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VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS  

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

1. PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO IR ILGAAMŽIŲ RADIOAKTYVIŲJŲ 

ATLIEKŲ, ĮSKAITANT PANAUDOTĄ GRAFITĄ, SAUGOJIMO IR PASIRENGIMO 

LAIDOTI GALIMYBIŲ, PATIRTIES UŽSIENIO VALSTYBĖSE BEI PASAULINIŲ 

TENDENCIJŲ VERTINIMAS 

 

 

1.1. Matavimo metodikų parengimas bendradarbiaujant su valstybės įmone Ignalinos 

atomine elektrine (toliau – Ignalinos AE) ir sunkiai matuojamų radionuklidų aktyvumų 

panaudotame grafite, leisiančių įvertinti atliekynų ir saugyklų inžinerinius barjerus, 

matavimas 
Ignalinos atominės elektrinės reaktoriuose neutronu lėtikliu naudojamas grafitas. Grafito 

blokai (1 pav.) sudaro reaktoriaus klojinį ir neutronų reflektorius. Reaktorius sudaro apie 8 m 

aukščio ir 14 m skersmens grafito cilindrai, kurių kanaluose yra branduolinio kuro rinklės 

reguliavimo strypai. Bendra abiejų Ignalinos AE reaktorių grafito atliekų masė sieks apie 3788 tonų 

(RATA ataskaita 2009). 

 

 
 

1 pav. Grafito blokai, skirti trečiajam Ignalinos AE reaktoriui 

 

Branduoliniuose reaktoriuose panaudoto grafito fizinės ir cheminės charakteristikos labai 

skiriasi nuo kitų radioaktyviųjų atliekų. Panaudoto grafito sudėtyje yra daug ilgaamžių 

radioinuklidų, visų pirma anglies 
14

C (pusėjimo trukmė 5730 metai) ir chloro 
36

Cl (pusėjimo trukmė 

3 10
5
 metų). Šie radionuklidai kelia daugiausiai problemų atliekynuose. Šie radionuklidai susidaro 

veikiančiame reaktoriuje neutronams sąveikaujant su reaktoriuje esančiais azoto ir chloro 

branduoliais. Panaudotame grafite gali būti įvairių kitų radionuklidų – aktyvacijos produktų (
57

Co, 
60

Co; 
54

Mn; 
59

Ni, 
63

Ni; 
22

Na) ir branduolių dalijimosi reakcijos produktų (
134

Cs, 
137

Cs; 
90

Sr; 
152

Eu, 
154

Eu, 
155

Eu; 
144

Ce) bei transuraninių radionuklidų (
238

Pu, 
239

Pu; 
241

Am, 
243

Am). Didesni minėtų 

radionuklidų kiekiai grafite gali sąlygoti žmonių apšvitos dozės, įvairiais šių atliekų tvarkymo 

laikotarpiais. Pasaulyje šiuo metu yra apie 230000 tonų panaudoto radioaktyviojo grafito. 

Visuotinai priimto panaudoto grafito atliekų tvarkymo būdo dar nėra. Egzistuoja dvi pagrindinės 

grafito galutinio sutvarkymo galimybės: 1) neapdoroto grafito talpinimas į atliekų pakuotes skirtas 

tiesioginiam laidojimui ir 2) grafito atliekų apdorojimas. 

Ignalinos AE grafito atliekos lig šiol nebuvo ištirtos – nebuvo žinomi jose esančių 

radionuklidų aktyvumai. Siekdama išanalizuoti panaudoto radioaktyvaus grafito galutinio 
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sutvarkymo strateginius sprendinius RATA, bendradarbiaudama su Lietuvos mokslininkais ir 

Ignalinos AE specialistais atliko atliekynų saugai svarbiausių anglies 
14

C ir chloro 
36

Cl radionuklidų 

aktyvumų matavimus panaudoto grafito mėginiuose (2 pav.). Svarbiausias darbo tikslas buvo 

patikrinti ir pagrįsti metodus, skirtus panaudoto grafito atliekoms apibūdinimui. 

 

 

 
 

2 pav. Imami panaudoto grafito mėginiai 

 

Vykdant šiuos tyrimus, buvo parengtos optimizuotos 
14

C ir 
36

Cl radionuklidų išskyrimo iš 

grafito bei aktyvumų matavimo metodikos, paimti grafito mėginiai, gama spektrų analizės metodu 

buvo išmatuoti gama spinduolių savitieji aktyvumai, radiocheminiu būdu išskirti 
14

C ir 
36

Cl 

radionuklidai ir skystųjų scintiliatorių beta spektrometrijos būdu išmatuoti šių nuklidų savitieji 

aktyvumai. Grafito mėginių tyrimai buvo atlikti Ignalinos AE Radiochemijos laboratorijoje. 

Tyrimuose dalyvavo ekspertas prof. habil. dr. Jonas Mažeika, vertinant rezultatus prisidėjo 

dr. Rimantas Petrošius ir dr. Galina Lujanienė.  

Buvo pademonstruota, kad taikyti metodai yra tinkami grafito atliekoms apibūdinti. 

Minimalūs išmatuojami 
14

C ir 
36

Cl radionuklidų savitieji aktyvumai yra atitinkami 0.1–0.3 Bq/g 

0.02–0.05 Bq/g. Apibendrinus tyrimų duomenis, nustatyta, kad 
14

C vidutinis savitasis aktyvumas, 

įskaitant organinę ir neorganinę dedamąsias, tirtuose mėginiuose yra apie 1,67 10
5
 Bq/g, 

standartinis nuokrypis – 36,7%. 
36

Cl savitasis aktyvumas viršija 460 Bq/g (atliekant skaičiavimus 

nebuvo atsižvelgta į 
36

Cl radiocheminę išeigą). Siekiant ateityje sumažinti 
36

Cl kiekio nustatymo 

neapibrėžtį ir padidinti tikslumą, tikslinga koreguoti kai kurias radiocheminio išskyrimo procedūras. 

Be to, beta spektruose buvo pastebėti 
129

I radionuklidų pėdsakai. Išmatuotoji 
14

C savitojo aktyvumo 

vertė yra artima mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių sucementuotų radioaktyviųjų atliekų, 

numatomų laidoti paviršiniame atliekyne, preliminariai ribinio savitojo aktyvumo reikšmei, taikoma 

projektuojant radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir galutinio apdorojimo įrenginius. 

 

1.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projekto patikslinimas pagal 2011 m. 

liepos 19 d. Tarybos direktyvos 2011/70/Euratom 12 straipsnio reikalavimus 
Dabartinėje, 2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje, radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo strategijoje numatyti trys svarbiausi tikslai: 1) siekti aukšto lygio branduolinės ir 

radiacinės saugos tvarkant panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas; 2) kurti 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą, pagrįstą šiuolaikinėmis technologijomis, ir siekti 

sumažinti radioaktyviųjų atliekų bendrąjį aktyvumą ir tūrį; 3) siekti, kad Lietuvos visuomenė 

suprastų pagrindinius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principus ir pritartų vykdomiems projektams.  

Atsižvelgiant į 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 2011/70/ Euratomas, kuria nustatoma 

panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos 
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sistema, RATA parengė atnaujintos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektą ir jį pateikė 

Energetikos ministerijai. Vadovaujantis šios direktyvos 12 straipsnio nuostatomis Lietuva privalo 

parengti Nacionalinę panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programą, 

apimančią visus panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapus nuo jų 

susidarymo iki dėjimo į atliekynus ir iki 2015 m. rugpjūčio 23 d. pranešti Komisijai apie šią 

programą. 

