliktųjų šaltinių paiešką yra ūkio 

subjektų, nutraukusių veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teritorijos. Galimai 

paliktųjų šaltinių paieška tokiose teritorijose padeda įvertinti įgyvendintų priemonių 

efektyvumą, įsitikinant, ar objekto šaltinių eksploatavimo nutraukimas radiacinės saugos 

požiūriu atliktas tinkamai. 

 Pagal pasaulyje taikomą praktiką, paliktųjų šaltinių paieškos planavimas turi būti 

išskirtas į dvi atskiras paieškos dalis, t. y. pirmiausia turi būti atliekama administracinė 
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paliktųjų šaltinių paieška (identifikuojamos didžiausią riziką turinčios įmonės ar teritorijos) ir 

tik toliau vykdoma fizinė paliktųjų šaltinių paieška numatytose teritorijose. 

 Fizinė paliktųjų šaltinių paieška yra atliekama naudojantis jonizuojančiosios 

spinduliuotės paieškos priemonėmis – radiologine įranga. Potenciali paliktųjų šaltinių vieta 

nustatoma išnagrinėjus visus galimus variantus. 

 

Paliktųjų šaltinių paieškos planavimas 

 

 Lietuvoje teisės aktai reglamentuoja teisinius jonizuojančiosios spinduliuotės  šaltinių 

tvarkymo aspektus. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas nustato radiacinės 

saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo 

jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2003 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V–712 „Dėl Objektų, kuriuose vykdoma veikla su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo taisyklių patvirtinimo" 

reglamentuoja reikalavimus, kokios priemonės turi būti taikomos rengiantis nutraukti objekto 

eksploatavimą, numatant teisines, technines, technologines ir kitas priemones, kad objekto 

eksploatavimo nutraukimas radiacinės saugos požiūriu būtų atliktas saugiai. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Nelegalių 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo" nusako reikalavimus, kokios priemonės turi būti taikomos tvarkant rastą 

paliktąjį šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą. 

 Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), vertindamas archyvinius duomenis, atliko 

administracinę šaltinių paiešką ir nustatė preliminarias fizinės paliktųjų šaltinių paieškos 

vietas. Paieškos vykdymui buvo parinktos didžiausią riziką turinčios 5 objektų teritorijos (9.1 

lentelė).  

 RSC 2013 metais kreipėsi į visų Lietuvoje esančių 60 savivaldybių administracijų 

specialistus su prašymu nurodyti teritorijas, kuriose, jų turimais duomenimis, įtarimais, būtų 

tikslinga atlikti paieškos radiologinius tyrimus. Aštuonios savivaldybės (Tauragės, Kretingos, 

Pagėgių, Raseinių, Panevėžio, Kauno, Šilutės ir Kalvarijos) informavo, kad jų savivaldybių 

teritorijose buvo įsikūrę sovietų armijos daliniai, apie kurių veiklą mažai žinoma, tačiau 

tikėtina, kad šių dalinių veikla buvo susijusi su šaltinių naudojimu. 2014 - 2016 m. šaltinių 

paieška buvo atlikta šiose savivaldybėse (9.2 lentelė).  

 
9.1 lentelė. Teritorijos, kuriose 2012–2013 m. buvo vykdoma paliktųjų šaltinių paieška 

Įmonės ar teritorijos pavadinimas Adresas Regionas 
Preliminarus 

teritorijos plotas, ha 

AB "Kauno grūdai" 
H. ir 0. Minkovskių 

g. 63 
Kaunas 3 

AB "Dirbtinis pluoštas" Pramonės g. 4 Kaunas 3 

AB "Lietuvos energija" skyrius 

Kauno "Energetikos remontas" 
Chemijos g. 17 Kaunas 8 

Aviacinė remonto gamykla Nr. 

256 
Zokniai Šiauliai 30 

Karmėlavos raketinė bazė Karmėlava Kaunas 30 

 

9.2 lentelė. 2014-2016 m. tirtų savivaldybių teritorijos 

Nr. Savivaldybė Teritorijos, kuriose JSŠ atlikta paieška 

1 Tauragės rajono 2 (buvusio karinio dalinio ir Sakalinės raketinės bazės 

teritorijos) 

2 Pagėgių 2 (buvusios karinio dalinio degalų bazės laboratorijos teritorija 

ir  savivaldybės archyvo patalpos) 
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3 Šilutės rajono 4 (sodybų Šilutės rajone, Tarvydų kaime, teritorijos) 

4 Raseinių rajono 1 (buvusios sovietų karinės raketų bazės Raseinių rajono 

Bedančių kaime teritorija) 

5 Kretingos rajono 2 (Imbarės seniūnijoje esančių Reketės ir Žeimių kaimo 

teritorijos, kurios ribojasi su buvusia sovietų karinės raketų 

baze Plokščių kaime, Šateikių seniūnijoje, Plungės rajono 

savivaldybėje) 

6 Panevėžio miesto 1 (buvusių sovietų karinės aviacijos dirbtuvių Panevėžio miesto 

Skaistakalnio parke  teritorija) 

7 Kauno miesto 2 (Kauno V ir VI fortų teritorijos) 

8 Kalvarijos 1 (buvusio karinio miestelio teritorija) 

 

Tyrimų metodika ir naudota radiologinė įranga 

 

Tyrimai buvo atliekami teritorijoje aplink pastatus ir pastatų viduje. Tyrimai atlikti 

pagal RSC kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standarto reikalavimus, 

sertifikuotas darbo instrukcijas DI–10 (P–07) „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių 

paieškos teritorijose atlikimas“ ir DI–20 (P–07) „Jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės 

dozės galios tyrimas“. Tyrimų metu buvo naudojama radiologinė įranga ir kita paieškai 

taikoma RSC turima įranga. Įrangos sąrašas pateiktas 9.3 lentelėje. 
 

9.3 lentelė. Paieškai naudotos įrangos sąrašas 

Nr.  Įranga JS šaltinių paieškai atlikti 

1 Nešiojamas dozimetras RadEye PRD 

2 Nešiojamas dozimetras Radiogem 2000 su 2x2 NaI detektoriumi 

3 Dozimetras identifikatorius Inspector 1000 

4 JS šaltinių paieškos sistema Bag Pack, RadEye PRD 

 

Nr. Papildoma įranga 

1 Dozimetras identifikatorius Identifinder N  

2 Nešiojamas dozimetras Radiogem 2000 detektoriai SAB 

3 Paviršinės taršos matuoklis Como170 

4 Įranga bandiniams atrinkti 

5 Fotoaparatas Nikon 

6 Androido telefonas su „Google map“ žemėlapiais bei navigacija 

 

 Kaip pavyzdį apie atliktas paieškas pateikiame informaciją apie 2016 m. atliktas 

paieškas.  

