




































































































 1 

VĮ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
Algirdas Vaidotas   

Smulkiųjų gamintojų 

radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo skyriaus 

viršininkas 

Leonas Liubauskas   

Radioaktyviųjų atliekų 

laidojimo skyriaus 

viršininkas 

Stasys Motiejūnas   

Atstovės ryšiams su 

visuomene 
Rūta Jarašūnienė   

Vyr. buhalterė Vitalija Lapinskienė 
 

 
 

Suderino Direktorius Dainius Janėnas 
 

 
 

Patvirtinta Energetikos ministro 2012-       -        d. įsakymu Nr. 

 

 

 

 

Vilnius 

2012 



 2 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2012 m.        d. įsakymu Nr. 

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS  

2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 
 

1 pav. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros kolektyvas 

 
Kontaktai: 
 

  

Direktorius 

Dainius Janėnas  

Tel. 8(5)2133139, d.janenas@rata.lt 

Vyr. buhalterė 

Vitalija Lapinskienė  

Tel. 8(5)2104071, v.lapinskiene@rata.lt 

Atstovė ryšiams su visuomene 
Rūta Jarašūnienė 

Tel. 8(5)2133139, r.jarasuniene@rata.lt 
 

Direktoriaus pavaduotojas 

Algirdas Vaidotas 

Tel. 8(5)2310225, a.vaidotas@rata.lt 

Administratorė - buhalterė 
Danutė Pauţolienė  

Tel. 8(5)2104070, d.pauzoliene@rata.lt 

 

 
Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo skyrius 

 

 
Radioaktyviųjų atliekų laidojimo 

skyrius 

 

 
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų 

saugykla 
 

Skyriaus viršininkas 

Leonas Liubauskas 

Tel. 8(5)2310547, l.liubauskas@rata.lt 

Skyriaus viršininkas 

Dr. Stasys Motiejūnas  

Tel. 8(5)2310598, s.motiejunas@rata.lt 
 

Tel.    8(5)2494610 

Faks. 8(5)2133141 

El.p.   info@rata.lt 

Vyriausiasis specialistas 

Balys Morkvėnas  

Tel. 8(5)2310547, b.morkvenas@rata.lt 

Vyriausiasis specialistas 

Karolis Zemkajus  

Tel. 8(5)2310598, k.zemkajus@rata.lt 
 

 

Vyresnysis specialistas 

Gintautas Davainis  

Tel. 8(5)2310547, g.davainis@rata.lt 

Vyresnioji specialistė 

Liudmila Penkova  

Tel. 8(386)29054, penkova_rata@iae.lt 
 

 

 Specialistė 

Diana  Murzakajeva  

Tel. 8(5)2310598, d.murzakajeva@rata.lt 
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1. RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS 
 

1.1. VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) reorganizavimo 

procedūros dokumentų parengimas, jų suderinimas su suinteresuotomis institucijomis, 

įstaigomis ir / arba įmonėmis 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2011 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 799 ,,Dėl sutikimo 

reorganizuoti valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą“ sutikus reorganizuoti VĮ 

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą, RATA pradėjo rengtis reorganizavimo procedūrai. 

RATA direktoriaus 2011 m. liepos 26d. įsakymu Nr. V-34 buvo sudaryta darbo grupė parengti 

reorganizavimo dokumentus ir įgyvendinti konkrečius reikalavimus. 

Buvo parengti reikiamų dokumentų projektai: „VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

agentūros reorganizavimo planas“, „VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reorganizavimo 

ją prijungiant prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) sąlygos“, „Reikalavimai 

ir kriterijai radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui“ bei atitinkamų Vyriausybės nutarimų projektai. 

Rengiantis reorganizavimui buvo vykdomi praktiniai veiksmai: atsisakyta nereikalingų 

administracinių patalpų, po reorganizavimo tapsiančio nebereikalingo ilgalaikio materialiojo turto ir 

maţaverčio inventoriaus. 

 

2. PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO IR ILGAAMŢIŲ RADIOAKTYVIŲJŲ 

ATLIEKŲ, ĮSKAITANT PANAUDOTĄ GRAFITĄ, SAUGOJIMO IR PASIRENGIMO 

DĖTI Į ATLIEKYNĄ GALIMYBIŲ PATIRTIES UŢSIENIO VALSTYBĖSE IR 

PASAULINIŲ TENDENCIJŲ VERTINIMAS 
 

2.1. Dalyvavimas analizuojant atliekų dėjimo į giluminį atliekyną galimybes, inicijuotas 

nedidelį panaudoto branduolinio kuro kiekį turinčių Europos šalių bei Tarptautinės atominės 

energijos agentūros (toliau - TATENA) 
 

Panaudotas branduolinis kuras ir radioaktyviosios atliekos gali būti saugiai laikomos ilgą 

laiką. Tačiau radioaktyviųjų atliekų saugojimas reikalauja nuolatinės prieţiūros ir tvarkymo, todėl 

tai nėra galutinis sprendimas. Mūsų tikslas turi būti dėjimas į atliekynus, kuriuose naudojamos 

pasyvios saugumo priemonės ir reikalinga tik minimali ţmogaus prieţiūra. 2011 m. liepos 19 dieną, 

pritariant visoms ES valstybėms narėms, buvo priimta branduolinių atliekų direktyva. Tai svarbus 

ţingsnis uţtikrinant saugų ir darnų ilgalaikį panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymą. Naujojoje direktyvoje nustatytos grieţtos, teisiškai privalomos taisyklės, apibrėţiančios 

atsakingą ir saugų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Ji uţtikrina, kad 

visos valstybės narės skaidriai apibrėţtų ir vykdytų savo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

priemones. 

Tiek Europos Sąjungoje, tiek visame pasaulyje vis labiau suvokiama būtinybė uţtikrinti, kad 

branduolinė energija būtų naudojama atsakingai ir saugiai. Visose valstybėse narėse radioaktyviųjų 

atliekų susidaro gaminant elektros energiją, pramonėje, medicinoje, vykdant mokslinius tyrimus. 

Naujoji branduolinių atliekų direktyva apima visus panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo etapus nuo susidarymo iki dėjimo į atliekynus, kai jų susidaro vykdant įvairias 

veiklas. Europos Sąjunga – pirmoji tarptautinė organizacija, įgyvendinanti privalomas taisykles, 

apimančias daugiau negu reikalauja esamos tarptautinės normos ir susitarimai. Direktyvos tikslai: 

nacionalinės aukšto lygio saugos uţtikrinimo priemonės, siekis nepagrįstai neuţkrauti bet kokios 

naštos ateities kartoms ir veiksmingas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus. 

Dauguma šalių patiria įvairius sunkumus tvarkydamos panaudotą branduolinį kurą. 

Ypatingai juos jaučia šalys, turinčios nedidelį kiekį panaudoto branduolinio kuro, nes jam tinkamų 

giluminių atliekyną įrengimas yra labai brangus. Jeigu pavyktų kelioms šalims kooperuotis statant ir 

įrengiant vieną atliekyną, pavyktų ţenkliai sumaţinti išlaidas. Europos atliekyno kūrimo 

organizacijos steigimo darbo grupė (ERDO-WG) buvo įkurta dar 2009 metų pradţioje. Ji kaupia ir 

analizuoja duomenis apie maţas branduolines programas turinčių šalių panaudotą kurą ir kitas 
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radioaktyviąsias atliekas, šalių teisines ir strategines nuostatas bei labiausiai paţengusių šalių 

panaudoto kuro tvarkymo programas. 2010 metais ERDO-WG darbo grupės veikloje be Lietuvą 

atstovaujančios RATA dalyvavo Austrijos, Italijos, Olandijos, Lenkijos, Slovakijos radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo agentūros bei Europos Komisijos, TATENA atstovai. Grupės veiklą koordinuoja 

Šveicarijoje įsikūrusi ARIUS organizacija. Kiekvienas ERDO-WG narys sumokėjo metinį nario 

mokestį – 10 tūkst. eurų. Šios grupės veikloje nedalyvauja anksčiau stebėtojo statuso pageidavę 

Čekijos atstovai – Čekijos radioaktyviųjų atliekų atliekynų organizacija RAWRA giluminio 

atliekyno vietos paiešką atlieka savarankiškai. 

Pirmame ERDO-WG susitikime 2009 metais buvo apibrėţti šios grupės tikslai: dirbant 

drauge nugalėti sunkumus, iškylančius saugiai tvarkant ilgaamţes radioaktyviąsias atliekas; 

nagrinėti, ar įmanoma įsteigti bendrą Europos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo organizaciją; atlikti 

Europos atliekyno kūrimo organizacijos kūrimo parengiamąjį darbą ir pateikti šalių vyriausybėms 

vieningą pasiūlymą. Kiti ERDO-WG tikslai: keistis informacija, ugdyti kompetenciją ir propaguoti 

bendro atliekyno sampratą, papildančią nacionalinių atliekynų kūrimą. Svarbiausias ERDO 

organizacijos uţdavinys – surasti vietą Europos giluminiam atliekynui. Nuo dvidešimto amţiaus 

devintojo dešimtmečio pradţios rasti vietą radioaktyviųjų atliekų atliekynams tapo labai sunku 

visose šalyse. Tačiau pastarojo dešimtmečio sėkmingų nacionalinių programų vertingos pamokos, 

išryškinančios šiuolaikišką ir visaapimantis poţiūrį, yra geras pavyzdys sudėtingiems aplinkosaugos 

klausimams spręsti. Tikimasi, kad vieta bus parinkta per dešimtį metų. Tai turėtų būti atlikta 

vadovaujantis savanoriškumo principu – visais atvejais būtų atsiţvelgta tiek į savivaldybės, tiek ir į 

konkrečios valstybės vyriausybės bei visuomenės nuomonę. Svarbiausi sunkumai parenkant vietą 

bendram Europos atliekynui yra nepalankios nacionalinės teisinės nuostatos (pavyzdţiui, Lietuvos 

įstatymai neleidţia įveţti radioaktyviųjų atliekų iš kitų šalių, todėl Lietuvoje būtų neįmanoma 

įrengti bendrą atliekyną) bei visuomenės pritarimo stygius. 