 

1.3. Dalyvavimas Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA), 

Europos Komisijos ir kitų institucijų organizuojamose panaudoto branduolinio kuro ir 

ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų, įskaitant panaudotą grafitą, dėjimo į giluminį atliekyną 

galimybių analizavimo iniciatyvose 

RATA kaupė ir analizavo naujausią informaciją apie užsienio valstybių pasiekimus ir 

tendencijas rengiantis dėti į giluminį atliekyną panaudotą branduolinį kurą bei ilgaamžes 

radioaktyviąsias atliekas (parengė apžvalgą). RATA atstovai dalyvavo tarptautinėse konferencijose 

WM Symposia 2013 ir PIME 2013 ir juose perskaitė pranešimus. Tarptautiniame susitikime 

Liuksemburge aptarė panaudoto kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą šalyse su 

mažomis branduolines energetikos programomis. 

 

1.4. Paraiškos dėl naujo ,,Carbon waste“ programos etapo tęsiant panaudoto grafito 

dėjimo į atliekynus galimybių tyrimus ir detaliojo plano projekto 2014–2020 metams 

parengimas kartu su Ignalinos AE, Lietuvos ir užsienio mokslinių tyrimų organizacijomis bei 

pateikimas Europos Komisijai  

RATA atstovai dalyvavos kovo 12–15 dienomis Europos Sąjungos ir TATENA surengtame 

tarptautiniame seminare ,,Treatment of Irradiated Graphite to meet Acceptance Criteria for Waste 

Disposal“ ir jame apžvelgė panaudoto grafito tvarkymo būklę Lietuvoje ir jo dėjimo į atliekyną 

galimybes. Bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis parengta ir pateikta 

Europos Komisijai paraiška dėl naujo ,,Carbon waste“ programos etapo bei parengtas ir pristatytas 

detalus jos įgyvendinimo planas. 

 

1.5. Edukacinio leidinio apie pasaulyje taikomus panaudoto branduolinio kuro ir kitų 

ilgaamžių didelio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir dėjimo į atliekynus metodus 

parengimas, išleidimas ir platinimas 
RATA išleido leidinį „Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo ir dėjimo į atliekynus būdai“. Jame apžvelgti pasaulyje taikomi panaudoto branduolio 

kuro ir kitų ilgaamžių didelio aktyvumo atliekų tvarkymo būdai ir šioms atliekoms skirtų atliekynų 

įrengimo planai ir koncepcijos. Leidinys skirtas visuomenei šviesti. 

 

 

2. IGNALINOS AE IR SMULKIŲJŲ GAMINTOJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ 

RADIOLOGINIO APIBŪDINIMO DARBŲ VYKDYMAS 

 

2.1. Atliekų iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos 

saugykla) dėjimo į atliekynus (B19 ir B25), apdorojimo ir saugojimo B3/4 komplekse 

galimybių analizė, įvertinant jų atitiktį nustatytiems priimtinumo kriterijams 

Į Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą nuo 1963 iki 1988 metų buvo dedamos 

pramonės įmonių, medicinos ir mokslo tyrimų įstaigų radioaktyviosios atliekos. Čia žemės 

paviršiuje įrengtame gelžbetonio rūsyje kartu su trumpaamžėmis atliekomis buvo dedamos ir 

ilgaamžės plutonio, radžio, radioaktyviosios anglies atliekos. Akivaizdu, kad gelžbetonio rūsys 

negali užtikrinti ilgalaikės saugos ir garantuoti, kad ilgaamžiai radionuklidai nepateks į aplinką. 

Tokios ilgaamžės atliekos turi būti dedamos į giluminį atliekyną – vadovaujantis TATENA 

principais atliekos turi būti sutvarkytos taip, kad nekeltų pavojaus nei žmonėms, nei aplinkai ne tik 

dabar, bet ateityje. 

Išanalizavus duomenis apie saugykloje saugomas atliekas ir galimus saugyklos išmontavimo 

būdus pastebėta, kad atliekose yra dideli ilgaamžių alfa radionuklidų (
226

Ra ir 
239

Pu) kiekiai bei 
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nemažai didelio aktyvumo uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių. Dėl to visų iš 

saugyklos išimtų atliekų ar didelės jų dalies nebus galima padėti į planuojamus paviršinius 

atliekynus. Jas teks saugoti statomoje Ignalinos ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų saugykloje ir 

vėliau padėti į giluminį atliekyną. Be minėtų radionuklidų aplinkos apsaugos požiūriu yra labai 

svarbūs mobilūs beta radionuklidų 
3
H, 

14
C ir 

36
Cl. Todėl išimant atliekas iš saugyklos ir 

demontuojant saugyklos rūsį būtina sistemingai imti atliekų mėginius ir laboratorijoje matuoti jų 

aktyvumus. Pagal šių radionuklidų kiekius išmontavimo atliekose ir aplinkos grunte turi būti 

sprendžiama kaip juos toliau tvarkyti. 

 

2.2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) išduodamos 

licencijos, suteikiančios teisę vykdyti veiklą Ignalinos AE kontroliuojamoje zonoje, gavimas 

Vadovaujantis branduolinės saugos principais atliekyną eksploatuojanti organizacija yra 

visiškai, atsakinga už jo saugą. Todėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas įpareigoja 

radioaktyviųjų atliekų tvarkytoją – RATA – atliekų darytojo teritorijoje pasirinktinai tikrina ar 

radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus kriterijus. Norėdama gauti licenciją, suteikiančią teisę 

vykdyti veiklą Ignalinos AE kontroliuojamoje zonoje, RATA sudarė bendradarbiavimo su Ignalinos 

AE sutartį ir pateikė VATESI paraišką licencijai gauti. Be to, vadovaujantis veiklos branduolinėje 

energetikoje licencijavimo nuostatais, parengė ir pateikė VATESI kitus reikalingus dokumentus. Jie 

skirti kontroliuojamoje zonoje dirbsiančių RATA darbuotojų apsaugai nuo žalingo 

jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio užtikrinti. VATESI specialistai atlieka šių dokumentų 

vertinimą.  

 

2.3. Bendradarbiaujant su Ignalinos AE matavimo metodikų parengimas ir sunkiai 

matuojamų radionuklidų aktyvumų kietosiose radioaktyviosiose atliekose matavimai, 

leisiantys įvertinti atliekynų ir saugyklų inžinerinius barjerus 
Išmontuojant Ignalinos AE reaktorius, susidarys reikšmingi kiekiai kietų radioaktyviųjų 

atliekų – reaktorių struktūrinių elementų (betono, smėlio, serpentinito ir įvairių metalo konstrukcijų; 

3 ir 4 pav.). Ignalinos AE specialistai jau yra atlikę pirminį šių atliekų apibūdinimą. Tačiau 

atliekynų ilgalaikiai saugai svarbių sunkiai išmatuojamų 
14

C ir 
36

Cl radionuklidų kiekiai šiose 

atliekose ligi šiol nebuvo nustatyti. 