Paliktųjų šaltinių paieška Kauno V ir VI fortuose 

 

Paliktųjų šaltinių paieška atlikta 2016 m. birželio mėn. 20 d. V forto teritorijoje 

Zuikinėje, Kauno mieste – kareivinių pastate įrengti garažai su plačiomis angomis transporto 

mašinoms, aplinkui stūkso sovietinės kariuomenės palikimas: betoninės plokštės, betonu 

grįsti keliai, platformos, įvairios paskirties pastatai, užlyginta dalis griovių (9.1 pav.), 

radioaktyviosios taršos nenustatyta.  
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9.1 pav. Kauno V forto teritorija ir joje skirtingomis spalvomis atvaizduoti gama spinduliuotės 

lygiavertės dozės galios tyrimų rezultatai 

 

VI forto teritorija Gričiupyje, Kauno mieste – ištęsto simetrinio šešiakampio plano, su 

išlikusiais dviem pylimais, statiniai – raudonų plytų mūro (9.2 pav.), radioaktyviosios taršos 

nenustatyta.  

 

 
9.2 pav. Kauno VI forto teritorija ir joje skirtingomis spalvomis atvaizduoti gama spinduliuotės 

lygiavertės dozės galios tyrimų rezultatai 

 

 
9.3 pav. Atliekama paliktųjų šaltinių paieška V forto teritorijoje 
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9.4 pav. Atliekama paliktųjų šaltinių paieška VI forto teritorijoje 

 

Paliktųjų šaltinių paieška Kalvarijos kariniame miestelyje 

 

Kalvarijos kareivinių kompleksas užima teritoriją miesto prieigose, privažiuojant 

senuoju plentu iš Suvalkų. Šiuo metu miestelio teritorijoje išsidėstę daugiabučių namų 

kvartalas bei kultūros ir sporto centrai (9.5 pav.). Sovietų armijai palikus Lietuvą, po 1993 

m., dalis pastatų liko gyvenamaisiais namais, kituose įsikūrė įmonės, parduotuvės, didžiosios 

kareivinės liko tuščios. Antrasis kareivinių pastatas parduotas už simbolinę kainą išardymui. 

Dabar ši teritorija nesutvarkyta, keletas pastatų visai nuniokoti. 2012 m. nustatyti aštuoni 

išlikę mūriniai pastatai. Paliktųjų šaltinių paieška atlikta 2016 m. rugsėjo 28 d. (9.6 pav.), 

radioaktyviosios taršos nenustatyta. 

 

 
9.5 pav. Kalvarijos karinio miestelio teritorija ir joje skirtingomis spalvomis atvaizduoti gama 

spinduliuotės lygiavertės dozės galios tyrimų rezultatai 
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9.6 pav. Atliekama paliktųjų šaltinių paieška Kalvarijos karinio miestelio teritorijoje 

 

Išvados 

  

1. Vykdant paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškass teritorijose, 

kuriose buvo naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, 2012 – 2013 m. buvo 

atlikta paliktųjų šaltinių paieška didžiausią riziką turinčių 5 objektų teritorijose, ištirta apie 73 

ha teritorija. Tiriama buvo miesto pastatuose, laukuose ir miškingose vietovėse. Buvo 

patikrinta ir veikiančios NATO karinės aerouosto bazės teritorijos dalis. Vykdant tokią pat 

programą 2014–2016 m. paieškos buvo atliktos 8 savivaldybių teritorijose. Ištiriant 15 

teritorijų atlikta virš 5000 gama spinduliuotės lygiavertės dozės galios matavimų bei atskirose 

teritorijose atlikti išsamūs radiologiniai tyrimai, siekiant įvertinti jonizuojančiosios 

spinduliuotės padidėjimo priežastis; 

2. vykdant paieškas buvo nustatyta, kad buvusioje aviacinės remonto gamyklos Nr. 

256 teritorijoje, Zokniuose, vienoje iš trijų Rusijos federacinės armijos sutvarkytų 226Ra 

užteršto grunto dėmių vis dar likęs 226Ra užterštumas. RSC apie užterštą teritoriją informavo 

Šiaulių miesto savivaldybės administraciją oficialiu raštu. Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. Nr. 

280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo 

medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nutarimu, ėmėsi priemonių šios teritorijos apsaugai, 

ištyrimui ir sutvarkymui. Aptikus užterštą vietą buvo imtasi apsaugojamųjų radiacinės saugos 

priemonių siekiant užkirsti kelią gyventojams patirti papildomą apšvitą. Teritorija buvo 

sutvarkyta vadovaujantis Lietuvos įstatymuose nustatyta tvarka; 

3. paieškos darbuose dalyvaujant savivaldybių atstovams, jiems perteikta 

informacija apie paliktųjų JSŠ problemą, perduoti informaciniai RSC leidiniai, pateiktos 

parengtos paieškų tirtose teritorijose ataskaitos; 

4. informacija apie atliktas paieškas buvo pateikta RSC metinėse veiklos 

ataskaitose bei atskiri informaciniai pranešimai patalpinti RSC tinklapyje. Keletas 

savivaldybių parengė straipsnius vietinėje spaudoje apie atliktas paieškas; 

5. programų vykdymo metu buvo naudojama pagal valstybės investicijų projektą 

„Visuomenės sveikatos saugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio užtikrinimo 

stiprinimas“ įsigyta nauja JSŠ aptikimo įranga, dirbti su ja bei su jos veikimo ypatumais buvo 

supažindinti atskirų padalinių RSC specialistai. Įsisavinta nauja JSŠ paieškos įranga 

RIIDEye-X su GPS imtuvu, kuri leidžia grafiškai kartu su koordinatėmis atvaizduoti tyrimų 
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rezultatus; 

6. JSŠ paieškos programą yra tikslinga tęsti, panaudojant naujai įsigytą mobilią 

JSŠ aptikimo mobilią įrangą (MDS), skirtą atlikti JSŠ paiešką judančiu automobiliu, kadangi 

per programos vykdymo laikotarpį paaiškėjo keletas naujų teritorijų, kurios anksčiau taip pat 

buvo naudojamos sovietų armijos ar sovietinių gamyklų ir kuriose galėtų būti paliktųjų JSŠ 

arba galimas radioaktyvusis užterštumas. 