Sumokėję ERDO steigimo darbo grupės nario metinį mokestį (10 tūkst. EUR), 2011 metais 

RATA atstovai dalyvavo Europos atliekyno vystymo organizacijos (ERDO) steigimo darbo grupės 

veikloje. Šioje darbo grupėje buvo apsvarstyta Europos atliekyno vystymo organizacijos kūrimo 

perspektyva, pasikeista bendra informacija apie branduolinės energetikos sektoriaus plėtrą ir 

atliekas sukaupusių šalių branduolines programas. Bendradarbiaujant minėtoje darbo grupėje 

parengti du dokumentai: 

 Europos atliekyno vystymo organizacijos konstitucijos modelio projektas, kuriame numatyta 

šios organizacijos struktūra, verslo planas ir finansavimo aspektai; 

 Bendri sprendiniai dėl panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų, susiję su ES direktyvos 

2011/70/EURATOM nuostatų įgyvendinimu (2 pav.). 
 

 
 

2 pav. ERDO darbo grupė parengė dokumentą dėl branduolinių  

 atliekų direktyvos įgyvendinimo bendromis pastangomis 
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RATA specialistai dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir TATENA susitikimuose, 

nagrinėjančiuose panaudoto kuro ir ilgaamţių radioaktyviųjų atliekų ilgalaikio saugojimo bei 

atliekynų problemas. 

Bendram Europos atliekynui siūlomas techninis sprendimas privalės uţtikrinti, kad 

pasirinktoji vieta būtų patikima, o jos sauga – nesunkiai pademonstruojama. Be to, planuojama 

bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, suinteresuotomis projektu ir pageidaujančiomis aktyviai 

dalyvauti jį įgyvendinant. Bus aktyviai diskutuojama bendruomenių ir visos šalies mastu, kad būtų 

rastos vietos, ne tik tinkamos techniniu poţiūriu, bet ir priimtinos visuomenei. 

2011 metais TATENA išleido techninį dokumentą dėl kelių šalių panaudoto kuro ir 

branduolinių atliekų dėjimo į bendrus atliekynus (angl. Viability of Sharing Facilities for Disposal 

of Spent Fuel and Nuclear Waste TECDOC-1658). Šiame dokumente išanalizuoti regioninių 

giluminių atliekynų planavimo ir vietos parinkimo bandymai bei jų metu sukaupta vertinga patirtis. 

Dokumento tikslai: 1) apţvelgti besikeičiančias pasaulines nuostatas dėl branduolinės energijos 

naudojimo ir branduolinio kuro ciklo vystymo, kaip ši paţanga galėtų įtakoti daugelio šalių bendrų 

atliekynų, skirtų panaudotam kurui, vystymą; 2) apibendrinti naujausius pasaulinius pasiekimus, 

skatinančius tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su panaudoto kuro dėjimu į atliekynus; 3) 

nustatyti sritis, kuriose atlikti darbai paspartintų tarptautinius sprendimus dėl panaudoto kuro 

dėjimo į atliekynus. Šiame dokumente itin daug dėmesio skiriama Rusijos bei GNEP (angl. Global 

Nuclear Energy Partnership) iniciatyvoms. 

Kiekviena sėkminga radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa turi prasidėti nacionalinės 

politikos sukūrimu, o baigtis konkrečiais veiksmais. Pirmas ţingsnis – sukurti nacionalinę 

panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisėkūros, reguliavimo ir 

organizacinę sistemą, kurioje būtų išdėstytos pareigos, finansavimas ir visuomenės dalyvavimas 

priimant sprendimus. Turi būti įrodyta, kad kiekvienas planuojamas objektas ar veikla bus saugūs 

tiek darbuotojams, tiek visuomenei. Kitas sėkmės garantas – nacionalinė panaudoto branduolinio 

kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa, apimanti visus etapus nuo atliekų susidarymo iki 

dėjimo į atliekynus. 

Įgyvendindama naujosios direktyvos nuostatas Lietuva iki 2015 m. privalo parengti detalią 

giluminių atliekynų įrengimo programą. Joje turi būti numatyta, kada, kur ir kaip Lietuva įrengs 

giluminį geologinį atliekyną, kuriame dės panaudotą kurą bei kitas ilgaamţes atliekas. 

Apibendrinus kitų šalių patirtį akivaizdu, kad pasaulyje prioritetas skiriamas kristaliniam pamatui ir 

molingoms uolienoms. Opalinus (Šveicarija) ir Boom (Belgija) moliai yra išsamiausiai ištirti. Šių 

šalių atliekynų koncepcijos, kartu su Švedijos KBS-3 koncepcija, pritaikyta kristaliniam pamatui, 

yra daţniausiai naudojamos atliekant modelinius vertinimus. 

Lietuvai labai svarbūs Prancūzijos planai grafito atliekas dėti į atliekynus. Jų analizei reikėtų 

skirti ypatingą dėmesį planuojant panaudoto grafito tvarkymą. Iš kitų šalių atkreiptinas dėmesys į 

Afrikos šalies Ganos pasiekimus. Tai, ko gero, bus pirmoji šalis, kurioje bus panaudoti uţdarieji 

šaltiniai dedami į gręţinio tipo atliekyną (pagal TATENA parengtą BOSS koncepciją). Gana, 

Malaizija ir Filipinai išreiškia ryţtą taikyti šią koncepciją praktikoje. Ganoje pakaks vieno gręţinio 

visiems šaltiniams. 2012 metais Gana planuoja atlikti vietovės geologinius tyrimus ir parinkti vietą 

gręţiniui, o 2013 m. – jame sudėti turimus panaudotus šaltinius. Projektą iniciavo ir jo 

įgyvendinimą metodologiškai remia TATENA.  

 

2.2. TATENA ekspertų misija panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamţių radioaktyviųjų 

atliekų dėjimo į atliekyną galimybėms ištirti 

 

2011 metų gruodţio mėnesį buvo surengta TATENA ekspertų misija, kurios metu 

nepriklausomi ekspertai perţiūrėjo ir įvertino 2010 metais parengtą detalią geologinių tyrimų 

programą, skirtą panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamţių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną 
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galimybėms ištirti (3 pav.). Misijos metu ekspertai pateikė vertingų rekomendacijų, kaip planuoti 

pasirengimą dėti į atliekyną panaudotą kurą ir kitas ilgaamţes atliekas. 

 

 

 
 

3 pav. Nepriklausomi tarptautiniai ekspertai vertina panaudoto 

branduolinio kuro dėjimo į atliekyną galimybes 

 

Pasibaigus ekspertų misijai buvo surengtas seminaras, kuriame suinteresuotų institucijų 

atstovams pristatyti pirminiai misijos rezultatai. Ekspertų vertinimo rezultatai apibendrinti misijos 

ataskaitoje. Svarbiausios nepriklausomų ekspertų išvados ir rekomendacijos: 

 Dėjimas į geologinį atliekyną yra vienintelis tvarus didelio aktyvumo ilgaamţių atliekų 

tvarkymo būdas. Šis tikslas turėtų būti įtvirtintas Lietuvos nacionalinėje branduolinių atliekų 

tvarkymo politikoje, jai pritarti – visuomenė ir suinteresuotos institucijos. Turi būti parengta 

ir įgyvendinama aiški strategija, numatanti dabar sukauptų ir būsimų atliekų tvarkymą. 

Atsiţvelgiant į pasirinktą strategiją ir jos įgyvendinimo grafiką, nacionalinei atliekų 

tvarkymo organizacijai turi būti skiriami atitinkami ištekliai. 

 RATA, parinkdama vietą geologiniam atliekynui, turėtų uţtikrinti reikiamą 

bendradarbiavimą su suinteresuotomis organizacijomis ir visuomene. Šiuo atveju, 

pasirenkant atliekyno vietą, negalima apsiriboti vien tik siaura specialistų nuomone. 

Ilgalaikių tyrimų programa turi būti kompleksinė – ją turi sudaryti šie komponentai: 

geologinės aplinkos tyrimai, atliekyno koncepcijos parengimas ir atliekyno saugos 

pagrindimas. 

 

 

3. RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ RADIOLOGINIS APIBŪDINIMAS 

 

3.1. Radioaktyviosios anglies (
14

C) aktyvumų panaudotose jonitinėse dervose matavimas 

 

2011 metais RATA uţsakymu Gamtos tyrimų centro mokslininkai, bendradarbiaudami su 

Ignalinos AE specialistais, tyrė skystų radioaktyviųjų atliekų cementavimo ir dėjimo į atliekyną 

galimybes. Buvo išmatuoti radioaktyviosios anglies organinės ir neorganinės formų aktyvumai 

atliekose, skirtose dėti į paviršinį atliekyną, ir parengta tyrimų atskaita. 

Paviršiniame atliekyne planuojamose dėti atliekose daugiausiai yra šių radionuklidų: 
137

Cs – 

41 %, 
60

Co – 34 % ir 
14

C – apie 12 %. Tačiau iš šių ir visų kitų atliekose esančių radionuklidų 

didţiausią tikėtiną gyventojų apšvitos efektinę dozę formuoja 
14

C, kurį perneša vanduo, – jis yra 

vienas iš svarbių atliekyno saugą lemiančių radionuklidų. Šio darbo tikslas ir buvo patikslinti 
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Ignalinos AE panaudotų jonitinių dervų nuklidinę sudėtį, nustatyti 
14

C savitąjį aktyvumą 

pradiniame atliekų mišinyje, kurį sudaro jonų pakaitos dervos, filtravimo medţiaga (perlitas) ir 

išgarinto koncentrato nuosėdos. Vykdant šį darbą buvo atlikti metodiniai tyrimai ir išvystyta 

metodika 
14

C organinės ir neorganinės formų aktyvumams nustatyti. Darbe pademonstruotas 

metodo tinkamumas 
14

C savitiesiems aktyvumams jonų mainų dervose matuoti. Ši metodika leidţia 

abi anglies formas nustatyti tuose pačiuose atliekų ėminiuose. Neorganinės formos radioanglies 

radiocheminio išskyrimo efektyvumas yra ~91 %, o organinės formos ~85 %, minimalus 

išmatuojamas 
14

C savitasis aktyvumas – 0,5 Bq/g. 