 

 

 
 

3 pav. Serpentinito mėginys (tai metamorfinė uoliena, susidariusi dėl magminių uolienų 

metamorfizmo; uolieną sudarantis pagrindinis mineralas yra serpentinas) 
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4 pav. Tirto metalo (nerūdijančio plieno) mėginys 

 

Siekdama tinkamai pasirinkti reaktorių išmontavimo atliekų galutinio sutvarkymo būdą, 

RATA, bendradarbiaudama su Lietuvos mokslininkais ir Ignalinos AE specialistais, atliko minėtų 

radionuklidų aktyvumų matavimus (5 pav.). Tyrimams buvo atrinkti mėginiai pagal gama dozės 

galios ir gama spinduolių aktyvumo duomenis iš vietų, kuriose anksčiau buvo aptiktos 

intensyviausia gama spinduliuotė ir didžiausia 
60

Co savitojo aktyvumo vertė. Tikėtina, jog šiuose 

mėginiuose yra didžiausi 
14

C ir 
36

Cl radionuklidų aktyvumai. 

Vykdant šiuos tyrimus, buvo parengtos optimizuotos 
14

C ir 
36

Cl radionuklidų išskyrimo iš 

kietų atliekų bei aktyvumų matavimo metodikos, paimti atliekų mėginiai, gama spektrų analizės 

metodu buvo išmatuoti gama spinduolių savitieji aktyvumai, radiocheminiu būdu išskirti 
14

C ir 
36

Cl 

radionuklidai ir skystųjų scintiliatorių beta spektrometrijos būdu išmatuoti jų savitieji aktyvumai. 

Matavimai atlikti Ignalinos AE Radiochemijos laboratorijoje (5 pav.). Tyrimuose dalyvavo 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centro Radioizotopinių tyrimų laboratorijos 

darbuotojai – prof. habil. dr. Jonas Mažeika, dr. Rimantas Petrošius, dr. Žana Skuratovič ir inž. N. 

Skuodienė. 

 

 
 

5 pav. Ignalinos AE laboratorijoje atliekami radionuklidų aktyvumų matavimai. 
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Statistiškai apibendrinus tyrimų duomenis, gauti tokie 
14

C savitojo aktyvumo rezultatai: 

betone – 0,27 Bq/g; smėlyje – 0,13 Bq/g; nerūdijančiame pliene – 0,12 Bq/g; serpentinite – 9,5 

Bq/g. 
36

Cl savitasis aktyvumas visuose tirtų medžiagų bandiniuose buvo mažesnis už mažiausią 

išmatuojamą aktyvumą (apytiksliai 0,1-0,3 Bq/g). Matavimo metodikų efektyvumui pagrįsti ir 

rezultatų kokybei užtikrinti buvo atlikti 
3
H, 

14
C, 

36
Cl ir 

129
I radionuklidų savitojo aktyvumo 

nustatymo vandens tirpaluose tarplaboratoriniai palyginimai. 

 

2.4. Labai mažo aktyvumo atliekų, priimamų saugoti į  kaupiamąją saugyklą, pakuočių 

kokybės kontrolės - verifikavimo (panaudojant TATENA pateiktą įrangą) vykdymas 
2013 m. rugsėjo 27 d. pagal su Ignalinos AE suderintą planą RATA atliko į kaupiamąją 

saugyklą priimamų saugoti labai mažo aktyvumo atliekų pakuočių kokybės patikrinimą. Kartu buvo 

tikrinamas ir saugykloje esančio atliekų apibūdinimo įrenginio darbas bei apibūdinimo duomenų 

perdavimas ir išsaugojimas. Tikrinimo metu RATA pastebėjo, kad atliekas į pakuotes kraunantys 

elektrinės padaliniai į Ignalinos AE kompiuterizuotą eksploatavimo nutraukimo valdymo sistemos 

duomenų bazę ir labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kaupiamosios saugyklos duomenų 

bazę pateikia galimai skirtingus duomenis apie atliekų pakuotes. Pakuočių pasuose pateikta ne visa 

informacija. Buvo konstatuota, kad kaupiamosios saugyklos darbuotojai nepakankamai kontroliuoja 

kitų Ignalinos AE padalinių pateikiamas atliekų pakuočių charakteristikas. Su tikrinimo ataskaita ir 

pastebėtais neatitikimais supažindinta Ignalinos AE ir VATESI. 

 

2.5. Dalyvavimas labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statytojo 

konkurso vykdymę ir statybos stebėsenoje, atliekyno projekto valdymo grupės veikloje, 

pastabų teikimas Ignalinos AE 

2007 metais buvo pradėtas įgyvendinti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno 

projektas (B19 projektas). Pastačius kaupiamąją saugyklą nuo 2012 m. joje kaupiamos labai mažo 

aktyvumo radioaktyviosios atliekos. 2013 metais į saugyklą priimti 34 konteineriai su nedegiomis 

atliekomis (tūris – 586 m
3
) ir 49 pakuotės su presuojamomis atliekomis (tūris – 41 m

3
). 

Vėluojant projektui atliekyno statyba kol kas nepradėta. Dalyvaudami labai mažo aktyvumo 

trumpaamžių atliekų atliekyno projekto valdymo darbo grupės veikloje, RATA specialistai 

išnagrinėjo projekto įgyvendinimui skirtų dokumentų projektus ir teikė jiems pasiūlymus. 

Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kaupiamosios saugyklos saugos analizės ataskaitos galutinei 

versijai ir atliekyno įvedimą eksploatacijon reglamentuojančių dokumentų projektų analizei. RATA, 

kaip saugyklas ir atliekynus eksploatuosianti organizacija, labiausiai domėjosi personalo 

parengimo, pasirengimo šaltiesiems ir karštiesiems bandymams, eksploatavimo dokumentų 

parengimo ir atliekyno įvedimo eksploatacijon klausimais. Darbo grupės pasitarimų metu aptartas 

numatytų priemonių įgyvendinimas ir numatyti veiksmai iki 2016 metų spalio mėnesį planuojamos 

atliekyno eksploatavimo pradžios. RATA specialistai susitikimų metu konstatavo, kad jei nebus 

laiku pastatytas ir pradėtas eksploatuoti šis atliekynas, nebebus kur dėti labai mažo aktyvumo 

atliekų ir dėl to sutriks elektrinės išmontavimas (labai mažo aktyvumo atliekos sudaro didžiąją dalį 

Ignalinos AE išmontavimo atliekų). 

 

2.6. RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemos reikalavimų vykdymas 

Įgyvendintos 2012 m. įvykusio kokybės ir aplinkos vadybos sistemų išorės priežiūros audito 

rekomendacijos, atliktas VĮ RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemų pakartotinis sertifikavimo 

auditas. Auditą atliko viešoji įstaiga LST Sert. RATA vadybos sistemos sertifikuotos, išduoti 

sertifikatai pagal standartus LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, galiojantys 3 

metus. 

 

 

 

 



7 

 

3. DALYVAVIMAS TRUMPAAMŽIŲ MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO 

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO PROJEKTAVIMO 

DARBUOSE 

 

3.1. Dalyvavimas mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinio 

atliekyno projekto valdymo grupės veikloje, konsultantų parengtų atliekyno projektinių 

siūlymų vertinimas ir pastabų bei pasiūlymų Ignalinos AE teikimas 
RATA specialistai reguliariai dalyvauja mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 

paviršinio atliekyno projekto techniniuose pasitarimuose. Buvo įvertintas atliekų transportavimo į 

atliekyną schemos projektas ir pateikti pasiūlymai dėl jos optimizavimo. Išanalizavę visus galimus 

atliekų pakuočių transportavimo į atliekyną Stabatiškės kaime RATA specialistai nepritarė 

Ignalinos AE siūlymui įrengti technologinį vidaus kelią, skirtą radioaktyviosioms atliekoms veržti į 

atliekyną. RATA specialistų nuomone atliekas galima vežti bendros paskirties keliais nepažeidžiant 

galiojančių teisės aktų reikalavimų, o pasiūlymas įrengti tunelį ar tiltą yra nepagrįstas tiek 

ekonominiu, tiek saugos požiūriais.  