 

9.2. Medienos ir durpių kuro bei susidarusių tokio kuro pelenų taršos 137Cs 

radionuklidu kontrolė 
 

Radiacinės saugos centras, vykdydamas kurui skirto biokuro (medienos ir durpių 

kuro) ir jo pelenų užterštumo 137Cs radionuklidu stebėseną, siekė, kad užteršto biokuro 

nepatektų į Lietuvos Respublikos rinką ir taip būtų apsaugota gyventojų sveikata nuo 

nepagrįsto jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.  

2013 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtintas reikalavimas 

medienos ir durpių kuro pelenų užterštumo 137Cs radionuklidu stebėsenai bei pelenų 

antriniam panaudojimui pagal jų užterštumo lygį. Tokios stebėsenos būtinybę lėmė išaugusi 

medienos ir durpių kuro paklausa, kadangi pastaruoju metu patalpoms šildyti Lietuvoje vis 

plačiau naudojamas biokuras. Šio kuro pelenai, susidarę šilumos gamybos metu, dažniausiai 

naudojami žemės ūkyje dirvoms tręšti. Dėl ekonominių priežasčių mediena ir durpės kurui 

įvežami ir iš kitų valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos), 

kurios po Černobylio atominės elektrinės avarijos buvo užterštos radioaktyviosiomis 

medžiagomis. Naudojant tokius biokuro pelenus dirvoms tręšti gali būti užterštos žemės ūkio 

kultūros ar gyvulių pašarai, o radioaktyviųjų medžiagų gali patekti į žmonėms skirtą maistą, 

užteršti gruntinius vandenis, be to dideli jų kiekiai (viršijantys Lietuvos teisės aktuose 

nustatytus lygius) gali užteršti ir aplinką.  

Sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Tvarkos apraše nurodyta, kokiu dažnumu 

katilinės, kurios šilumos gamybai naudoja biokurą, turi atlikti pelenų radiologinius tyrimus 

atsižvelgiant į katilinės suminę šiluminę galią. Jeigu atlikus pelenų radiologinius tyrimus 

nustatoma, kad 137Cs radionuklido savitasis aktyvumas sausuose pelenuose yra mažesnis nei 

1 Bq/g, tai pelenai gali būti naudojami tręšimui rekultivuojant pažeistas teritorijas ar civilinės 

inžinerijos reikmėms. Jei 137Cs radionuklido savitasis aktyvumas sausuose pelenuose yra 

lygus arba viršija 1 Bq/g, tačiau mažesnis nei 10 Bq/g, pelenai gali būti naudojami tik 

rekultivuojant pažeistas teritorijas ar civilinės inžinerijos reikmėms arba šalinami 

komunalinių arba statybinių atliekų sąvartynuose. 

Vykdant medienos ir durpių kuro pelenų užterštumo 137Cs radionuklidu stebėseną 

2013-2016 m. į Radiacinės saugos centrą mėginius ištirti pristatydavo dauguma Lietuvos 

katilinių, naudojančių tokį kurą. Taip pat buvo ištirti medienos kuro pelenų mėginiai, atrinkti 

Radiacinės saugos centro pareigūnams atliekant patikrinimus biokurą naudojančiose 

katilinėse.  

2014 m. atlikti biokuro 183 mėginių, 2015 m. – 383 mėginių ir 2016 m. – 385 

mėginių tyrimai.  

2015 m. siekiant įvertinti, koks su Baltarusijos Respublika besiribojančiame 

Šalčininkų rajone medienos užterštumas 137Cs, 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. 

Per tyrimų laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai medienos kuro pelenų užterštumas 

viršijo teisės aktuose nustatytą nereguliuojamąjį lygį ir reikėjo imtis griežtinančių priemonių. 

Todėl Radiacinės saugos centro, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „Baltpool“ 
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(biokuro biržos), biokurą naudojančių energetikos įmonių ir biokuro tiekėjų atstovų bendru 

sutarimu buvo pradėta ne tik biokuro pelenų, bet ir importuojamo biokuro kontrolė. 2015 m. 

Sveikatos apsaugos ministras patvirtino „Medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valstybių ir 

(ar) tiekiamų į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir 

durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašą“, 

kuriame reglamentuota, kad biokuras, įvežamas iš trečiųjų valstybių (Baltarusijos 

Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos Kalugos, Tūlos, Briansko ir Oriolo sričių), gali 

būti tiekiamas į Lietuvos rinką tik su kiekvieną siuntą lydinčiais radiologinių tyrimų 

dokumentais, įrodančiais, kad biokuro užterštumas  137Cs radionuklidu neviršija 30 Bq/kg. 

2013-2016 m. daugumoje tirtų medienos ir durpių kuro mėginių užterštumas  137Cs 

radionuklidu buvo nežymus. Tai iliustruoti pateikiamas 2016 m. tirtų mėginių pasiskirstymas 

pagal užterštumą 9.8 pav.  
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9.7 pav. Medienos pelenų užterštumo 137Cs pasiskirstymas 2016 m. 

 

Siekiant užkirsti kelią užterštam biokurui tiekti į Lietuvą, Radiacinės saugos centro 

siūlymu Muitinės departamentui pritarus, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. atliekant prekių muitinę 

kontrolę, buvo pradėta reikalauti pateikti iš trečiųjų valstybių įvežamo biokuro radiologinių 

tyrimų dokumentus. Nepateikus tokių dokumentų biokuro siuntos buvo neįleidžiamos į 

Lietuvos Respublikos teritoriją.  

 

Išvados 

7. Teisinės priemonės leido apriboti užteršto 137Cs medienos ir durpių kuro 

tiekimą į Lietuvos rinką iš po Černobylio atominės elektrinės avarijos užterštų teritorijų; 

8. siekiant apsaugoti Lietuvos gyventojus ir aplinką nuo nepagrįstos apšvitos 

jonizuojančiąja spinduliuote dėl radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų pelenų, ir toliau 

būtina vykdyti biokuro ir iš jo susidarusių pelenų taršos 137Cs kontrolę teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

9. taip pat reikalinga tęsti biokuro tiekėjų valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, 

kurios metu būtų vertinami biokuro siuntų radiologinių tyrimų dokumentai bei imami 

mėginiai radiologiniams tyrimams atlikti. 