Taikant šią metodiką išmatuoti 
14

C savitieji aktyvumai Ignalinos AE panaudotų jonų 

pakaitos dervų ir perlito mišinyje, saugomame dviejose Ignalinos AE saugyklos talpose. Pirmoji 

talpa (TW18B01) buvo baigta pildyti 1999 metais. Nuo 1999 metų atliekos pilamos į antrąją 

(TW18B03) talpą. Atliekų koncentratas iš pirmosios talpos buvo 2006 metais pradėtas sukietinti 

cementavimo įrenginyje. Iš abiejų talpų buvo paimta po vieną integruotą atliekų ėminį. Ėminiai 

buvo paimti iš gylių, apytiksliai atitinkančių 1990 ir 2006 metus. Matavimams iš kiekvieno atliekų 

ėminio buvo paruošta po 7 apytiksliai 1 g masės mėginius. Prieš atliekant radiocheminį anglies 

išskyrimą, buvo atlikta visų mėginių gama spektrų analizė ir išmatuoti 
60

Co, 
134

Cs ir 
137

Cs 

aktyvumai. 

Išmatuotas bendras 
14

C savitasis aktyvumas Ignalinos AE panaudotų jonų mainų dervų 

bandiniuose. TW18B01ir TW18B03 talpų ėminiuose jo vidutinė vertė yra atitinkamai 26 ir 

301 Bq/g. Visuose mėginiuose buvo organinės radioanglies. Organinės formos 
14

C dalis mėginiuose 

iš pirmosios talpos kinta 42–63 % intervale, o iš antrosios talpos – 30–63 % intervale. Matavimų 

rezultatai pateikti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Išmatuotos radionuklidų savitųjų aktyvumų vertės panaudotose jonitinėse dervose 

 

 

Radionuklidas 

Savitieji aktyvumai, Bq/g drėgnos masės 

 

TW18B01 talpa TW18B03 talpa 

 
14

Cneorg 12,4±27 % 182±30 % 
14

Corg 13,6±35 % 123,6±41 % 
14

C
 26,0±23 % 301,0±20 % 

60
C 4880±30 % 10000±12,3 % 

134
Cs 200±28 % 1340±6,1 % 

137
Cs 25 000± 29 % 14 100± 4,5 % 

 

Išmatavus 
14

C ir 
60

Co savituosius aktyvumus, buvo įvertinti šių radionuklidų aktyvumų 

santykiai. Šios serijos atliekoms 2004 metais buvo nustatytas pradinis 
14

C/
60

Co aktyvumų santykis 

lygus 0,07. Laikui bėgant 
60

Co aktyvumas savaime maţėja, todėl šis santykis perskaičiuojamas – 

perskaičiuota 2012 metų sausio 1 d. atitinkanti vertė yra 0,176. Statistiškai apdorojus radionuklidų 

analizės rezultatus, šiame darbe gauti duomenys apie 
14

C/
60

Co santykius smarkiai skyrėsi nuo 

minėtos vertės: TW18B01 talpoje 
14

C/
60

Co išmatuotų aktyvumų santykis buvo tik 0,0053±32 %. 

TW11B03 talpoje šis santykis buvo 0,030±30 %, t. y. irgi daugiau nei du kartus maţesnis uţ 2004 

metais nustatytą pradinę vertę. Taigi, TW18B1 talpoje išmatuotas suminės 
14

C aktyvumo santykis 

su 
60

Co aktyvumu yra net 33 kartus maţesnis uţ Ignalinos AE naudojamą vertę. 

Svarbiausios darbo išvados: 

1. Radiocheminis 
14

C išskyrimo metodas, pagrįstas bandinių medţiagos skaidymu rūgštimis ir 

jos drėgnu oksidavimu cheminiais oksidatoriais bei katalitiniu deginimu, gerai tinka 
14

C kiekiui 

panaudotose jonitinėse dervose su perlito priemaiša matuoti. Šiuo metodu galima išmatuoti ir 
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neorganinės, ir organinės formos radioanglies aktyvumus. Minimalus išmatuojamas 
14

C savitasis 

aktyvumas yra apie 0,5 Bq/g. 

2. Visuose tirtuose Ignalinos AE atliekų bandiniuose aptinkami reikšmingi ne tik neorganinės, 

bet ir organinės 
14

C kiekiai. 1990 metais panaudotose jonitinėse dervose organinė forma sudaro 42–

63 %, o 2006 metais – 30–63 % bendro radioanglies kiekio, t. y. laikui bėgant radioanglies 

organinės ir neorganinės formos santykis beveik nekito. 

3. Laikui bėgant bendras 
14

C kiekis tirtose panaudotose jonitinėse dervose labai kito – 2006 

metų bandinių 
14

C savitieji aktyvumai daugiau negu 10 kartų didesni negu 1990 metų bandiniuose. Į 

tai būtina atkreipti dėmesį planuojant atliekyną. 

4. Įvertinus išmatuotų 
14

C ir 
60

Co aktyvumų panaudotose dervose santykius akivaizdu, kad 

Ignalinos AE taikomas 2004 metais nustatytas vadinamasis „nuklidų vektorius“ yra neteisingas. 

Taikant minėtą „vektorių“ suskaičiuoti 
14

C aktyvumai išmatuotąsias vertes viršija iki 33 kartų. Dėl 

šios prieţasties planuojant paviršinį atliekyną ţenkliai padidinamas 
14

C kiekis. 

Apibendrinus darbą buvo pateiktos šios rekomendacijos: 

1. Siūloma papildomai ištirti 
14

C savitojo aktyvumo kaitą panaudotose jonitinėse dervose. Tam 

būtina paimti ėminius iš gylių, atitinkančių skirtingus elektrinės eksploatavimo laikotarpius. 

2. Kadangi radioanglies organinės ir neorganinės formų santykis yra gana pastovus, siūloma 

atlikti ribotus 
14

C organinės formos matavimus arba apsiriboti tik bendros radioanglies ar jos 

neorganinės formos matavimais. 

3. Rekomenduojame patikslinti 
14

C kiekius planuojamame atliekyne atsiţvelgiant į 
14

C 

matavimo rezultatus ir vietoje konservatyvių vertinimų taikyti realias vertes. 

 

3.2. Aplinkos poveikio didelio druskingumo atliekų matricai ir matricos senėjimo tyrimai 

 

2010 metais RATA, vertindama, ar sucementuotų skystų atliekų garinimo likučių pakuotės 

atitinka dėjimo į maţo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną priimtinumo 

reikalavimus, vykdė padidinto druskingumo skystų atliekų koncentrato cementavimo galimybių 

tyrimus. Buvo ištirtos padidinto druskingumo skystų atliekų koncentrato įterpimo į betono matricos 

sudėtį galimybės, skirtingų tipų cementų (portlandcemenčio ir šlako cemento) bei priedų 

(bentonitinio molio) įtaka matricos mechaninėms savybėms ir šių savybių kaita [RATA 2010 m. 

veiklos ataskaita].  

2011 metais buvo tęsiami pradėti tyrimai – ištirta sucementuotų radioaktyviųjų atliekų 

matricos senėjimo įtaką radionuklidų išsiskyrimui iš didelio druskingumo atliekų matricos. Darbų 

ataskaitose pateikti vandens įgeriamumo ir vandens laidumo bandymų rezultatai bei duomenys apie 

cheminių elementų – svarbiausių radionuklidų analogų – išplovimą iš atliekų matricos.  

Atlikus vandens nepralaidumo, vandens įgeriamumo ir stiprio gniuţdant bandymus bei 

cheminių elementų išplovimo tyrimus pastebimos tokios tendencijos: 

 Druskų įterpimas į betono sudėtį sumaţina betono vandens nepralaidumą. Vandens slėgio 

pakėlimas iki 0,4 MPa sukelia druskų išsiskyrimą į bandinių paviršių. 

 Bentonito įterpimas į matricos sudėtį nepagerina vandens nepralaidumo ir nesustabdo 

druskų išsiskyrimo iš bandinio į paviršių.  

 Druskų koncentrato įterpimas į cementinę matricą vandens įgeriamumą didina 15–20 %. 

Bandinių, pagamintų šlako cemento pagrindu, vandens įgeriamumas yra apie 20 % maţesnis 

negu analogiškų bandinių, pagamintų klinties portlandcemenčio pagrindu. Bentonito priedas 

sumaţina betono vandens įgeriamumą apie 10 %, o poveikis ryškesnis, kai matrica 

pagaminta naudojant šlako cementą. 

 Šlako cemento panaudojimas padidina eksperimentinių betonų gniuţdymo stiprį po 

mirkymo vandenyje. Bentonito panaudojimas šlakinio cemento pagrindu pagamintame 

betone neţymiai padidina gniuţdymo stiprį po mirkymo vandenyje.    
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 Chloro ir natrio jonų išplovimas nuosekliai maţėja laikui bėgant. Nepriklausomai nuo 

cemento rūšies, didţiausias chloro ir natrio jonų išplovimas pastebėtas per pirmas 7 paras.  

 Chloro jonai išplaunami daug intensyviau iš mėginių, pagamintu su portlandcementu. 

Tačiau natrio jonai iš jų išplaunami ne taip intensyviai kaip iš mėginių, pagamintų su šlako 

cementu. Bentonito priedas neturi esminės įtakos chloro ir natrio jonų išplovimui iš 

cementinės matricos. 

Atsiţvelgiant į tyrimų rezultatus rekomenduojama atliekoms cementuoti naudoti šlako 

cementą. Tačiau prieš naudojant šį cementą atliekoms cementuoti reikėtų atlikti tyrimus su 

realiomis skystosiomis radioaktyviomis atliekomis.  

 

 

4. LABAI MAŢO AKTYVUMO RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ ATLIEKYNO 

ĮRENGIMO DARBAI 

 

4.1. Labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto valdymo grupės veikla 

 

B19 projektas – tai projektas, apimantis labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 

atliekyno, skirto dėti trumpaamţes labai maţo aktyvumo atliekas, projektavimą, statybą, įrangos 

pristatymą ir atidavimą eksploatuoti. 2008 metais pradėta įgyvendinti pirmoji projekto dalis (B19-1 

projektas). Pagal šį projektą turi būti suprojektuota ir pastatyta saugykla bei suprojektuoti atliekyno 

moduliai. Įgyvendinus B19-2 projektą bus įrengti trys atliekyno moduliai, kiekvienas talpinantis po 

20 000 m
3 

atliekų. 