RATA manymu, tiesti į planuojamą atliekyną šilumos tiekimo trasą yra netikslinga – daug 

racionaliau įrengti vietinį autonominį šilumos šaltinį. Todėl RATA pasiūlė projektuojamo 

paviršinio atliekyno infrastruktūros (kelių, elektros bei vandens tiekimo ir t.t.) vystymo nagrinėti 

kompleksiškai ir neapsiriboti tik privažiavimo kelių schemų nagrinėjimu. Taip pat buvo 

nagrinėjama  ir teikta pastabų dėl technologinio pastato funkcionalumo, pakuočių verifikavimo 

būdų, laboratorijų darbo, atsakomybės ribų tarp atliekų gamintojo ir atliekų tvarkytojo nustatymo. 

 

3.2. Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų, skirtų dėti į paviršinį atliekyną, atitikties 

priimtinumo laidoti kriterijams auditas 

RATA specialistai, vadovaudamiesi VATESI viršininko patvirtintais Bendraisiais 

radioaktyviųjų atliekų priimtinumo laidoti paviršiniame kapinyne reikalavimais P-2009-03 

sistemingai tikrina ar galutinai apdorotų radioaktyviųjų atliekų pakuotės tenkina nustatytus 

reikalavimus. Pagal suderintą su Ignalinos AE planą buvo vertinamas sucementuotų radioaktyviųjų 

atliekų pakuočių tinkamumas dėti į paviršinį atliekyną. Tikrinimas įvyko rugsėjo mėnesį ir jo metu 

buvo patikrintas vienas konteineris su 2011 metų birželio mėnesį sucementuotomis panaudotomis 

dervomis (6 pav.). Nustatyta, kad statinių išoriniai paviršiai neužteršti radionuklidais. Vidiniai 

statinių paviršiai ir atliekos sausi. Kiti sukietintų atliekų parametrai atitinka nurodytus pakuočių 

apraše ir pakuočių pasuose. Ant kai kurių statinių išorinių paviršių pastebėti mechaniniai dažų 

sluoksnio pažeidimai galintys sąlygoti spartesnę statinių koroziją. Audito ataskaita pateikta 

Ignalinos AE ir VATESI. 

 

 
 

6 pav. Tikrinama statinė su sucementuotomis dervomis 
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3.3. Bandymai su jau sucementuotomis atliekomis, naudojant išardomosios kontrolės 

metodus, matricos prisotinimo vandeniu ir vandens įtakos matricos ilgaamžiškumui 

įvertinimas 
Radioaktyviųjų atliekų matrica vaidina svarbų vaidmenį paviršinio atliekyno saugos 

koncepcijoje. Ji yra vienas inžinerinių barjerų – matricai suirus paspartėja radionuklidų migracija į 

aplinką. Todėl labai svarbu, kad sukietintos atliekos būtų atsparios galimiems neigiamiems aplinkos 

poveikiams (drėgmei ir šalčiui). Bendradarbiaujant su akredituota laboratorija UAB „Alzida“ ir 

Ignalinos AE buvo ištirta drėgmės ir šaldymo – atšildymo veiksnių įtaka mechaninėms atliekų 

matricos savybėms. Nustatyta, kad po 36 šaldymo – atšildymo ciklų bandinių mechaninis stipris 

ženkliai viršija tinkamumo dėti į paviršinį atliekyną kriterijų. Bandinių, kuriems ruošti buvo 

naudotas plastifikatorius, po minėto skaičiaus šaldymo – atšildymo ciklų skaičiaus mechaninis 

stipris nesumažėjo, bet netgi padidėjo. Naudojant plastifikatorių galima ne tik pagerinti atliekų 

matricos savybes, bet ir atpiginti cementavimo procesą bei atliekų laidojimą – cementuojant galima 

sumažinti cemento ir ženkliai padidinti atliekų kiekį mišinyje. 

 

3.4. 2012 metų TATENA ekspertų misijos pasiūlymų bei rekomendacijų pakuočių 

kokybei gerinti įgyvendinimas ir informacinės ataskaitos parengimas 

Išanalizuota 2012 metų lapkričio mėn. įvykusios TATENA ekspertų misijos ataskaita, 

išanalizuoti misijos pasiūlymai ir rekomendacijos radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybei gerinti. 

Ekspertai pastebėjo, kad RATA turi būti nepriklausoma nuo atliekų gamintojo, turi būti užtikrintas 

jos finansavimas. Be to, jie rekomendavo: 

 pakuočių pasuose įtraukti visų svarbių radionuklidų aktyvumus, nurodant kokiu būdu buvo 

gauti duomenys (išmatuoti, apskaičiuoti ar įvertinti); 

 jeigu bus atsižvelgiama konteinerių ilgaamžiškumą ir sulaikančias savybes, turi būti atlikti 

konteinerių FROMATOM ir KTZ prototipų bandymai; 

 tęsti tyrimus, siekiant pagerinti 
14

C ir 
36

Cl radionuklidų aktyvumų duomenis (ypač jonų 

mainų dervose); 

 atliekų priimtinumo kriterijus papildyti šių kriterijų dalinai neatitinkančių pakuočių 

(pakuočių su nuokrypiais) tvarkymo procedūrą; 

 kita atliekų priimtinumo kriterijų versija turi apimti ir panaudotus uždaruosius šaltinius 

(vertinimo metodologiją ir ribines vertes); 

 atliekų pakuočių klasifikavimas pagal ribinius aktyvumus turi būti įtrauktas į labai mažo 

aktyvumo atliekų atliekyno (B19) ir mažo ir vidutinio aktyvumo atliekų atliekyno (B25) 

projektus; 

 tais atvejais, jeigu RATA atliks konteinerių galutinį užpildymą skiediniu, sąveika tarp 

Ignalinos AE ir atliekyno operatoriaus turi būti labai tiksliai apibrėžta; 

 RATA turėtų reikalauti, kad būtų saugomi reprezentatyvūs neapdorotų atliekų mėginiai 

(ypač – jonitinių dervų) vėlesniems radionuklidinės sudėties tikslinimams; 

 tikslinga įvertinti galimybę imti bandinius cementavimo proceso metu ir juos saugoti 

elektrinėje vėlesniems kontroliniams matavimams; 

 rengiant atliekų priimtinumo kriterijus vengti griežtų draudimų - tai leis tam tikrą lankstumą, 

jeigu incidento atveju susidarytų radionuklidais užterštų pavojingų atliekų; 

 radionuklidų sąrašas turi būti peržiūrėtas, nes kai kurie radionuklidai, pažymėti kaip 

reikšmingi, turi aptikimo ribas daug didesnes už realius aktyvumus; 

 vėlesniuose B25 projekto etapuose reikėtų patikrinti, ar kad radionuklidų daugikliai tinka ir 

eksploatavimo, ir eksploatavimo nutraukimo atliekoms. 