 

9.3 Radionuklidų, esančių dirvožemyje, galimos apšvitos gyventojams 

vertinimas  
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9.3.1. Lietuvos teritorijos liekamosios taršos po avarijos Černobylio 

atominėje elektrinėje nustatymas ir gyventojo apšvitos dėl radionuklidų 

dirvožemyje įvertinimas 
 

Europos Tarybos direktyva 96/29/Euratom, Lietuvos higienos norma HN 73:2001 

„Pagrindinės radiacinės saugos normos“ ir kiti dokumentai reglamentuoja, kad gyventojų 

apšvita turi būti vertinama nuolat nuo visų galimų apšvitos šaltinių. Radionuklidų kiekiai 

dirvožemyje yra vienas iš veiksnių, sudarančių radioaktyvųjį aplinkos foną, kuris sąlygoja 

gyventojų išorinę ir vidinę apšvitą mitybos grandine, kai radionuklidai, patekę į gyvulių 

pašarus, su mėsa ar pienu bei tiesiogiai per augalus patenka ir į žmogaus organizmą.  

1986 m. įvykusi avarija Černobylio atominėje elektrinėje turėjo neigiamas pasekmes 

Lietuvos teritorijos taršai radioaktyviosiomis medžiagomis. Radioaktyviųjų dulkių debesis, 

pakilęs į atmosferą po avarijos, praslinko per šalies pietvakarinę dalį. Po šios avarijos 137Cs 

iškritų aktyvumo tankis Lietuvoje siekė iki 18,5 kBq/m2. Didžiausios radioaktyviųjų 

medžiagų iškritos pastebėtos vakariniuose ir pietvakarių rajonuose (9.8 pav.). Didžiausias 

aktyvumas užfiksuotas Neringos dirvožemyje – apie 19,7 kBq/m2. 137Cs koncentracijos pietų, 

pietvakarių ir vakarų Lietuvoje buvo nevienodos – jos svyravo nuo 2 iki 439 Bq/kg. 

Černobylio atominės elektrinės katastrofos išmetimuose buvo nemažai ilgaamžių 

radionuklidų, vadinasi, tarša jais ilgalaikė. Taršos pobūdis laikui bėgant kinta, radionuklidai 

migruoja vertikaliąja ir horizontaliąja kryptimis, vėjo yra pakeliami nuo žemės ir nusėda 

kitose vietose, pašalinami su augalais ir kt. Pastebėtina, kad aplinka radioaktyviojo skilimo 

būdu išsivalo po 10 skilimo pusėjimo trukmių. 
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9.8 pav. a) Aerograma nuotraukos rezultatai. b) Antžeminių spektrometrinių tyrimų rezultatai 

 

Remiantis ankstesniais Radiacinės saugos centro atliktų tyrimų rezultatais matome, kad 137Cs 

migruoja į gilesnius sluoksnius lėtai ir didžiausi 137Cs kiekiai netgi pastaruoju metu aptinkami 

viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose. Tokius duomenis patvirtina ir ankstesniais metais publikuoti 

moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiama, kad net praėjus 10 metų po Černobylio avarijos apie 90% 
137Cs vis dar buvo viršutiniame 5 cm sluoksnyje. Todėl tikslinga buvo naujai įvertinti dirbtinės 

kilmės radionuklidų pasiskirstymą labiausiai užterštoje Lietuvos teritorijos dalyje ir įvertinti apšvitą 

gyventojams dėl radionuklidų esančių dirvožemyje esamuoju laiku. Programos metu tyrimai buvo 

atlikti labiausiai užterštoje pietvakarių ir vakarų Lietuvos dalyse. 

 

Tyrimų rezultatai ir jų vertinimas 

Matavimo vietų pasirinkimas 

 

Radiologiniams dirvožemio taršos tyrimams atlikti buvo pasirinktos labiausiai užterštos vietovės 

Lietuvoje, esančios Neringos, Lazdijų, Varėnos, Šakių, Plungės bei Telšių rajonuose. Lietuvos 

teritorija buvo padalinta tinkleliu 10x10 km. Kiekviename rajone parinktos 5-6 vietos labiausiai 

apgyvendintos ar poilsiautojų lankomos tyrimo vietos.  

 

 
 

9.9 pav. Dirvožemio taršos radionuklidais tyrimo vietos ir mėginių atrinkimo schema 

 

Tyrimams parinkta kuo plokštesnė, toliau nuo medžių ir krūmų esanti vieta. Kiekvienoje 

tiriamoje vietoje paimami 3 mėginiai pagal 9.9 pav. pateiktą schemą. Kiekviename taške buvo 

atrinkti dirvožemio ėminiai gama spektrometriniams tyrimams. Dirvožemio ėminių paėmimui 

naudota speciali įranga, kuria dirvožemio ėminiai buvo paimti iki 30 cm gylio. Kiekvienas ėminys 

buvo padalintas į 6 mėginius, kas 5 cm, 137Cs migravimo į gilesnius dirvožemio sluoksnius ir 

gamtinių radionuklidų pasiskirstymo dirvožemyje nustatymui. Kiekvienoje tiriamoje vietoje buvo 
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atlikti dozės galios matavimai. Kuršių Nerijoje papildomai atlikti in-situ gama spektrometriniai 

matavimai. 2012-2014 metais vykdant šią programą ištirtos 34 vietos. Atrinkta ir ištirta 612 

dirvožemio mėginių, atlikta 340 dozės galios matavimų ir 8 in-situ gama spektrometrinių matavimų. 

 

Dirvožemyje esančio 137Cs savitojo aktyvumo ir jo migravimo į gilesnius sluoksnius 

nustatymas 

 

2012-2014 m. buvo ištirta 612 dirvožemio mėginių gama spektrometriniu metodu. Tirta vertikali 
137Cs migracija. Kaip ir tikėtasi, dėl lėtos migracijos, didžiausias 137Cs kiekis vis dar aptinkamas iki 

25 cm gylio. Skirtingose vietovėse atliktų tyrimų rezultatai ženkliai nesiskyrė 137Cs savitasis 

aktyvumas kito nuo 1 Bq/kg iki 40 Bq/kg. Tačiau išryškėjo 137Cs pasiskirstymo dirvožemyje 

tendencijos, priklausančios nuo radionuklidų ryšių tvirtumo su kietosiomis dalelėmis, kurias lemia 

dirvožemio mineralinė sudėtis, sorbcijos – desorbcijos kinetika ir vandens kiekis. Be to, radionuklidų 

migracijos greitis priklauso nuo augmenijos rūšies, paklotės, dirvožemio panaudojimo ir drėgmės. 