Apie 50 tūkst. m
3
 Ignalinos AE susidariusių labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų bus 

sudėta į šioms atliekoms skirtą ţemės paviršiuje įrengtą atliekyną. Labai maţo aktyvumo atliekos 

susidarė eksploatuojant atominę elektrinę – nuo branduolinių reaktorių eksploatavimo pradţios iki 

eksploatavimo nutraukimo 2010 metais jos buvo kaupiamos Ignalinos AE saugyklose. Šios atliekos 

susidarys ir ateityje – pradėjus išmontuoti pirmojo ir antrojo blokų įrangą ir pastatus, kol bus 

uţbaigti šie darbai. 

RATA specialistai, bendradarbiaudami su Ignalinos AE Eksploatavimo nutraukimo 

direkcijos tarnybomis, dalyvaudami atliekyno projekto valdymo grupės veikloje, nagrinėjo B19 

projekto įgyvendinimo eigą, rengiamų dokumentų projektus ir teikė pastabas dėl atliekyno techninio 

projekto, atliekų pakuočių priimtinumo reikalavimų, jų apibūdinimo išsamumo ir tikrinimo priimant 

į saugyklą, o vėliau – į planuojamą atliekyną, kadangi šios priemonės yra itin svarbus saugos 

elementas. 

Jau pastatytoje kaupiamojoje saugykloje tilps 4000 m
3
 radioaktyviųjų atliekų, supakuotų į 

trijų rūšių pakuotes: transportinius ISO puskonteinerius, plastikinius ryšulius ir armuoto plastiko 

konteinerius: 

1. degioms atliekoms, supakuotoms į 0,6 m
3
 tūrio plastiko plėvelės ryšulius, sukrautus į 20-ies 

pėdų ISO konteinerius (po 12 ryšulių kiekviename); 

2. nedegioms atliekoms, sukrautoms į ISO konteinerius, kurių vidinis ir išorinis tūriai 15,5 ir 

19 m
3
; 

3. panaudotoms jonų pakaitos dervoms stiklo plastiko FIBC konteineriuose (tūris – 1,2 m
3
). 

Ignalinos AE Dezaktyvacijos ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo skyriaus darbuotojai, atlikę 

,,šaltuosius“ ir ,,karštuosius“ bandymus bei gavę licenciją, pradės eksploatuoti šią saugyklą. 

Planuojama eksploatacijos pradţios data – 2012 m. balandţio mėn., o per dvejus metus saugykloje 

planuojama sukaupti apie 130 ISO pusės aukščio konteinerių ir 500 supresuotų atliekų ryšulių. 

2011 metais buvo rengiama ir birţelio mėnesį patvirtinta kaupiamosios saugyklos ,,šaltųjų“ 

bandymų programa. Šių bandymų metu buvo pademonstruota galimybė saugiai tvarkyti atliekų 

pakuotes viso proceso metu – nuo pristatymo į kaupiamąją saugyklą iki pakuočių išgabenimo į 

atliekyną (4 pav.). 
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4 pav. Kaupiamosios saugyklos ,,šaltieji“ bandymai 

 

Bandymų metu išaiškėjo techniniai ir programinės įrangos trūkumai: ne visose patalpose 

pasiektas reikiamas oro praretinimas, nepakankamai gerai sureguliuotas kai kurių vartų veikimas. 

Programinės įrangos trūkumai sunkina operatorių darbą (nėra galimybės pakartotinai pasiţiūrėti 

matavimų rezultatus, pakartotinai nuskaičius tą patį brūkšninį kodą programa ,,nusimuša“ ir kt.); 

vienas svarbiausių – blogas duomenų apsikeitimas tarp B19 ir B17 (Kompiuterizuota eksploatacijos 

nutraukimo valdymo sistema ir duomenų bazė) projektų. Dėl to bandymų metu atliekų pakuotės 

pase nebuvo uţfiksuoti matavimų rezultatai, nebuvo galima įvesti nuklidinių vektorių iš bendros 

duomenų bazės, teko naudoti B19 projekto duomenų bazę. Šie sutrikimai yra svarbūs, nes gali 

sukelti dideles matavimo rezultatų paklaidas ar net gali būti prarasti duomenys. Kitas trūkumas, kad 

atliekų aktyvumo matavimo rezultatus stipriai įtakoja pakuočių matmenys, forma, tankis ir 

nevienalytiškumas. Svarbu tiksliai įvertinti, kokią įtaką matavimų rezultatams turės presuotų atliekų 

pakuočių geometrinių dydţių nuokrypiai, ypač jonų pakaitos dervų konteinerių formos pakitimas 

pilant į juos birius produktus. 

Saugyklos ,,karštųjų“ bandymų programa buvo parengta rugsėjo mėnesį. Programos 

aptarimo metu buvo pateikta siūlymų, leisiančių geriau įvertinti, ar saugykla tinkama eksploatuoti. 

Siekiant bandymus priartinti prie normalios situacijos, apdorojamų ISO konteinerių su kietomis 

nedegiomis atliekomis ir presuotų atliekų pakuočių skaičiai padidinti, todėl saugyklos ,,karštieji“ 

bandymai truks 14 dienų. 

2010–2011 metais buvo rengiamas labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno 

modulių techninis projektas. Atsiţvelgus į ekspertizę atlikusių įstaigų ir institucijų pastabas, 

2011 m. spalio mėn. parengtas Techninis projektas, kuris Branduolinės energijos įstatymo nustatyta 

tvarka išsiustas derinti ţinyboms ir institucijoms. RATA specialistai perţiūrėjo konsultantų 

parengtą modulių techninį projektą ir pateikė pastabas šiam dokumentui. Remdamasi kitų šalių 

analogiškų atliekynų eksploatavimo patirtimi, RATA parengė konkrečius siūlymus, skirtus 

supaprastinti ir atpiginti atliekų dėjimo į atliekyną procesą bei padidinti jo saugos lygį. 

 

4.2. Labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašų analizavimas ir derinimas  

 

Įgyvendindama nustatytus reikalavimus, Ignalinos AE parengė visų radioaktyviųjų atliekų 

pakuočių, planuojamų dėti į atliekyną, aprašus. Šiuose aprašuose pateikiama informacija apie 

galutinai apdorotų atliekų pakuočių atitiktį bendriesiems radioaktyviųjų atliekų priimtinumo 

kriterijams, nustatytiems VATESI, ir dėjimo į atliekyną koncepcijai, atliekos turi tenkinti ribines 

atliekų dėjimo į atliekyną priimtinumo kriterijų nustatytas aktyvumų vertes. Radioaktyviųjų atliekų 

pakuočių apraše pateikiamas atliekų apdorojimo proceso techninis aprašymas, atliekų radiologinės 

charakteristikos, parodoma, kad pakuotės parametrai ir charakteristikos tenkina priimtinumo 

kriterijus. Vertinant šiuos aprašus kilo klausimų dėl atskirų atliekų ribinių aktyvumo verčių, dėl 

pakuočių kokybės kontrolės. 
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Siekdama pagerinti pakuočių aprašų kokybę RATA organizavo TATENA ekspertų misiją. 

Misijos ekspertai 2011 m. lapkričio 22–24 dienomis dirbo Vilniuje. Misijos metu buvo išklausyti 

projektų vykdytojų ir konsultantų pranešimai bei išanalizuoti šie dokumentai: 

 labai maţo aktyvumo presuotų atliekų pakuotės aprašas; 

 labai maţo aktyvumo nedegių atliekų pakuotės aprašas; 

 labai maţo aktyvumo jonų pakaitos dervų pakuotės aprašas. 

TATENA ekspertų misijos metu buvo gauta esminių pastabų dėl šių aprašų. Ekspertai 

atkreipė dėmesį, kad kai kurių rūšių atliekose, Ignalinos AE priskiriamose labai maţo aktyvumo 

atliekų kategorijai, yra pernelyg dideli, su pasauline praktika nesuderinami ilgaamţių radionuklidų 

kiekiai. Jų nuomone, šios atliekos turėtų būti dedamos į paviršinį atliekyną su gelţbetonio rūsiais, 

kaip ir maţo aktyvumo atliekos. Suminiai planuojamų dėti į labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų 

atliekų atliekyną atliekų aktyvumai buvo skaičiuojami remiantis prielaida, kad atliekyno darbuotojų 

metinės apšvitos dozė gali siekti ribinę dozę, lygią 20 mSv per metus, netaikant ALARA principo. 

Kadangi atliekos į atliekyną bus dedamos kas dvejus metus, o dėjimas truks du–tris mėnesius, 

20 mSv metinė dozė yra pernelyg didelė (pavyzdţiui, Prancūzijoje maţo ir vidutinio aktyvumo 

atliekyne nustatyta pastoviai dirbančių darbuotojų metinė apšvitos dozė yra 4 mSv). Su savo 

preliminariomis išvadomis ir rekomendacijomis ekspertai supaţindino VATESI ir Ignalinos AE 

atstovus, o galutinės TATENA ekspertų išvados ir rekomendacijos bus pateiktos 2012 metais. 

 

4.3. Kokybės ir aplinkos vadybos sistemos reikalavimų vykdymas 

 

Vykdant RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemos reikalavimus buvo atliktas įmonės 

auditas, kurio metu įvertintas 2010 metų RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemos audito metu 

pateiktų rekomendacijų įvykdymas bei įmonėje taikomų procedūrų reikalavimų vykdymas 

2011 metais. 

Įmonės vadovų ir darbuotojų, atsakingų uţ kokybės ir aplinkos vadybos sistemos procesus, 

pasitarime apsvarstytas ankstesnės vadovybinės analizės nutarimų įvykdymas, atlikto audito 

rezultatai. Parengtame vadovybinės vertinamosios analizės protokole įvertinti pasiekti rezultatai ir 

numatytos priemonės 2012 metams. 