 

3.5. TATENA ekspertų misijos dėl paviršinio atliekyno saugos vertinimo organizavimas 
Parengta tarptautinių ekspertų misijos paviršinio atliekyno saugos vertinimui peržiūrėti 

užduotis. Užsitęsus paviršinio atliekyno projektavimui atliekyno saugos vertinimo ataskaita bus 

parengta ir jos peržiūra atlikta 2014 metais.  
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3.6. Tarptautinis seminaras dėl Maišiagalos saugyklos radioaktyviųjų atliekų ištraukimo 

ir patalpinimo paviršiniuose atliekynuose suorganizuotas bendradarbiaujant su TATENA 

pagal projektą LIT 9011 
Bendradarbiaujant su TATENA 2013 m. lapkričio 26–28 dienomis RATA surengė tarptautinį 

seminarą dėl Maišiagalos saugyklos radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir patalpinimo paviršiniuose 

atliekynuose (7 pav.). Seminaro metu Lietuvos specialistai turėjo galimybę detaliai susipažinti su 

Estijos ir Vengrijos analogiškų projektų įgyvendinimo patirtimi. 

 

 

 
 

7 pav. Seminaras dėl Maišiagalos saugyklos radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir patalpinimo 

paviršiniuose atliekynuose 

 

 

3.7. Vykdant radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui keliamus reikalavimu, paraiškos 

parengimas ir pateikimas TATENA techninei įrangai gauti ir personalo apmokymas ja 

naudotis 

RATA parengė ir pateikė paraišką TATENA techninei įrangai gauti. Dalis planuotos įrangos 

gauta ir RATA darbuotojai apmokyti ja naudotis. 

 

3.8. TATENA projekto LIT 9011 ,,RATA pasiruošimas eksploatuoti paviršinius labai 

mažo, mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių atliekų atliekynus“ administravimas 
RATA administravo TATENA projektą LIT 9011 ,,RATA pasiruošimas eksploatuoti 

paviršinius labai mažo, mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių atliekų atliekynus“. Parengė 2012 

metais įvykdytų priemonių ataskaitą ir projekto įgyvendinimo planą, kurį, suderinusi su Energetikos 

ministerija, pateikė TATENA.  

 

 

4. SMULKIŲJŲ ATLIEKŲ DARYTOJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ, PERDUOTŲ 

RATA, TVARKYMAS 

 

4.1. Smulkiųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų surinkimas, apdorojimas ir 

perdavimas saugoti į Ignalinos AE saugyklas 

2013 m. pagal sudarytas sutartis „Dėl radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo“ iš smulkiųjų 

gamintojų buvo surinkta, apdorota ir perduota į Ignalinos AE panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių – 56 vnt., bendras aktyvumas – 1,02x10
11

 Bq, svoris – 82 kg, tūris – 0,26 m
3
. 

Duomenys pateikti 1 lentelėje.  
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1 lentelė. Per 2013 metus surinktos ir sutvarkytos radioaktyviosios atliekos 

 

 

 

Atlikus radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, sumažinus tūrį ir supakavus, jos buvo išvežtos 

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

0,01778 m
3
 (sumažėjo 14,48 karto), o svoris – iki 58,0 kg (sumažėjo 1,4 karto). 

 

Radioaktyviųjų atliekų tūrio sumažinimo palyginimas parodytas 8 paveiksle. 

 

Smulkusis darytojas Radio- 

nuklidas 

Radioaktyviųjų 

atliekų susidarymo 

šaltinis 

Radioaktyvi

ųjų atliekų 

pavadini-

mas 

Kie-

kis, 

vnt. 

Aktyvumas 

gavimo 

datai, 

Bq 

Svoris, 

kg 

Tūris, 

m
3
 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Vilniaus apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba 

Sr-90 + Y-

90 
 

Rentgenometras 

DP-5V 
B-8

 
1 1,04x10

5
 8,2 0,01817 

AB „Kauno tiltai“ 

Cs-137 Tankio drėgmės 

matuoklis Seaman 

C-75 

7525/1
 

1 3,00x10
8
 

31,7 0,097 Am-241/ 

Be 
7525/2

 
1 1,48x10

9
 

Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto 

ligoninė Viešoji įstaiga 

„Kauno klinikos“ 

Pu-238 
Širdies 

stimuliatorius 
REKS-100

 
1 1,00x10

11
 

25,3 0,1013 

Gd-153 MMS07-153-100 -
 

6 2,22x10
7
 

Co-57 Žymeklis Co2MAR
 

1 3,70x10
6
 

Ra-226 - -
 

1 6,75x10
3
 

Co-60 - -
 

1 2,00x10
1
 

Ra-226 - -
 

1 1,00x10
1
 

Pb-210 - -
 

1 1,00x10
1
 

Co-60 - -
 

1 1,00x10
1
 

Lietuvos kariuomenės 

Logistikos valdybos 

Įgulų aptarnavimo 

tarnyba 

Am-241 
Dūmų jutiklis DSC 

A3C 
A3C

 
28 9,324x10

5
 

8,4 0,03225 

Am-241 
Dūmų jutiklis 

NEMOTO  
NIS-09

 
9 2,997x10

5
 

Valstybinis mokslinių 

tyrimų institutas 

Fizinių ir technologijos 

mokslų centras 

Co-57 Mesbauerio šaltinis - 1 1,00x10
6
 

7,8 0,0087 
Sn-119m Mesbauerio šaltinis - 1 4,00x10

5
 

Co-60 - - 1 2,00x10
4
 

Iš viso 56 1,018x10
11 

81,4 0,25742 



11 

 

Surinktų radioaktyviųjų atliekų

tūris, m3
Radioaktyviųjų atliekų tūris,

atidavus laikinai saugoti į Ignalinos

AE, m3

0,25742

0,01778

0,00000

0,05000

0,10000

0,15000

0,20000

0,25000

0,30000

 
 

8 pav. Surinktų ir sutvarkytų radioaktyviųjų atliekų tūrių palyginimas 

 

 

2013 metais, norėdamos įsivežti į Lietuvos Respubliką jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių ir vadovaudamosi „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo“ 24 straipsnio 2 dalimi, į 

RATA kreipėsi 12 įmonių ir organizacijų, su kuriomis buvo sudarytos radioaktyviųjų atliekų 

sutvarkymo sutartys, apdraustos laidavimo draudimu. 

Suteiktos pagal ADR 7 klasės (radioaktyviųjų medžiagų) pavojingų krovinių pervežimo 

paslaugos (tame tarpe ir tarptautinės): pervežta uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių 

(toliau – JSŠ) bendru aktyvumu 8,67x10
10

Bq ir atstumu 6900 km. 

Taip pat RATA gamybinėse – laboratorinėse patalpose („karštojoje kameroje“) atlikti JSŠ 

tvarkymo darbai: perkrauti 5 vnt. JSŠ, kurių bendras aktyvumas siekė 2,02x10
10

Bq, iš transportinių 

konteinerių į kolimatorius RATA.  