Visa tai atsispindi gautuose rezultatuose pateiktuose 9.10 pav. Didžiausi 137Cs radionuklido kiekiai 

nustatyti viršutiniuose miško paklotės sluoksniuose ir siekė apie 40,0 Bq/kg (9.10 pav. mėginio nr. 

1), nes miško paklotė yra nejudinama ir joje gilyn 137Cs slenka labai lėtai 0,1 – 0,2 cm/metus. Be to 
137Cs per šaknų sistemą patenka į augalus (šiuo atveju medžius), kur dalis jo kaupiasi žievėje, o kita 

dalis lapuose/spygliuose ir smulkiose šakelėse. Keičiantis augalo lapijai, dalis 137Cs vėl grįžta į miško 

paklotę, todėl miškuose didžioji dalis 137Cs iki šiol aptinkama viršutiniame dirvožemio sluoksnyje. 

Vietose, kuriose buvo vykdoma ūkinė veikla, kuri suardė natūralią dirvožemio struktūrą, 

radionuklidų pasiskirstymas yra tolygus visame tirtame gylyje (30 cm) ir kinta nuo 1 iki 5 Bq/kg 

(9.10 pav. mėginio Nr. 3). Nesuardyto dirvožemio sluoksnyje didžiausia tarša 137Cs aptinkama iki 15-

20 cm gylio (9.10 pav. mėginio Nr. 2). Kiek kitokia 137Cs migracija į gilesnius sluoksnius stebima 

Kuršių Nerijoje (9.10 pav. mėginio Nr. 4), kur didžiausias 137Cs savitasis aktyvumas nustatytas 5-10 

cm gylyje, dėl galimos horizontalios radionuklidų migracijos. 

 

 
 

9.10 137Cs savitasis aktyvumas skirtinguose dirvožemiuose (1- miško paklotė, 2-nedirbama žemė, 3-

dirbama žemė, 4- Kuršių Nerija) 
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Toliau pateikiami skirtinguose rajonuose atliktų 137Cs savitojo aktyvumo ir jo migracijos į 

gilesnius sluoksnius tyrimų rezultatai 9.11 pav. ir 9.12 pav. Tyrimų rezultatai rodo, kad tarša 137Cs vis 

dar yra aptinkama viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose. 

 

 
9.11 pav.Vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas skirtinguose dirvožemio sluoksniuose Lazdijų (L2-L4), 

Varėnos (V1-V4) ir Šakių (S1-S8) rajonuose 
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9.12 pav. Vidutinis 137Cs savitasis aktyvumas skirtinguose dirvožemio sluoksniuose Telšių (T1-T5), 

Plungės (Pl1-Pl5) rajonuose ir  Kuršių Nerijoje (KN1-KN8) 

 

Dirvožemyje esančio 137Cs tyrimų rezultatų palyginimas 

 

Iki Černobylio atominės elektrinės avarijos daugelyje Lietuvos vietovių 137Cs savitasis 

aktyvumas grunte kito nuo 4 iki 8 Bq/kg. Po avarijos 137Cs kiekis grunte padidėjo, tačiau tarša 

pasiskirstė netolygiai 137Cs savitasis aktyvumas kito nuo 2 iki 439 Bq/kg. 9.6 lentelėje pateikiamos 

didžiausios 137Cs savitojo aktyvumo vertės nustatytos 1991 m. ir vykdytos programos metu. 
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9.6 lentelė. Didžiausios nustatytos 137Cs savitojo aktyvumo vertės 

Vietovė 
Savitasis aktyvumas, Bq/kg 

1991 m.  2012-2014m. 

Plungė 29,9 20,0 

Kuršių Nerija 382,0 30,0 

Varėna 34,2 13,0 

 

Plungės ir Varėnos savivaldybių teritorijose 137Cs savitojo aktyvumo sumažėjimui didžiausią 

įtaką padarė praėjęs laikotarpis tarp matavimų, dėl radionuklido pusamžio gauti rezultatai apytiksliai 

sumažėjo per pusę. Kaip matyti, 137Cs savitasis aktyvumas grunte dabartiniu metu yra žymiai 

mažesnis ir didžiausias nustatytas siekia apie 30,0 Bq/kg, miško paklotėje Kuršių Nerijoje. Tai rodo, 

kad aplinka valosi nuo užterštumo, tačiau aplinkos valymosi sparta gali skirtis. Kuršių Nerijos 

smėlingame dirvožemyje sugertis yra mažesnė, todėl galima įtarti, kad daugiau nei dešimt kartų 

sumažėjusią 137Cs koncentraciją paviršiniuose dirvožemio sluoksniuose galėjo lemti kiti  fizikiniai 

procesai, pavyzdžiui  resuspencijos reiškinys (antrinis pakėlimas). Šio proceso metu dalis 

radionuklidų pakilo nuo žemės paviršiaus ir parnešti oro srautais pasiskirstė netoliese esančiose 

teritorijose (pvz.: Baltijos jūroje). Taip pat reiktų nepamiršti, kad dirvožemio užterštumas Lietuvoje  

šiuo ilgaamžiu radionuklidų buvo netolygus, rezultatams įtakos galėjo turėti bandinių atrinkimo vietų 

neatitikimai skirtinguose bandinių atrinkimo laikotarpiuose. 

 

In-situ gama spektrometrinių tyrimų rezultatai 

 

Kuršių Nerijoje (KN1-KN8) tirtose vietose atlikti in-situ gama spektrometriniai tyrimų rezultatai, 

įvertinus radionuklidų pasiskirstymą, dirvožemio tankį ir drėgmę, koreliuoja su gautais 137Cs savitojo 

aktyvumo rezultatais atrinktuose dirvožemio mėginiuose. 137Cs aktyvumo ploto vienetui vertės tirtose 

vietose pateikiamos 9.13 pav. 