 

 

5. TRUMPAAMŢIŲ MAŢO IR VIDUTINIO AKTYVUMO RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ 

PAVIRŠINIO ATLIEKYNO PROJEKTAVIMAS 

 

5.1. Dalyvavimas maţo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno 

projekto valdymo grupės veikloje 

 

RATA specialistai dalyvavo paviršinio atliekyno projekto (B25-1 projektas) prieţiūros 

grupės veikloje. Minėtą projektą įgyvendinantys konsultantai, vadovaudamiesi projekto 

įgyvendinimo grafiku, rengia projektavimo dokumentus. RATA specialistai išnagrinėjo konsultantų 

parengtus dokumentus: ,,Maţo ir vidutinio aktyvumo trumpaamţių radioaktyviųjų atliekų paviršinio 

kapinyno projektavimo pasirinktys“ (10 tomų) ir atnaujintą ataskaitą apie Stabatiškės aikštelės 

tektoninę sandarą, lūţių aktyvumą ir seisminį pavojų (angl. Report on tectonics, fault activity and 

seismic hazard of Stabatiske site). Į RATA pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl atliekyno 

koncepcijos ir atskirų saugos bei technologinių sprendimų konsultantai atsiţvelgė rengdami naujus 

dokumentų variantus. 

Konsultantai, išanalizavę turimą informaciją apie į paviršinį atliekyną planuojamas dėti 

įvairių rūšių atliekas, paprašė patikslinti kai kuriuos duomenis apie planuojamų naudoti konteinerių 

ir ilgaamţių radionuklidų aktyvumus. RATA kartu su Ignalinos AE Eksploatavimo nutraukimo 

tarnybos specialistais parengė išsamius atsakymus į konsultantų pateiktus klausimus ir vykdė 
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darbus, leisiančius gauti trūkstamus duomenis apie planuojamas dėti į šį atliekyną atliekas. Projekto 

įgyvendinimo eiga buvo aptariama reguliariai (kas savaitę) vykusiuose susitikimuose su 

konsultantais. Pastebėti šie esminiai konsultantų darbo trūkumai: 

 Ataskaitoms daţnai trūksta konkretumo – pateikti kokybiniai alternatyvų svarstymai 

nepagrįsti kiekybiniais vertinimas (tiek saugos analize, tiek ekonominiais skaičiavimais). 

Alternatyvų apţvalga nepagrįsta geriausia pasauline praktika – apsiribota tik sukaupta 

Prancūzijoje, ignoruojama kitų šalių praktika. Daugumai išvadų trūksta pagrįstumo. 

 Ataskaitos ne visiškai atitinka B25-1 projekto techninę specifikaciją bei poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos nuostatas (pavyzdţiui, minėtoje specifikacijoje nėra numatyta 

suprojektuoti atliekų konteinerį). 

Tačiau siekdama neatsilikti nuo projekto įgyvendinimo grafiko RATA pritarė, kad remiantis 

konsultantų pasiūlyta optimizuota konstrukcija būtų pradėtas rengti paviršinio atliekyno techninis 

projektas. Vėlesnėse projekto įgyvendinimo stadijose toliau reikės analizuoti galimybes, kaip 

padidinti atliekyno patvarumą ir sumaţinti jo statybos bei įrengimo kainą‚ pavyzdţiui, naudojant 

vietines medţiagas (molį, gruntą ir pan.), didinant procesų efektyvumą. 

RATA parengė ir suderino su TATENA uţduotį projekto perţiūros misijai (angl. Terms of 

Reference). Misijos ekspertai 2011 m. lapkričio 22-24 dienomis dirbo Vilniuje (5 pav.). Misijos 

metu buvo išnagrinėta „Paviršinio atliekyno projektavimo pasirinkčių ataskaita“ ir planuojamų dėti 

į atliekyną atliekų inventorius bei atliekų pakuotės aprašo projektas. Preliminarūs misijos rezultatai 

pristatyti Ignalinos AE specialistams ir suinteresuotų institucijų atstovams. Baigiamąją misijos 

ataskaitą TATENA išleis 2012 metais. 

 

 

 
 

5 pav. TATENA misijos ekspertai perţiūri projektavimo dokumentus 

 

 

 

5.2. Trumpaamţių maţo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų, planuojamų dėti į 

paviršinį atliekyną, atitikties atliekų priimtinumo laidoti reikalavimams įvertinimas 

 

Vykdydama Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso įgyvendinimo 

projektą, Ignalinos AE parengė planuojamų gaminti šiame komplekse atliekų pakuočių aprašo 

projektą. Išnagrinėjusi Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo 

komplekso konteinerių techninę dokumentaciją ir tinkamumą dėti atliekas į atliekyną, RATA 

nurodė neatitikimus tarp konteinerių pakuotės aprašo projekto ir reikalavimų, pateikų 

„Bendruosiuose radioaktyviųjų atliekų priimtinumo laidoti paviršiniame kapinyne reikalavimuose“, 
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patvirtintuose VATESI viršininko 2009 metais. Pakuočių kokybę nusakančios charakteristikos 

privalo būti patvirtintos matavimais ir bandymais. Tam būtina atlikti siūlomo konteinerio KTZ-6.3 

kompleksinius bandymus. 

RATA organizuotos TATENA ekspertų misijos metu buvo išsamiai nagrinėta Ignalinos AE 

kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso konteinerių techninė 

dokumentacija ir tinkamumas atliekas dėti į atliekyną. Su savo preliminariomis išvadomis ir 

rekomendacijomis ekspertai supaţindino VATESI ir Ignalinos AE atstovus, o galutinės TATENA 

ekspertų išvados ir rekomendacijos bus pateiktos 2012 metais. 

 

5.3. Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų pakuočių auditai 

 

Vykdydama Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo bei VATESI patvirtintų „Bendrųjų 

radioaktyviųjų atliekų priimtinumo laidoti paviršiniame kapinyne reikalavimų“ nuostatas RATA 

sistemiškai tikrina ir nagrinėja radioaktyviųjų atliekų pakuočių gamybos procesą, gamintojo 

teritorijoje pasirinktinai vertindama, ar apdorotos radioaktyviosios atliekos tenkina priimtinumo 

kriterijus. Šie tikrinimai vykdomi audito forma. Kovo mėnesį parengtoje audito programoje 

numatyta tikrinti norminių teisės aktų reikalavimų vykdymą, dokumentų ir įrašų valdymo perţiūrą, 

konteinerių su cementuotų radioaktyviųjų atliekų pakuotėmis saugojimo reikalavimų vykdymą, 

„nuklidinių vektorių“ proporcingumo koeficientų koregavimą, duomenų integravimo į bendrą 

Ignalinos AE duomenų bazę galimybes. Auditas atliktas birţelio mėnesį. Audito metu neatitikčių 

nenustatyta. Tačiau būtina pastebėti, kad atliekant auditą dėl cementavimui reikalingų statinių ir 

konteinerių stygiaus Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyrius cementavimo 

darbus buvo laikinai nutraukęs. 

Cementuojamų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditus RATA pradėjo vykdyti 

2007 metais. Per šį laikotarpį, vykdydama RATA rekomendacijas, Ignalinos AE pagerino pakuočių 

duomenų saugojimo sąlygas: kokybės atitikties deklaracijos, kokybės sertifikatai, bandymų, 

matavimų protokolai, atliekų pakuočių pasai pradėti papildomai saugoti ir elektroninėje formoje, 

šiam tikslui skirtame atskirame kompiuteryje, į kurį perkelta ir pirminė pakuočių informacija – 

spektrai, radionuklidų aktyvumai, dozės galios. Duomenų kopijos saugomos kompaktiniuose 

diskuose. Tačiau iki šiol galutinai neišspręstas duomenų perdavimas į kompiuterizuotą 

eksploatacijos nutraukimo valdymo sistemą ir duomenų bazę (B17 projektas). Atliekų pakuotės 

paso (,,Sucementuotų atliekų įpakavimo komplekto paso“) pirmo puslapio duomenų PDF formatu 

registravimas informacinėje sistemoje ,,Avilys“, iš kurios duomenys planuojami perkelti į 

kompiuterizuotą eksploatavimo nutraukimo valdymo sistemą ir duomenų bazę, neišsprendţia šios 

problemos. 

Duomenys apie trumpaamţes maţo ir vidutinio aktyvumo atliekas turės būti saugomi ne 

maţiau kaip 300 metų. Šiandien naudojamas popierius kaip techninė priemonė negarantuoja 

ilgaamţio duomenų saugumo. 

Pagamintos atliekų pakuotės gelţbetoniniuose konteineriuose saugomos saugykloje, kurioje 

palaikoma nustatyta oro temperatūra, drėgmė, slėgis. Auditų metu nustatyta, kad šių parametrų 

reikšmės yra palaikomos leistinose ribose. 

Vertinant saugomų pagamintų pakuočių būklę, buvo tirtos metus laiko saugotos pakuotės. 

Išmatuotos radionuklidų aktyvumų, dozės galios statinės paviršiuje, jos paviršių taršos reikšmės 

rodo, kad pakuotės atitinka dėjimo į maţo ir vidutinio aktyvumo atliekų atliekyną reikalavimus. 

Vizualiai įvertinus pakuotės matmenis nustatyta, kad statinės nėra išsipūtusios, slėgis viduje 

nėra padidėjęs. Atidarius statines nustatyta, kad statinės ir jos dangčio išoriniai ir vidiniai paviršiai 

nepaţeisti korozijos. Ant statinės dangčio vidinio paviršiaus kondensato nepastebėta. Cementuotų 

atliekų paviršius sausas, kondensato nepastebėta. Statinė nėra pilnai uţpildyta cementuotomis 

atliekomis. Tarp cementuotų atliekų ir statinės sienelių viršaus yra likęs 5-7 cm tarpas. 
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Pastebėta, kad stingdamas cementuotų atliekų mišinys neţymiai susitraukė – tarp statinės 

sienelės ir atliekų yra maţdaug 1 mm storio tarpas, o traukimosi metu mišinys šiek tiek paţemėjo. 

Cementuotos atliekos neprikibo prie poliuretano daţais daţytų statinės paviršių. Statinės pakraštyje 

atliekų paviršiuje stebimi nedidelis įskilimai, maţdaug 5 cm ilgio, atsiradę dėl stingimo metu 

susidariusių įtempimų. Šie pasikeitimai įvertinti kaip nereikšmingi, tai leido padaryti išvadą, kad 

per metų trukmės saugojimo laikotarpį neigiamų pasikeitimų sucementuotų atliekų pakuotėse 

nerasta. 