 

 

5. NELEGALIŲ IR PALIKTŲJŲ UŽDARŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS 

ŠALTINIŲ TVARKYMAS 

 

5.1 Nelegalių ir paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių surinkimas, 

apdorojimas ir perdavimas saugoti į Ignalinos AE saugyklas 

2013 metais RATA Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus 

darbuotojai, vadovaudamiesi LRV 2005 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 208 patvirtintomis Paliktųjų 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų 

branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis ir 

vykdydami Radiacinės saugos centro raštiškus nurodymus, surinko, apdorojo ir perdavė saugoti į 

Ignalinos AE saugyklas: 

• UAB „EMP recycling“ rastus paliktuosius RID-1 tipo dūmų jutiklius (12 vnt.) su 24 ADI 

tipo šaltiniais; 

• Klaipėdoje UAB „Martas ir partneriai“ teritorijoje aptiktą užterštą radionuklidais 

nerūdijančio plieno metalo laužą (svoris 26 kg, radionuklidai Ra-226 ir Th-232); 

• vykdant RSC 2013 rugsėjo mėn. 4 d. nurodymą Nr. 4.11-2-2224 iš Radiacinės saugos 

centro Vilniuje priimti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai T19 (8 vnt.), 1CO-135 (2 vnt.), 

ОСГИ-3 (1 vnt.) ir 10 nenustatyto tipo šaltinių. 
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• VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas teritorijoje rastus paliktuosius RID-1 tipo dūmų 

jutiklius (12 vnt.) su 24 ADI tipo šaltiniais ir RID-6M tipo dūmų jutiklius (5 vnt.) su AIP-RID tipo 

šaltiniais (10 vnt.). 
 

 

2 lentelė. 2013 metais surinkti, sutvarkyti ir išvežti laikinai saugoti į Ignalinos AE saugyklas 

nelegalūs ir paliktieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai 

 

Šaltinio radimo 

vieta 

Radio-

nuklidas 

Radioaktyviųjų 

atliekų 

susidarymo 

šaltinis 

Radioak-

tyviųjų 

atliekų 

pavadini-

mas 

Kie-

kis, 

vnt 

Aktyvumas 

gavimo 

metu, Bq 

Svoris

, 

kg 

Tūris, 

m
3 

UAB „EMP 

recycling“ 

Pu-239 Dūmų jutikliai 

RID-1 

ADI 24 6,29 x 10
8 

11,5 0,0843 

UAB „Martas ir 

partneriai“ 

Th-232 

ir 

Ra-226 

Metalo laužas - 4 4,49 x 10
4 

54,2 0,21 

RSC 

Sr-90 + 

Y-90 
- T-19 8 7,06 x 10

5 

18,4 0,0326 

Sr-90 + 

Y-90 
- 1CO-135 2 1,36 x 10

5
 

Sr-90 + 

Y-90 
- 4CO-215 1 1,05 x 10

5
 

Sr-90 + 

Y-90 
- - 10 9,60 x 10

5
 

Cs-137 - ОСГИ-3 1 5,13 x 10
5
 

VšĮ S. Dariaus ir 

S. Girėno 

aerodromas 

Pu-239 Dūmų jutikliai 

RID-1 

ADI 24 6,29 x 10
8
 

17,3 0,180 
Pu-239 Dūmų jutikliai 

RID-6M 

AIP-RID 10 1,85 x 10
8 

Iš viso 84 1,45 x 10
9 

101,4 0,5069 

 

 

Atlikus nelegalių ir paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių apdorojimą, sumažinus 

tūrį ir supakavus, jos buvo išvežtos laikinai saugoti į Ignalinos AE. Po apdorojimo jų tūris sumažėjo 

iki 0,03448 m
3
 (sumažėjo 14,7 karto), o svoris – iki 57,0 kg (sumažėjo1,78 karto). 

Pastebėta, kad pastaraisiais metais padaugėjo randamų nelegalių ir paliktųjų jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių bei radionuklidais užterštų objektų. Jų surinkimo kitimo tendencija 2008–

2013 metais pateikta žemiau: 
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2008 - 2013 m. PALIKTŲJŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ

KIEKIO SANTYKINIS KITIMAS
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150,00%
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9 pav. Nelegalių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų 

surinkimo 2008–2013 metais kitimo tendencija 

 

 

6. DALYVAVIMAS TVARKANT PAVOJINGUS RADIOAKTYVIUOSIUS 

RADINIUS IR ŠALINANT RADIOLOGINIŲ AVARIJŲ AR ĮVYKIŲ PASEKMES, 

LIKVIDUOJANT TARŠĄ RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS 

 

6.1. Veikla valstybinio ekstremalių situacijų valdymo plano priemonių įgyvendinime 

vykdant remiančiosios institucijos funkcijas 

2013 m sausio – vasario mėn. RATA specialistai dalyvavo JAV ir Lietuvos Respublikos 

vyriausybių bendro kovos plano su neteisėta prekyba branduolinėmis ir radioaktyviosiomis 

medžiagomis veiksmų plano aptarime ir galutiniame derinime. 

 Rugpjūčio 26–30 dienomis RATA specialistai dalyvavo Nacionalinės fizinės apsaugos 

sistemų seminare, kurį organizavo JAV Energetikos departamento Nacionalinė branduolinės saugos 

administracija (National Nuclear Security Administration). 

 

 

7. DALYVAVIMAS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ORGANIZUOJAMUOSE 

RADIOLOGINIŲ AVARIJŲ PASEKMIŲ LIKVIDAVIMO PRATYBOSE 

 

7.1. Veikla Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų 

organizuojamose radiologinių avarijų pasekmių likvidavimo pratybose 
2013 m. kovo 4–8 dienomis RATA specialistai dalyvavo Radiacinės saugos centro ir JAV 

Energetikos departamento organizuotose pratybose, skirtose paliktųjų jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių aptikimui, saugumui bei kontrolei Lietuvoje užtikrinti. 

 Birželio 4–5 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

ministerijos Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centre vyko stalo pratybos 

„Lietuvos institucijų sąveika reaguojant į branduolinius/radiologinius incidentus“, kuriuose 

dalyvavo RATA specialistai.  

Liepos – rugsėjo mėnesiais buvo ruošiamasi dalyvauti valstybinio lygio funkcinėse „Civilinės 

saugos sistemos subjektų veiksmų koordinavimas sprogus purvinajai bombai Tarptautiniame 

Vilniaus oro uoste“ pratybose. Smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus 

viršininkas dalyvauja pratybų rengimo grupėje. Pratybos įvyks š.m. spalio 30 d. 
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8. VATESI LICENCIJOS NR. 2/2006, IŠDUOTOS RATA, SĄLYGŲ VYKDYMAS 

 

8.1. Pusmetinių ataskaitų apie licencijos sąlygų vykdymą rengimas ir pateikimas 

VATESI 

Parengtos ir pateiktos VATESI pusmetinės ataskaitos apie licencijos sąlygų vykdymą. 

susijusių su radiacine ir fizine sauga, bei branduolinį energetinį objektą eksploatuojančios 

organizacijos vadyba. Vykdant Komisijos reglamentą (Euroatomas) Nr. 302/2005 dėl Euratomo 

saugumo kontrolės taikymo ir VATESI viršininko 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 22.3-12 „Dėl 

Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie veiklą branduolinės energetikos 

ar kitoje su branduolinės energijos panaudojimu susijusioje srityje bendrųjų reikalavimų 

įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo“, paruoštas ir pateiktas VATESI ir Europos komisijai 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos bei  Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio bendri vietovės aprašymai ir pateiktos Komisijai šių 

įrenginių pagrindinės techninės charakteristikos. 