 

 
9.13 pav. 137Cs aktyvumas ploto vienetui, Bq/m2 

 

Po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje didžiausias 137Cs aktyvumas buvo užfiksuotas 

Neringos dirvožemyje – apie 19,7 kBq/m2. Iš gautų rezultatų matyti, kad 137Cs aktyvumas ploto 

vienetui dabartiniu metu yra žymiai mažesnis ir didžiausias nustatytas siekia apie 9 kBq/m2. Lyginant 

matavimo rezultatus matyti, kad aplinka valosi nuo užterštumo, tačiau užterštumas per tris 

dešimtmečius tėra sumažėjęs iki poros kartų.  
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Gamtinių radionuklidų pasiskirstymas dirvožemyje 

 

Nors didžiausias dėmesys yra skiriamas taršai dirbtiniais radionuklidais, ne mažiau svarbus yra ir 

gamtinių radionuklidų paplitimas aplinkoje. Todėl šios programos metu buvo matuojami ir gamtinės 

kilmės radionuklidai. Gamtiniai radionuklidai tolygiai pasiskirsto dirvožemyje ir jų vertės gana 

artimos, vidutiniai gamtinių radionuklidų  savitieji aktyvumai pateikiami 9.7 lentelėje. Labiausiai 

paplitę gamtinės kilmės radionuklidai aplinkoje, tame tarpe ir dirvožemyje, yra 238U, 232Th ir jų 

skilimo produktai, taip pat 40K. Vidutiniškai Lietuvos dirvožemyje yra aptinkama 40K  (510±47) 

Bq/kg, 226Ra (35±14) Bq/kg, ir 232Th (20±4) Bq/kg.   

 
9.7 lentelė. Vidutinės nustatytos gamtinių radionuklidų savitųjų aktyvumų vertės 

Vietovė 
Savitasis aktyvumas, Bq/kg 

40K, Bq/kg 226Ra, Bq/kg 232Th, Bq/kg 

Plungė 660 ± 55 48 ± 14 28 ± 2 

Kuršių Nerija 233±20 12±6 5±1 

Varėna 373 ± 32 23 ± 8 14 ± 1 

Telšiai 606 ± 51 46 ± 14 26 ± 2 

Lazdijai 413±35 27±9 14±2 

Šakiai 703±56 50±14 28±2 

 

Dozės galios matavimo rezultatai  

 

Programos įgyvendinimo laikotarpio metu tirtose vietose buvo atlikta 360 dozės galios 

matavimų. Nustatyta, kad šiose vietose išmatuota dozės galia atitinka bendrą aplinkos foną Lietuvoje 

ir kinta tarp 20-100 nSv/h.  

 

Apšvitos gyventojams vertinimas 

 

Tyrimų rezultatai rodo, kad tarša 137Cs vis dar yra aptinkama viršutiniuose dirvožemio 

sluoksniuose iki 25 cm gylio ir yra prieinama augalų šaknims, per augalų šaknis patenka į gyvūnų 

pašarą, o mitybos grandine – ir į žmogaus maisto produktus.  

Remiantis gautais gama spektrometriniais radionuklidų aktyvumo dirvožemio mėginiuose tyrimų 

rezultatais buvo įvertinta gyventojų išorinė apšvita, sąlygota tiek dirbtinės kilmės, tiek ir gamtinės 

kilmės radionuklidų.  

Didžiausia metinė išorinė efektinė dozė Kuršių Nerijos gyventojui, praleidžiančiam lauke 

penktadalį laiko, siektų 0,04 mSv/metus. Nedidelė apšvita lemiama palyginus mažų gamtinių 

radionuklidų kiekių Kuršių Nerijos dirvožemiuose. Tik 12 % visos apšvitos lemia radioaktyvus cezis.  

Kitose labiausiai užterštose teritorijose po Černobylio atominės avarijos didžiausia metinė 

išorinė efektinė dozė gyventojui, praleidžiančiam lauke penktadalį laiko, siektų nuo 0,09 - 0,18 

mSv/metus. Didžiausią apšvitos dalį gyventojas gauna dėl gamtinių radionuklidų dirvožemyje ir tik 

keletą procentų šios apšvitos lemia 137Cs. 

 

IŠVADOS 

 

1. Nustatyta, kad didžiausias 137Cs kiekis yra viršutiniuose 30 cm nedirbamų laukų 

dirvožemio sluoksniuose. Dirbamuose laukuose 137Cs kiekis sumažėjo greičiau, nes dirvos nuolat 

maišomos jas ariant. Pastaruoju metu 137Cs iškritų aktyvumo tankis yra žymiai mažesnis, nei 
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buvo po avarijos 1986 m. Tai rodo, kad aplinka valosi nuo taršos, tačiau ji per tris dešimtmečius 

po Černobylio atominės elektrinės avarijos yra sumažėjusi du kartus; 

2. didžiausią išorinės apšvitos dalį gyventojas patiria iš gamtinių radionuklidų, 

esančių dirvožemyje, ir tik keletą šios apšvitos procentų lemia 137Cs, kurio per augalų šaknis 

patenka į gyvūnų pašarą, o mitybos grandine – ir į maisto produktus. Tačiau vidinė gyventojo 

apšvita 137Cs maisto produktuose nėra didelė, sudaro tik mikrosiverto dalį per metus. 

3. atliekant tyrimus, buvo bendrauta su savivaldybių, kurių teritorijose buvo 

atrenkami tyrimui dirvožemio mėginiai, atstovais ir Nerijos, Lazdijų, Varėnos, Šakių, Plungės 

bei Telšių savivaldybėms buvo pateikta atliktų tyrimų ataskaita. 

 

9.3.2. Gyventojų apšvitos dėl dirvožemyje esančių radionuklidų teritorijose, 

besiribojančiose su planuojamos Visagino ir statomų Baltarusijos bei Baltijos 

atominių elektrinių aikštelėmis, vertinimas 
 

Radionuklidai dirvožemyje yra vienas iš veiksnių, sudarančių radioaktyvųjį aplinkos 

foną, kuris sąlygoja gyventojų apšvitą.  

 Gyventojų apšvitos vertinimo dėl dirvožemyje esančių radionuklidų teritorijose, 

besiribojančiose su Visagino, Baltarusijos ir Baltijos atominių elektrinių statybos aikštelėmis 

programos (toliau – programos) tikslas buvo nustatyti 137Cs ir gamtinių radionuklidų savituosius 

aktyvumus ir įvertinti jų vertikalų pasiskirstymą tam, kad būtų žinoma teritorijų tarša dirbtiniais 

radionuklidais iki atominių elektrinių paleidimo.  