Siekiant įvertinti sucementuotų atliekų mechaninį atsparumą, išgręţtas 54,0 cm ilgio 

cemento kernas. Kerno skersmuo buvo 4,3 cm. Mėginiai buvo šviesiai pilkos spalvos su matomais 

jonų mainų dervos likučiais. Atsparumo matavimams kernas buvo padalintas į 7 bandinius po 

65 mm. Atsparumo reikšmės kito nuo 11,5 iki 14,9 MPa. Gauti eksperimentiniai rezultatai buvo 

vertinami atsiţvelgiant į šiuos kriterijus: mechaninis atsparumas ne maţesnis nei 5 MPa; cemento 

matricos paviršiuje neturi būti kondensato; statinės dangtis ir vidinis paviršius turi būti be korozijos 

poţymių; statinėje neturi būti deformacijos poţymių; nudaţytas paviršius turi būti atsparus aplinkos 

poveikiui. 

Rezultatai leido daryti išvadą, kad per metų trukmės saugojimo laikotarpį neigiamų 

pasikeitimų sucementuotų atliekų pakuotėse neįvyko. 

 

 

6. RATA SMULKIŲJŲ ATLIEKŲ GAMINTOJŲ PERDUOTŲ RADIOAKTYVIŲJŲ 

ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

6.1. Smulkiųjų atliekų gamintojų radioaktyviųjų atliekų surinkimas, jų apdorojimas ir 

perdavimas saugoti į Ignalinos AE saugyklas 

 

2011 m. pagal sudarytas sutartis „Dėl radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo“ iš smulkiųjų 

gamintojų buvo surinktos ir sutvarkytos šios radioaktyviosios atliekos – 116 vnt. prietaisų, turinčių 

116 vnt. panaudotų uţdarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių. Bendras radioaktyviųjų 

atliekų svoris – 707,55 kg, tūris – 2,964 m
3
, aktyvumas – 1,57x10

12 
Bq. Duomenys pateikti 

2 lentelėje. 

Atlikus radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, sumaţinus tūrį ir supakavus, jos buvo išveţtos į 

laikinai saugoti į Ignalinos AE. Po radioaktyviųjų atliekų apdorojimo jų tūris sumaţėjo iki 

0,03373 m
3
 (beveik 88 kartus) o svoris – iki 184,5 kg (~4 kartus). 

Radioaktyviųjų atliekų tūrio sumaţinimo palyginimas parodytas 6 paveiksle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

6 pav. Surinktų ir sutvarkytų radioaktyviųjų atliekų tūrių palyginimas 
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2 lentelė. 2011 metais surinktos ir sutvarkytos radioaktyviosios atliekos 

 
Smulkusis 

gamintojas 

Radio- 

nuklidas 

Radioaktyviųjų 

atliekų 

susidarymo 

šaltinis 

Radioakty-

viųjų atliekų 

pavadinimas 

Kie-

kis, 

vnt. 

Aktyvumas 

gavimo 

metu, 

Bq 

Svoris, 

kg 

Tūris, 

m
3
 

Vilniaus 

metrologijos 

centras 

137
Cs UPID INTER ГCS7.023.1 1 1,47x10

12 
59 0,010 

90
Sr+

90
Y Rentgenomet-

ras DP-5 

B-8 4 7,68x10
4 

98,4 2,088 

Dozimetras 

DRG3-01 

T-19 2 1,32x10
5 

Uţdaras joni-

zuojančiosios 

spinduliuotės 

šaltinis 

IIT-9 

IIT-10 

IIT-11 

IIT-12 

1 

2 

2 

1 

6,00x10
3 

1,15x10
2 

41,6 

23,1 

AB „Grigiškės“ 
147

Pm Storio matuok-

lis RV-4 0110 

BIP-10 

BIP-20 

3 

1 

1,39x10
7 

1,37x10
7
 

42,3 0,025 

Storio matuok-

lis RV-4 0111 

BIP-10 

BIP-20 

3 

1 

1,39x10
7 

1,39x10
6 

Storio matuok-

lis RV-4 0112 

BIP-10 

BIP-20 

3 

1 

1,39x10
7 

1,37x10
79

 

Lietuvos 

kariuomenės 

karinių oro pajėgų 

Aviacijos bazė 

90
Sr+

90
Y Apledėjimo ju-

tiklis RIO-3A 

BIS-4AH 9 5,71x10
9 

21,85 0,395 

Rentgenomet-

ras DP-5V 

B-8 2 1,97x10
5 

Lietuvos 

kariuomenės 

Juozo Vitkaus 

inţinerinis 

batalionas 

90
Sr+

90
Y Rentgenomet-

ras DP-5 

B-8 19 1,85x10
6 

45 0,224 

Prietaisas 

RGIS-ET 

BIS-MNA-1 1 1,1x10
8 

AB „Lifosa“ 
137

Cs Lygio matuok-

liai BGI-75A 

IGI-C-4 4 9,48x10
10 

425 0,138 

Lygio matuok-

lis  

Uţdarasis 

šaltinis 

1 6,68x10
8 

AB „Švyturys-

Utenos alus“ 

Utenos darykla 

239
Pu Dūmų jutikliai 

KI-1 

ABI-KI 55 2,035x10
9 

16 0,085 

Iš viso 116 1,57x10
12 

707,55 2,964 

 

 

2011 metais, norėdamos įsiveţti į Lietuvos Respubliką jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių ir vadovaudamosi Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, į 

RATA kreipėsi 20 įmonių ir organizacijų, su kuriomis buvo sudarytos radioaktyviųjų atliekų 

sutvarkymo sutartys, apdraustos laidavimo draudimu. 

Teikiant paslaugas smulkiesiems gamintojams, 2011 metais pagal ADR reikalavimus buvo 

perveţti 7 klasės pavojingi kroviniai (radioaktyviosios medţiagos) šiais maršrutais: 

 Litcargus – Savanorių pr. 231, Vilnius. Uţsakovas: Čekijos Respublikos kompanija 

„Eurostandart CZ“; 

 Baltcargo terminalas – Eivenių 2, Kaunas. Uţsakovas: UAB „Interliuks“; 

 Baltcargo terminalas – Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas, Naugarduko g., Vilnius. 

Uţsakovas: UAB „AD Rem“. 
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7. NELEGALIŲ IR PALIKTŲJŲ UŢDARŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS 

ŠALTINIŲ TVARKYMAS 

 

 

7.1 Nelegalių ir paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių surinkimas, jų apdorojimas 

ir perdavimas saugoti į Ignalinos AE saugyklas 

 

2011 metais RATA Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus 

darbuotojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimu 

Nr. 208 patvirtintomis „Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais uţterštų 

objektų tvarkymo taisyklėmis“ ir vykdydami Radiacinės saugos centro raštiškus nurodymus, 

sutvarkė Utenos apskrityje iš nenaudojamų ir apleistų pastatų surinktus prietaisus su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais. RATA darbuotojai Utenoje sutvarkė (7 pav.) atsitiktinai 

rastus 38 prietaisus su 39 vnt. panaudotų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, kurių bendras 

aktyvumas tvarkymo metu buvo 3,02x10
6
 Bq; prietaisų svoris – 316,6 kg; tūris – 6,612 m

3
. Liepos 

mėnesį RATA darbuotojai sutvarkė Vilniuje atsitiktinai rastus prietaisus su uţdaraisiais 
239

Pu 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Vadovaujantis Radiacinės saugos centro 2011 m. 

lapkričio 3 d. raštu buvo paimti UAB „EMP recycling“ technikos atliekų aikštelėje rasti 3 prietaisai, 

paţymėti įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ţenklais. RATA specialistai nustatė, kad tai 

yra rentgeno aparatų atskiri mazgai. Sudauţius rentgeno vamzdelius, atsiveţtos atliekos kaip 

neradioaktyvios grąţintos UAB „EMP recycling“. 

 

 

 

 
 

7 pav. Smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojai tvarko 

 Utenoje atsitiktinai rastus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius 
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3 lentelė. 2011 metais surinkti, sutvarkyti ir išveţti laikinai saugoti į Ignalinos AE saugyklas 

nelegalūs jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai 

 

Šaltinio radimo 

vieta 

Radio-

nuklidas 

Radioaktyviųjų 

atliekų 

susidarymo 

šaltinis 

Radioak-

tyviųjų 

atliekų 

pavadini-

mas 

Kie-

kis, 

vnt. 

Aktyvu-

mas 

gavimo 

metu, Bq 

Svoris 

kg 

Tūris, 

m
3 

Utenos 

priešgaisrinė 

gelbėjimo 

valdyba 

90
Sr+

90
Y Rentgenometras 

DP-5V 

B-8 31 3,02x10
6 

284 6,0 

Prietaisas KRK-

1 

4CO-532 1 

60
Co Radiometras 

SRP-68-01 

K-3A 3 

Radiometras 

SRP-88- 

K-3A 4 

Vienuolio g. 6, 

Vilnius 

239
Pu Dūmų jutikliai 

KI-1 

ABI-KI 2 1,85x10
8 

2,08 0,024 

Dūmų jutikliai 

RID-1 

ADI 6 

 47 1,88x10
8 

286,0 6,024 

 

 

 

 

Pastebėta, kad paskutiniais metais ţymiai padaugėjo randamų nelegalių jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais uţterštų objektų. Jų surinkimo kitimo tendencija 2009–2011 

metais pateikta 8 paveiksle. 
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nelegalios kietosios radioaktyviosios atliekos; m3
panaudoti uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniai; vnt.

 
 

8 pav. Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais uţterštų objektų 

surinkimo 2009–2011 metais kitimo tendencija 

 



 18 

8. NEBRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, RADIONUKLIDAIS UŢTERŠTOS 

ŢEMĖS IR PASTATŲ DEZAKTYVAVIMAS 

 

Dėl nebranduolinės energetikos objektų, radionuklidais uţterštos ţemės ir pastatų 

dezaktyvavimo darbų 2011 metais į RATA nebuvo kreiptasi. 