Pildant Reglamento reikalavimus paruoštos ir pateiktos VATESI ir Komisijai inventorinio 

kiekio pakitimo ataskaitos, medžiagų balanso ataskaitos ir fizinės inventorizacijos aprašai, viso 20 

vnt. 

 

8.2. Dokumentų, reikalingų licencijos Nr.2/2006 keitimui, rengimas ir pateikimas 

VATESI 
2013 metais parengti ir pateikti VATESI šie dokumentai: RATA darbuotojų pareigybių, 

susijusių su branduolinės saugos, fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, branduolinių 

medžiagų apskaita ir kontrole, sąrašas, RATA procedūrų aprašas, susijusį su tiekėju parinkimu, 

tvirtinimu ir kontrole, taip pat saugai prekių, paslaugų ir darbų kokybės užtikrinimui, Techninės 

priežiūros, konstrukcijų, sistemų ir komponentų stebėjimo ir jų patikrinimų eksploatavimo metu 

procedūrų aprašas, Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašas, Avarinės 

parengties planas; Aplinkos monitoringo programa, suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra, 

Radionuklidų išmetimo į aplinką planas, suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija, Saugyklos ir 

jos saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo procedūrų aprašas 

irinformaciją apie radiologinio monitoringo (stebėsenos) programos suderinimą su Aplinkos 

ministerija ar jos įgaliota institucija ir Sveikatos apsaugos ministerija; 

 

8.3. Avarinės parengties pratybos Maišiagalos saugykloje 

Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas, kaip Taikos meto užduočių 

operacinės pajėgos (toliau – TMU OP SPE), vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais įvardintų strateginės reikšmės ir rizikos objektų, kurių vienas yra Maišiagalos saugykla, 

apsaugos sustiprinimą birželio 18–19 d. vykdė bendras pratybas su RATA Maišiagalos saugyklos 

apsaugos darbuotojais. Pratybų tikslas – užtikrinti sąveiką tarp TMU OP SPE padalinių ir RATA 

darbuotojų sustiprinant Maišiagalos saugyklos apsaugą jos teritorijoje ir prieigose. 
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10 pav. RATA ir Lietuvos kariuomenės atstovų pasitarimas prieš pratybas 

 

 

 

 

9. MAIŠIAGALOS SAUGYKLOS APLINKOS STEBĖSENA (MONITORINGAS) 

 

9.1. Maišiagalos saugyklos aplinkos dozimetriniai ir radiometriniai matavimai, 

ketvirtinių ataskaitų rengimas ir jų teikimas suinteresuotoms institucijoms 

RATA vykdo Maišiagalos saugyklos 2009–2013 metų aplinkos stebėsenos programą (toliau – 

Programą), suderintą su įgaliotomis institucijomis ir patvirtintą RATA direktoriaus 2008 metų 

birželio 30 d. Šis dokumentas yra patalpintas RATA internetiniame tinklapyje adresu 

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

Siekdama užtikrinti 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 išduotą leidimą Nr. 1AT-

300, leidžiantį atlikti taršos šaltinių, išmetančių į aplinką teršalus, tyrimus.  

2013 metais vykdydami sutartį su RATA, FTMC Branduolinio ir aplinkos radioaktyvumo 

tyrimų laboratorijos darbuotojai paėmė vandens ėminius tričio tūriniam aktyvumui ir kitų radiacinės 

saugos aspektu svarbių radionuklidų aktyvumui nustatyti, stebėjo gruntinio vandens slūgsojimo 

gylio kitimus gręžiniuose. 

RATA Smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus specialistai vykdė: 

 nuolatinius gama spinduliuotės stebėjimus; 

 nuolatinę radono aktyvumo grunto ore stebėseną. Stacionarus radono ore matuoklis 

nuolat matuoja ir prietaiso atmintyje saugo radono duomenis. Oras imamas iš saugyklos kontrolinių 

vandens talpų. 
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11 pav. Radono tūrinio aktyvumo kitimai per 2013 metus Maišiagalos saugykloje 

 

 

 nuolatinę gruntinio vandens lygio, pH ir savitojo elektrinio laidumo stebėseną, 

naudodamiesi įrengtu stacionariu, automatiniu vandens lygio, pH, savitojo elektrinio laidumo 

matavimo zondu. 

 

Grafiniai pH duomenys
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12 pav. 42 gręžinyje vandens pH matavimų rezultatai 2013 metais 

 

 

 nuolatinę meteorologinių duomenų stebėseną. Įrengta meteorologinė stotelė, 

susidedanti iš meteoroginio multisensoriaus FMA-510, duomenų kaupiklio Almemo 2690-8 ir 

specialios antenos Bluetooth class, leidžia pastoviai matuoti ir perdavinėti temperatūros, santykinės 

drėgmės, slėgio, vėjo greičio, krypties ir kritulių matavimo duomenis. 
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13 pav. Maišiagalos saugykloje 2013 metais vyravusių vėjų kryptys 

 

 

 

2013 metais dažniausiai vyravo pietvakarių ir rytų vėjai. 

Aukščiausia išmatuota temperatūra buvo rugpjūčio 8 d. 16 val. ir siekė 32,4 
0
C, o žemiausia 

sausio 10 d. 24 val. – (-22,3 
0
C). 

Daugiausia kritulių per parą iškrito liepos 13 d. – 32,75 mm. 

Stipriausias vėjo greičio gūsis užfiksuotas vasario 6 d. 23 val. – 27,3 m/s. 

Visų stebėjimų gauti duomenys buvo protokoluojami laikantis RATA kokybės užtikrinimo 

programos procedūrų. 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos stebėsenos 2012 metų ataskaita buvo 

parengta vadovaujantis Programa ir radiologinio monitoringo reikalavimais. Ją sudarė visų aplinkos 

stebėsenos Programoje numatytų matavimų rezultatai ir jų analizė. Išanalizavus gautus duomenis, 

įvertintos per metus išmestų radionuklidų sąlygotos kritinių grupių narių efektinės dozės ir atliktas 

jų palyginimas su apribotąja doze. Nustatyta, kad menamos kritinės grupės narių apšvita, vertinimui 

taikant vieną iš konservatyviausių modelių, yra žymiai mažesnė (sudaro tik 1,5%) lyginant su 

Lietuvos Respublikoje nustatytu radiacinės saugos lygiu, kuris apibrėžtas taip, kad gyventojų 

apšvitos metinė efektinė apribotoji dozė eksploatuojant ir nutraukiant branduolinės energetikos 

objektus, kuriems priskiriama ir ši saugykla, yra 0,2 mSv.  

Atlikta ilgamečių duomenų analizė rodo tričio tūrinio aktyvumo mažėjimo tendenciją 

arčiausiai saugyklos kaupo įrengtuose gręžiniuose. Ši tendencija pailiustruota tričio tūrinio 

aktyvumo kaita gręžinyje 41p.  
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14 pav. Tričio tūrinio aktyvumo kitimai gr. 41p nuo 2006 metų. 

 

 

Pateikti grafike duomenys patvirtina 2006 metais įrengtų inžinerinių barjerų efektyvumą, 

pasireiškiantį kritulių infiltracijos, o kartu ir saugomų radionuklidų išplovimo, sustabdymu.  

3–4 paskutiniųjų metų rezultatai rodo, kad Maišiagalos saugykloje padėtis stabilizavosi. 