Tuomet prasidėjus išmetimams iš veikiančių minėtų elektrinių, būtų galima įvertinti 

pačių elektrinių išmetimų įnašą į aplinkos taršą radionuklidais. Remiantis gautais rezultatais, 

buvo numatyta apskaičiuoti metinę efektinę išorinės apšvitos dozę gyventojams sąlygotą 

dirvožemyje esančių gamtinių ir dirbtinių radionuklidų.  

 

Tyrimo metodai 

Matavimo vietų parinkimas  

Remiantis tarptautinėmis rekomendacijomis bei radiologinių tyrimų kitose šalyse patirtimi 

ir Lietuvos ekologine bei geologine padėtimi, radiologiniai dirvožemio taršos radionuklidais 

matavimai atliekami 10 x 10 km tinkleliu. Tyrimo vietos parinktos artimojoje AE zonoje (30 km 

nuo AE) ir tolimojoje zonoje (50 km nuo AE).  

Kiekvienoje tiriamoje vietoje buvo paimami 3 mėginiai iki 30 cm gylio pagal 9.15 pav. 

nurodytą schemą. Kiekvienas ėminys buvo padalintas į 6 mėginius, kas 5 cm, 137Cs migravimo į 

gilesnius dirvožemio sluoksnius ir gamtinių radionuklidų pasiskirstymo dirvožemyje nustatymui. 

Kiekviename taške buvo atlikti radono tūrinio aktyvumo grunte matavimai, dozės galios 

matavimai, atlikti gama spektrometriniai matavimai lauko sąlygomi.  

 

Tyrimų rezultatai 

Programos įgyvendinimo metais atlikti detalūs tyrimai 21 vietoje, esančiose Tauragės, 

Šakių, Jurbarko, Vilkaviškio ir Šilutės rajonuose, kurios patenka į planuojamos statyti Baltijos 

atominės elektrinės artimąją (30 km) ir toliąją (50 km) zonas. Atlikti detalūs tyrimai 12 vietų, 

esančių Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose, kurios patenka į planuojamos statyti Astravo 

atominės elektrinės tolimąją zoną. Ištirta 10 vietų, esančių Ignalinos ir Zarasų rajonuose, kurios 

patenka į planuojamos statyti Visagino elektrinės artimąją zoną. Tirtos vietos pažymėtos 9.14 

pav.  
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9.14 pav. Dirvožemio taršos radionuklidais tyrimo vietos patenkančios į Baltijos AE, Baltarusijos AE 

ir Visagino AE įtakos zonas (artimąją – 30 km zona;tolimąją  – 50 km zona) 

 

Gauti tyrimų rezultatai (9.15-9.17 pav.) parodė, kad 137Cs savitasis aktyvumas aptinktas 

viršutiniuose sluoksniuose ir siekė iki 15 Bq/kg. Didžiausi 137Cs kiekiai nustatyti iki 15-20 cm 

gylio, priklausomai nuo dirvožemio tipo ir žemės paskirties bei jos naudojimo. Radioaktyvaus 

cezio kiekis po Černobylio atominės elektrinės avarijos kur kas greičiau sumažėjo iš paviršinių 

dirvožemio sluoksnių dirbamuose laukuose, nes jie kasmet ariami, apverčiami, supurtomi. 

Tokiose vietose 137Cs savitasis aktyvumas siekia 1-5 Bq/kg nepriklausomai nuo dirvožemio 

sluoksnio gylio. O miško paklotėje aptinkami didesni 137Cs kiekiai. Programos metu didžiausias 

nustatytas 137Cs savitasis aktyvumas Šalčininkų rajone tirtoje miško paklotėje viršutiniame 

sluoksnyje siekė net 38,4 Bq/kg. Miško paklotė yra nejudinama ir joje gilyn 137Cs slenka labai 

lėtai 0,1 – 0,2 cm/metus. Be to 137Cs per šaknų sistemą patenka į augalus (šiuo atveju medžius), 

kur dalis jo kaupiasi žievėje, o kita dalis lapuose/spygliuose ir smulkiose šakelėse. Keičiantis 

augalo lapijai, dalis 137Cs vėl grįžta į miško paklotę, todėl miškuose didžioji dalis 137Cs iki šiol 

aptinkama viršutiniame dirvožemio sluoksnyje. Taip pat pastebėta, kad smėlyje ar žvyre 137Cs 

migravimas į gilesnius sluoksnius yra spartesnis. Tai nulemia radionuklidų ryšių tvirtumas su 

kietosiomis dalelėmis, kurie priklauso nuo dirvožemio mineralinės sudėties ir sorbcijos - 

desorbcijos kinetikos. Be to, radionuklidų migracijos greitis priklauso nuo augmenijos rūšies, 

paklotės, dirvožemio panaudojimo ir drėgmės.  
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9.15 pav. 137Cs savitasis aktyvumas dirvožemio mėginiuose Visagino atominės elektrinės artimojoje 

zonoje tirtose vietovėse 

 

 
9.16 pav. 137Cs savitasis aktyvumas dirvožemio mėginiuose Baltijos atominės elektrinės 

artimosios ir tolimosios zonos tirtose vietovėse 
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9.17 pav. 137Cs savitasis aktyvumas dirvožemio mėginiuose Baltarusijos atominės elektrinės 

tolimosios zonos tirtose vietovėse 

 

Nustatyta, kad gamtinės kilmės radionuklidų vertikalusis pasiskirstymas dirvožemyje yra 

gana tolygus. Tirtose vietose gamtinių radionuklidų paplitimas dirvožemyje ženkliai neniskyrė 

(9.8 lentelė) ir yra artimas bendram radionuklidų paplitimui Lietuvos teritorijoje: (40K (533 ± 41) 

Bq/kg; 226Ra (33 ± 13) Bq/kg ir 232Th  (21 ± 3) Bq/kg). Pastebėtas kiek didesnis 40K aktyvumas 

molio turinčiuose dirvožemio mėginiuose (pvz.:tirtose būsimos Visagino AE vietose).  