 

 

 

9. DALYVAVIMAS TVARKANT PAVOJINGUS RADIOAKTYVIUS RADINIUS IR 

ŠALINANT RADIOLOGINIŲ AVARIJŲ AR ĮVYKIŲ PASEKMES, LIKVIDUOJANT 

RADIOAKTYVIĄJĄ TARŠĄ 

 

9.1 Dalyvavimas įgyvendinant valstybinio ekstremalių situacijų valdymo plano priemones, 

vykdant remiančiosios institucijos funkcijas 

 

RATA specialistai dalyvavo valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos 

atveju projekto rengimo darbo grupės veikloje ir teikė pasiūlymus bei rekomendacijas. Planas buvo 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-01-18 nutarimu Nr.99. Įsigyta technikos 

priemonių ir medţiagų, reikalingų įgyvendinti funkcijas, numatytas RATA ekstremalių situacijų 

valdymo plane. 

 

 

 

10. DALYVAVIMAS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ORGANIZUOJAMOSE 

RADIOLOGINIŲ AVARIJŲ PASEKMIŲ LIKVIDAVIMO PRATYBOSE 

 

10.1. Dalyvavimas Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų organizuojamose radiologinių 

avarijų pasekmių likvidavimo pratybose 

 

RATA Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojai 2011-04-

21 dalyvavo Kauno miesto Ekstremalių situacijų operacijų centro stalo pratybose ir 2011-08-12 

avarinės parengties pratybose „Ekstremalių situacijų operatyvinių tarnybų veiksmai teroristinio 

išpuolio metu, vykstant 2011m. Europos krepšinio čempionatui „Ţalgirio“ arenoje“. 

 

 

 

11. PASIŪLYMŲ DĖL TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ RADIOAKTYVIŲJŲ 

ATLIEKŲ TVARKYMĄ, TEIKIMAS 

 

11.1. Siūlymų dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos 

saugykla) eksploatavimo nutraukimo teikimas 

 

RATA specialistai I ketvirtyje parengė ir pateikė Energetikos ministerijai Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 

eksploatavimo nutraukimo“. Išėmus radioaktyviąsias atliekas iš Maišiagalos saugyklos ir perveţus 

jas į naujai įrengtas Ignalinos AE saugyklas bei atliekynus būtų sutaupytos valstybės biudţeto lėšos, 

skiriamos Maišiagalos saugyklos išlaikymui. 
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12. VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS (TOLIAU – 

VATESI) LICENCIJOS NR.2/2006 SĄLYGŲ VYKDYMAS 

 

12.1. VATESI pusmetinių ataskaitų apie licencijos sąlygų vykdymą rengimas ir teikimas 

 

Buvo parengtos ir pateiktos VATESI Maišiagalos saugyklos aplinkos monitoringo 

programos ir licencijos Nr. 2/2006 galiojimo sąlygų vykdymo 2010 m. II-ojo ir 2011 m. I-ojo 

pusmečių ataskaitos. 

 

12.2. Maišiagalos saugyklos avarinės parengties atnaujinto plano perţiūrėjimas, papildymas 

ir teikimas VATESI 

 

2011 m. II-ame ketvirtyje, atsiţvelgus į Mokomosios avarijos (incidento) treniruotės aktą 

Nr.28/12/10, perţiūrėtas ir papildytas Maišiagalos saugyklos avarinės parengties planas. Planas 

nebuvo išsiųstas VRM derinimui, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2011 m. liepos 7 d. 

nutarimu Nr. 799 ,, Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

agentūrą“ sutikus reorganizuoti RATA, buvo planuojama nuo 2012 m. pradţios rengti naują planą, 

pagal kurį RATA funkcijas perimtų Ignalinos AE. 

 

 

 

13. MAIŠIAGALOS SAUGYKLOS APLINKOS STEBĖSENOS (MONITORINGO) 

VYKDYMAS 

 

13.1. Maišiagalos saugyklos aplinkos dozimetrinių ir radiometrinių matavimų vykdymas, 

ketvirtinių ataskaitų rengimas  

 

RATA vykdo Maišiagalos saugyklos 2009–2013 metų aplinkos stebėsenos programą 

(toliau – Programą), suderintą su įgaliotomis institucijomis ir patvirtintą RATA direktoriaus 

2008 metų birţelio 30 d. Šis dokumentas yra patalpintas RATA internetiniame tinklapyje adresu 

hppt://www.rata.lt/lt.php/maisiagala/. 

Siekdama uţtikrinti stebėsenos duomenų patikimumą ir mokslinį pagrindimą, RATA sudarė 

sutartį su Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – FTMC) Branduolinio ir aplinkos 

radioaktyvumo tyrimų laboratorija, turinčia Aplinkos apsaugos agentūros išduotus leidimus 

Nr. 1AT-300, leidţiančius atlikti taršos šaltinių, išmetančių į aplinką teršalus, tyrimus. 

2011 m., vykdydamas sutartį su RATA, FTMC paėmė ištirti bandinių ėminius, stebėjo 

gruntinį, paviršinį ir tarpmoreninį vandenį. Pagal gautus duomenis pateikė Maišiagalos 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos išsamių radiometrinių tyrimų ir gautų rezultatų mokslinę I-III 

ketvirčių ataskaitas, kuriose įvertino tričio sklaidą, atlikus jo tūrinio aktyvumo matavimus grunto 

drėgmėje įvairiomis kryptimis ir atstumais nuo kaupo, bei dozes, taikant matematinius radionuklidų 

sklaidos aplinkoje modelius, atsiţvelgiant į matavimų rezultatus. 

RATA Smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojai vykdė: 

 nuolatinius gama spinduliuotės virš saugyklos stebėjimus; 

 nuolatinę radono aktyvumo atvirame ore stebėseną. Stacionarus radono ore matuoklis nuolat 

matuoja ir prietaiso atmintyje saugo radono koncentraciją. Oras imamas iš saugyklos 

kontrolinių vandens talpų. 

 nuolatinę gruntinio vandens lygio, pH ir hidraulinio laidumo stebėseną, naudodamiesi 

įrengta nuolatine, automatine vandens lygio ir pH stebėjimo stotimi (9 pav.). 

 nuolatinę meteorologinių duomenų stebėseną. Įrengta meteorologinė stotelė, susidedanti iš 

meteoroginio multisensoriaus FMA-510, duomenų kaupiklio Almemo 2690-8 ir specialios 
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antenos Bluetooth class, leidţia pastoviai matuoti ir perdavinėti temperatūros, drėgnio, 

slėgio, vėjo greičio, krypties ir kritulių matavimo duomenis (10 pav.). 
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9 pav. Maišiagalos saugyklos gruntinio vandens pH kitimas 2011 metais 
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10 pav. Maišiagalos saugykloje 2011 metais vyravusių vėjų kryptis 

 

 

Visų stebėjimų gauti duomenys buvo protokoluojami laikantis RATA kokybės uţtikrinimo 

programos procedūrų.  

Pagal gautus stebėjimo ir radiometrinių tyrimų rezultatus ir vadovaudamasi Programa 

RATA I ketvirtyje parengė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos stebėsenos 

2010 metų ataskaitą, kurią sudarė visų aplinkos stebėsenos programoje numatytų matavimų 

rezultatai ir jų analizė, įvertintos per metus išmestų radionuklidų sąlygotos kritinių grupių narių 

efektinės dozės ir jų palyginimas su apribotąją doze. Taip pat buvo parengtos ir pateiktos 

suinteresuotoms institucijoms 2011 m. ketvirtinės aplinkos stebėsenos ataskaitos. 
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Iš 2011 metais parengtų ataskaitų duomenų matome, kad nuo 2006 metų, kai buvo atlikta 

Maišiagalos saugyklos modernizacija, tričio tūrinis aktyvumas gruntiniame vandenyje 

nepaliaujamai maţėja. Šią tendenciją geriausiai iliustruoja 41p gręţinio, esančio 0,5 m nuo 

radioaktyviųjų atliekų rūsio sienos, tričio tūrinio aktyvumo stebėjimo duomenų kitimo grafikas 

(11 pav.). 
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11 pav. Tričio tūrinio aktyvumo 2006 – 2011 metais kitimo grafikas 

 

 

 

 

14. MAIŠIAGALOS SAUGYKLOS FIZINĖS APSAUGOS IR BRANDUOLINĖS BEI 

RADIACINĖS SAUGOS UŢTIKRINIMAS 

 

14.1. Maišiagalos saugyklos fizinės apsaugos vykdymas ir radiacinės saugos priemonių 

taikymas 
 

Maišiagalos saugyklą nuolatos priţiūri ir saugo sargai. 2011 metais jokių incidentų 

neuţfiksuota, fizinę ir radiacinę saugą uţtikrinančios priemonės veikė be sutrikimų. 

Maišiagalos saugyklos fizinės apsaugos sistemos techninę prieţiūrą vykdo UAB „Elsis“. 

Pagal sudarytą sutartį UAB „Elsis“ atliko Maišiagalos saugyklos fizinės saugos sistemų pilną 

funkcionalumo patikrinimą. 

2011 metais atlikta metrologinė patikra radiacinės saugos kontrolei naudojamiems 

prietaisams ir gauti jų patikros sertifikatai: 

1. Radono/tarono matuokliui RTM 2100; 

2. Radiometrui BICRON Micro sievert; 

3. Radiometrui RDS-200- 

4. Analizatoriui 600 XL-M; 

5. Meteorologinei stotelei ALMEMO. 
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15. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 

DARBUS 
 

15.1. Suinteresuotų institucijų supaţindinimas su Maišiagalos saugyklos aplinkos stebėsenos 

metine 2010-ųjų metų ataskaita 
 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos stebėsenos rezultatai reguliariai 

skelbimai RATA interneto svetainėje. Čia suinteresuotieji asmenys ir institucijos gali susipaţinti su 

ketvirtinėmis ir metinėmis aplinkos stebėsenos ataskaitomis. 2010 m. metinė ataskaita papildomai 

buvo pateikta šioms institucijoms: Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, VATESI, 

Radiacinės saugos centrui, Širvintų rajono aplinkos apsaugos agentūrai, Širvintų rajono 

savivaldybei, Lietuvos Geologijos tarnybai.  

 

15.2. RATA interneto svetainės atnaujinimas, aktualios informacijos apie radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymą skelbimas joje ir visuomenės informavimo priemonėse 
 

RATA šviečia ir informuoja visuomenę, siekdama supratimo ir pritarimo įgyvendinant 

paţangius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektus. Tam tikslui naudojama viena populiariausių ir 

efektyviausių visuomenės informavimo priemonių – internetas. RATA interneto svetainėje 

www.rata.lt reguliariai skelbiamos naujienos ir aktuali informacija lietuvių bei anglų kalbomis, 

atnaujinama teisinė informacija, skelbiami aktualūs nauji teisės aktai. Taip pat buvo sukurta 

nuotraukų galerija, kurioje talpinamos įvairių įvykių fotografijos. Jas, kaip papildomą vaizdinę 

priemonę, pagal poreikį gali naudoti ir ţiniasklaidos atstovai. 

Buvo parengti ir išplatinti du pranešimai ţiniasklaidai apie TATENA ekspertų misijas: 

lapkričio 22 d. – dėl paviršinių atliekynų projektų vertinimo; gruodţio 19 d. – dėl panaudoto 

branduolinio kuro ir kitų ilgaamţių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekynus geologinių tyrimų 

programos vertinimo. Pranešimai paskelbti BNS, ELTA, „Verslo ţinių“ portaluose, išplatinti 

ţurnalistams, suinteresuotoms institucijoms ir asmenims. Perţiūrėjus ţiniasklaidą nustatyta, kad 

išplatinus pranešimus informacija radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tema pasirodė šiuose naujienų 

portaluose: alfa.lt, ekonomika.lt, ekologija.lt, sekunde.lt, respublika.lt. 

Ţiniasklaida stebima nuolatos – sekama ir analizuojama informacija apie RATA veiklą ir 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. 

2011 m. suėjo 10 metų nuo RATA įsteigimo. Apţvelgdama dešimtmečio veiklos istoriją 

RATA paruošė ir atspausdino informacinį leidinį (12 pav.) lietuvių kalba apie agentūros atliktus 

darbus 2001–2011 metais. Leidinys išleistas 50 vnt. tiraţu ir išplatintas suinteresuotoms 

institucijoms bei asmenims. 
 

 
12 pav. Informacinio leidinio apie RATA veiklą fragmentas. 
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16. VEIKLOS FINANSAVIMAS 
 

2011 metais RATA veikla buvo vykdoma pagal tris skirtingas finansavimo kryptis 

(13 pav.): 

1. Pagal 2011 m. balandţio 18 d. pavedimo vykdymo sutartį Nr. 8-32/3.46-11-5 su Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerija RATA buvo skirta 500 tūkst. Lt priemonei ”Uţtikrinti saugų 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir jų kapinynų eksploatavimą” vykdyti. Faktiškai per 2011 m. buvo 

panaudota 474,5 tūkst. Lt, nepanaudotos lėšos iki 2012 m. sausio 10 d. grąţintos Energetikos 

ministerijai. 

2. Iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo pagal 2011 m. rugsėjo 

6 d. trišalę sutartį Nr. 8-73/S-13/3.3-11-20 su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir 

VĮ Energetikos agentūra gauta 710 tūkst. Lt, iš jų priemonei 11.1. „Vertinti panaudoto branduolinio 

kuro ir ilgaamţių radioaktyviųjų atliekų, įskaitant panaudotą grafitą, saugojimo ir pasirengimo dėti į 

atliekyną galimybes ir patirtį uţsienio valstybėse, pasaulines tendencijas“ skirta 165 tūkst. Lt; 

priemonei 12.1. ”Parengti Ignalinos AE pastatytų naujų radioaktyviųjų atliekų saugyklų ir atliekynų 

perdavimo VĮ RATA, uţtikrinant saugų jų eksploatavimą, prieţiūrą po uţdarymo, fizinę saugą ir 

bendradarbiavimą su Ignalinos AE tvarkant radioaktyviąsias atliekas, modelį ir suderinti jį su 

Valstybine atominės energetikos inspekcija” skirta 90 tūkst. Lt; priemonei 13.1. ”Vykdyti Ignalinos 

AE ir smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų radiologinio apibūdinimo darbus” – 160 tūkst. Lt; 

priemonei 13.2. „Įrengti labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklas ir atliekyną“ skirta 

95 tūkst. Lt; priemonei 13.5. „Suprojektuoti ir pradėti statyti trumpaamţių maţo ir vidutinio 

aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną“ skirta 175 tūkst. Lt; priemonei 

14.1. „Informuoti visuomenę apie Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo eigą, 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymą Lietuvoje“ skirta 25 tūkst. Lt. Faktinės 2011 metais iš Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo fondo lėšomis vykdomų priemonių sąnaudos sudarė 697,3 tūkst. Lt, 

nepanaudotos lėšos iki 2012 m. sausio 15 d. grąţintos į fondo sąskaitą Lietuvos banke.  

3. RATA 2011 metais iš ekonominės veiklos – uţ radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą ir 

transportavimą – pagal sutartis su įvairiomis įmonėmis ir įstaigomis gavo pardavimo pajamų 

44,5 tūkst. Lt (be PVM). Iš ekonominės veiklos 2011 metais gautas nuostolis 86,2 tūkst. Lt. 
 

Finansavimo šaltiniai 

474,5

697,3

44,5

Energetikos ministerijos Nacionalinės
energetikos strategijos įgyvendinimo
programos lėšos, tukst. Lt

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo
fondo lėšos, tūkst. Lt

Pardavimų pajamos iš smulkiųjų atliekų
gamintojų, tūkst. Lt 

 
13 pav. RATA veiklos 2011 m. finansavimo šaltiniai 

 

Visas RATA turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o RATA valstybės 

turtą valdo, naudoja bei disponuoja turto patikėjimo teisėmis. Per 2011 metus RATA įsigijo naujo 

ilgalaikio materialaus turto – matavimo prietaisų uţ 92,2 tūkst. Lt; prietaisai gauti iš TATENA kaip 

kapitalo dotacija. 
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Įmonės nuosavas kapitalas ataskaitinių metų pradţioje buvo 804,9 tūkst. Lt (iš jų įmonės 

savininko kapitalas – 474,3 tūkst. Lt), ataskaitinių metų pabaigoje – 718,7 tūkst. Lt (iš jų įmonės 

savininko kapitalas – 474,3 tūkst. Lt). 

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2011 m. gruodţio 31 d. buvo 19 ţmonių, 2010 m. 

gruodţio 31 d. – 18. 2011 metų RATA darbo uţmokesčio fondas – 591,5 tūkst. Lt, 2010 m. metinis 

darbo uţmokesčio fondas – 592,8 tūkst. Lt, 2011 metų vidutinis metinis bruto darbo uţmokestis – 

2753,60 Lt, 2010 metų vidutinis metinis bruto darbo uţmokestis – 2774,10 Lt.  

2011 m., lyginant su 2010 m., sumaţėjo ir darbo uţmokesčio fondas (darbuotojų skaičius 

padidėjo 1 ţmogumi), ir vidutinis metinis bruto darbo uţmokestis. Informacija apie įmonės 

darbuotojų apibendrintas vidutines mėnesines algas pagal einamas pareigas yra skelbiama kas 

ketvirtį RATA internetiniame puslapyje. 

RATA neturi filialų ir atstovybių. 

RATA apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos apskaitos instituto Standartų tarybos patvirtintais 

Verslo apskaitos standartais, kitais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rengimą Lietuvos 

Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais bei RATA direktoriaus patvirtinta „Apskaitos 

tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo bei pateikimo politika“. 
 
 

17. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMĄSI 
 

RATA, rengdama 2011 m. įmonės veiklos ataskaitą, laikėsi „Valstybės valdomų įmonių 

veiklos skaidrumo uţtikrinimo gairių aprašo“ (toliau – Aprašas), patvirtinto 2010 m. liepos 14 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052, nuostatų ir reikalavimų valstybės įmonių 

veiklos skaidrumui uţtikrinti ir informacijai apie įmonės veiklą pateikti. Aukščiau pateiktame 

Veiklos ataskaitos turinyje pateikta informacija apie įmonės veiklos strategiją ir tikslus, teikiamas 

paslaugas, finansavimo šaltinius, įmonės atliekamus tyrimus, darbo uţmokestį ir kt. 

Taikyti Aprašo 23 punkto reikalavimą – apskaitą tvarkyti pagal Tarptautinius apskaitos 

standartus (TAS) – manome esant netikslinga dėl šių prieţasčių: 

 įmonės ekonominė veikla kasmet sudaro ne daugiau kaip 10 % visos įmonėje vykdomos 

veiklos, pardavimų pajamos nesiekia 100-200 tūkst. Lt per metus (2011 m. – tik 44,5 tūkst. 

Lt arba 3,5 % 2011 m. vykdytos veiklos). Likusi veikla yra dotuojama, lėšos skiriamos 

konkrečių priemonių ar projektų vykdymui ir metų pabaigoje nepanaudotos lėšos pilnai 

grąţinamos lėšų davėjui. Nedidelės apimties ekonominės veiklos apskaitos ir finansinių 

ataskaitų skaidrumo uţtikrinimui pilnai pakanka tinkamai taikyti Verslo apskaitos standartų 

reikalavimus, kurie yra parengti ir patvirtinti TAS pagrindu ir atitinka esminius TAS 

reikalavimus; 

 perėjimas prie TAS, kurių taikymas būtų aktualus maţiau negu 10% įmonės veiklos, 

neatsipirktų ekonominiu poţiūriu atsiţvelgiant į tai, kad reikėtų koreguoti prieš tai buvusių 

2 metų finansines ataskaitas, samdyti auditorius pakartotinai audituoti koreguotas finansines 

ataskaitas; 

 atitinkamai didėtų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo darbo sąnaudos ir 

papildomų darbuotojų poreikis įmonės viduje, nes dėl dotuojamos veiklos specifinių 

reikalavimų apskaitą tvarkyti ir ataskaitas teikti pagal kiekvieną vykdomą priemonę atskirai 

jau dabar esamų 1,5 etato apskaitos darbuotojų darbo krūvis yra maksimalus. 

 

 

 

 