 
9.8 lentelė. Vidutinės gamtinių radionuklidų savitojo aktyvumo vertės dirvožemio mėginiuose 

 40K savitasis 

aktyvumas, Bq/kg 

226Ra savitasis 

aktyvumas, Bq/kg 

232Th savitasis 

aktyvumas, Bq/kg 

Baltijos AE 480 ± 39 32 ± 14 18 ± 2 

Astravo AE 508 ± 42 27 ± 13 16 ± 3 

Visagino AE 658 ±51 45 ± 12 27 ± 2 

 

Baltijos AE artimojoje zonoje (iki 30 km) ir tolimojoje (iki 50 km) tirtose vietovėse 

atliktų in-situ gama spektrometrinių tyrimų rezultatai, įvertinus radionuklidų pasiskirstymą, 

dirvožemio tankį ir drėgmę, koreliuoja su gautais 137Cs savitojo aktyvumo rezultatais atrinktuose 

dirvožemio mėginiuose.  

 

Apšvitos dozių gyventojams vertinimas 

 

Remiantis gautais tyrimų rezultatais buvo įvertinta gyventojų išorinė apšvita, sąlygota 

tiek dirbtinės kilmės, tiek ir gamtinės kilmės radionuklidų. Vidutinė metinė išorinė efektinė dozė 

Lietuvos gyventojui, praleidžiančiam lauke penktadalį laiko, siektų nuo 0,11 iki 0,13 µSv dėl 

dirvožemyje esančių 137Cs ir gamtinių radionuklidų (40K, 226Ra, 232Th). Didžiausią apšvitos dalį 

gyventojas gauna dėl gamtinės kilmės radionuklidai ir tik keletą procentų šios apšvitos lemia 
137Cs. 
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Dozės galios matavimų rezultatai 

 

Tirtose vietovėse buvo atlikti dozės galios matavimai (9.19 pav.). Nustatyta, kad šiose 

vietose išmatuota dozės galia atitinka bendrą aplinkos foną Lietuvoje ir kinta tarp 36-144 nSv/h.  
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9.18 pav. Vidutinės dozės galios matavimų vertės kiekvienoje tirtoje vietovėje 

 

 

Radono tūrinio aktyvumo grunto ore tyrimo rezultatai 

 

Vietose, iš kurių buvo imami dirvožemio mėginiai, buvo išmatuotas radono tūrinis 

aktyvumas grunto ore. Literatūroje nurodoma daugybę faktorių, lemiančių radono kiekį grunte, 

tokių kaip dirvožemio sandara ir struktūra, jo laidumas vandeniui, dalelių dydis ir poringumas, 

CO2 kiekis dirvoje (kuris veikia kaip nešėjas), taip pat temperatūros ir sezoniškumo įtaka. Taip 

pat nustatyta, kad toje pačioje vietoje atliktų matavimų rezultatai gali skirtis net kelis kartus. Tai 

galima paaiškinti tuo, kad Lietuvoje vyrauja daug dirvožemio tipų ir vertikalus jų pasiskirstymas 

yra labai netolygus (9.19-9.21 pav.). 

Apibendrinant radono tūrinio aktyvumo grunte rezultatus galime teigti, kad nebuvo 

aptikta problematiškų vietovių radono kiekio atžvilgiu. Ir nors vienas iš pagrindinių faktorių 

lemiančių radono kiekį grunte yra Ra226 kiekis grunte, tačiau, remiantis mūsų atliktais tyrimais, 

negalime lyginti Ra226 kiekio dirvoje su Rn222 kiekiu grunte, nes mėginiai buvo imami iš 

skirtingų gylių (dirvožemio tyrimai iki 30 cm, Rn222 tyrimai 0,7 m gylyje). 
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Radono tūrinis aktyvumas grunte. BALTIJOS AE.
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9.19 pav. Radono tūrinis aktyvumas grunto ore Baltijos atominės elektrinės tolimojoje zonoje tirtose 

vietovėse 

 

Radono tūrinis aktyvumas grunte. ASTRAVO AE
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9.20 pav. Radono tūrinis aktyvumas grunto ore Baltarusijos atominės elektrinės tolimojoje zonoje tirtose 

vietovėse 
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Radono tūrinis aktyvumas grunte.VISAGINO AE.
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9.21 pav.  Radono tūrinis aktyvumas grunto ore Visagino atominės elektrinės artimojoje zonoje tirtose 

vietovėse 

 

Išvada 

Surinkti ir susisteminti duomenys apie bendrąją dirvožemio taršą radionuklidais 

teritorijose, besiribojančiose su planuojama statyti Lietuvos ir statomomis Baltarusijos bei 

Baltijos (Kaliningrado srityje) atominėmis elektrinėmis. Foniniai radionuklidų kiekių 

dirvožemyje tyrimų rezultatai bus panaudoti įvertinant minėtų atominių elektrinių išmetimų į 

aplinką įnašą bei galimą apšvitą ir poveikį Lietuvos gyventojų sveikatai, jeigu jos pradės savo 

veiklą. 

 

9.3.3. Atliekų, išvežtų iš Ignalinos atominės elektrinės teritorijos, atitikties 

nebekontroliuojamiesiems lygiams įvertinimas 
 

Vykdant Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE) išmontavimo darbus, susidaro 

mišrių statybinių ir griovimo atliekų. Prieš išvežant šias atliekas iš Ignalinos AE teritorijos yra 

įvertinama jų atitiktis nebekontroliuojamiesiems lygiams. Radiacinės saugos centro specialistai 

siekdami įvertinti, ar gyventojai nuo statybinių ir griovimo atliekų negali patirti papildomos 

apšvitos, jeigu šios atliekos būtų panaudotos kaip statybinės medžiagos, Utenos rajono 

savivaldybės teritorijoje esančioje atliekų aikštelėje 2015 m. 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.).  

Taikant Europos Komisijos 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 



 

 105 

jeigu iš Ignalinos AE išvežtos statybinės ir griovimo atliekos būtų panaudotos kaip statybos 

produktai, tai jie lemtų nedidelę papildomą apšvitą.  

 

 
 

9.22 Ruošiami tyrimui statybinių ir griovimo atliekų iš Ignalinos AE mėginiai  

 

Išvada 

Radiacinės saugos centro specialistams, siekiantiems įvertinti, ar gyventojai nuo 

statybinių ir griovimo atliekų negali patirti papildomos apšvitos, jeigu šios atliekos būtų 

panaudotos kaip statybinės medžiagos, atrinkus mišrių statybinių ir griovimo atliekų mėginių, 

išvežtų iš Ignalinos atominės elektrinės, tyrimus nustatyta, kad jeigu šios atliekos būtų 

panaudotos kaip statybos produktai, tai jie lemtų nedidelę papildomą gyventojų apšvitą.  
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