Saugykloje esantys mobilumu pasižymintys (ypač tritis) radionuklidai į hidrosferą nebepatenka, o 

migruoja tik po saugyklos kaupo rekonstrukcijos likęs tritis. Kitų saugykloje padėtų radionuklidų 

išmatuoti savitieji aktyvumai rodo, kad į aplinką jie nepatenka ir negali nulemti papildomos 

gyventojų apšvitos. 

Buvo parengtos ir pateiktos suinteresuotoms institucijoms 2012 m ketvirto ir 2013 m pirmo, 

antro ir trečio ketvirčių aplinkos stebėsenos ataskaitos. Jos taip pat paskelbtos RATA interneto 

svetainėje. 

Paruošta ir pateikta derinimui Aplinkos apsaugos agentūrai bei Lietuvos Hidrometeorologijos 

tarnybai Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo programa 2014-2018 

metams. Aplinkos apsaugos agentūra 2013-10-02 d. raštu Nr. (4.4)-A4-3626 suderino programą be 

pastabų. Lietuvos Hidrometeorologijos tarnyba Monitoringo programos meteorologinių ir 

hidrologinių stebėjimų dalį suderino be pastabų (2013-08-14 raštas Nr. (9.1)-B7-751). 

Birželio 17 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra 

atliko planinį specifinį Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos patikrinimą. Atlikus 

patikrinimą buvo surašytas Patikrinimo aktas Nr. VR 10.8-44-13, kuriame konstatuota, kad RATA 

pastoviai vykdo Maišiagalos saugyklos aplinkos monitoringą ir jokių pažeidimų eksploatuojant 

Maišiagalos saugyklą nenustatyta. 

 

 

10. MAIŠIAGALOS SAUGYKLOS FIZINĖS APSAUGOS, BRANDUOLINĖS IR 

RADIACINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS 

 

10.1. Maišiagalos saugyklos fizinė apsauga ir radiacinės saugos priemonių pritaikymas 

Maišiagalos saugyklą nuolatos prižiūri ir saugo sargai. Per 2013 metais jokių incidentų 

neužfiksuota. Maišiagalos saugyklos fizinės apsaugos sistemos techninę priežiūrą atlieka UAB 

„Fima“, kurios darbuotojai prižiūri šias sistemas: 

• vaizdo stebėjimo; 

• apsauginės signalizacijos/įeigos kontrolės; 

• perimetro apsaugos (sensorinis kabelis ,,Mikropoint“); 

• perimetro apsaugos (požeminis kabelis ,,Perimetrax“); 

• radioaktyviųjų atliekų kaupo apsaugos.  

Taip pat UAB „FIMA“ atliko kas mėnesinius profilaktinius patikrinimus ir einamuosius 

remonto darbus. 
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RATA atliko radiacinę saugą užtikrinančio prietaiso RTM 2100 (Radono/torono matuoklio) 

patikrą Lenkijos Respublikoje esančioje radono dozimetrijos laboratorijoje, kuri akredituota“ 

Polskie Centrum Akredytacji“ ir gautas patikros sertifikatas. Atliktas neutronų matuoklio Dineutron 

kalibravimas atominės energetikos instituto dozimetrinių matavimų laboratorijoje Lenkijoje, gautas 

kalibravimo sertifikatas. Vilniaus metrologijos centre atlikta alfa/beta matuoklio Ludlum, nešiojamo 

spektrometro Inspektor patikra. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos technikos skyriuje atliktas 

meteorologinės stotelės daviklių kalibravimas. Vilniaus metrologijos centre atliktas radiacijos 

matavimo prietaiso RDS-200 kalibravimas. 

 

 

11. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE IGNALINOS AE EKSPLOATAVIMO 

NUTRAUKIMĄ IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ LIETUVOJE 

 

11.1. Suinteresuotų institucijų supažindinimas su Maišiagalos saugyklos aplinkos 

monitoringo metine ataskaita už 2012 metus 

Maišiagalos saugyklos aplinkos monitoringo 2012 metų ataskaita pristatyta Aplinkos 

apsaugos agentūrai, Radiacinės saugos centrui, Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, 

Širvintų rajono aplinkos apsaugos agentūrai, taip pat paskelbta RATA interneto svetainėje. 

 

11.2. Aktualios informacijos RATA interneto svetainėje ir kitose visuomenės 

informavimo priemonėse skelbimas, svetainės kokybės gerinimas 

RATA interneto svetainėje skelbiamos naujienos lietuvių ir anglų kalbomis. Rengiami ir 

platinami pranešimai žiniasklaidai apie bendradarbiavimą su TATENA ekspertais ir kitus aktualius 

įvykius, susijusius su radioaktyviųjų atliekų tvarkumu Lietuvoje. 

 

11.3. Šviečiamosios veiklos apie radioaktyviąsias atliekas ir jų tvarkymo technologijas 

vykdymas 

Bendradarbiaujant su Ignalinos AE informaciniu centru platinama RATA parengta 

informacinė medžiaga apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, branduolinių atliekų direktyvos 

nuostatas.  

Su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu Lietuvoje supažindintos Vengrijos ir Slovakijos 

savivaldybių atstovų delegacijos (15 pav., 16 pav.), kurios lankėsi mūsų šalyje gegužės–birželio 

mėnesiais. Svečiai domėjosi radioaktyviųjų atliekų tvarkymu Lietuvoje ir socialiniais klausimais, 

susijusiais su radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių statyba ir eksploatavimu. Vengrijos ir 

Slovakijos delegacijų atstovai atvyko iš savivaldybių, kurių kaimynystėje yra branduolinių objektų. 

Vizitų metu RATA atstovai svečiams pristatė radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklą Lietuvoje, 

išdalino informacinės medžiagos, diskutavo apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ypatumus, 

visuomenės informavimą, socialinius klausimus. 

 

 

        
 

15 pav. Vengrijos delegacija prie Ignalinos AE 16 pav. RATA atstovai susitikime su Slovakijos 

savivaldybių atstovų delegacija 
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Radioaktyviųjų atliekų laidojimo skyriaus viršininkas dr. Stasys Motiejūnas perskaitė 

pranešimą “Nauji Europos Sąjungos reikalavimai, tvarkant branduolines atliekas“ Radiacinės 

saugos centre gegužės 27 d. įvykusiame seminare „Naujos tendencijos radiacinėje saugoje 

Lietuvoje“. Dr. Stasys Motiejūnas savo pranešime pristatė 2011 metais priimtą branduolinių atliekų 

direktyvą ir jos įgyvendinimo eigą. Seminarą, skirtą radiacinės saugos specialistams, dirbantiems 

įvairiose radiacinės saugos srityse, organizavo Lietuvos radiacinės saugos draugija ir Radiacinės 

saugos centras. 

Lapkričio 13 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi Utenos kolegijos studentai 

(17 pav.). Studentams buvo suorganizuota ekskursija saugyklos teritorijoje – prie radioaktyviųjų 

atliekų kaupo RATA specialistai pademonstravo, kaip atliekama aplinkos stebėsena – tikrinami 

monitoringo šuliniai. Taip pat buvo parodytas informacinis video filmas apie saugyklos istoriją, joje 

esančias atliekas, atliktus saugos tobulinimo darbus. Ekskursijoje dalyvavo kolegijos Verslo ir 

technologijų fakulteto Aplinkos apsaugos inžinerijos trečio kurso studentai, kurių mokymo 

programoje yra įtraukta radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijų tema. 

 

 

 

 
 

17 pav. Studentai apžiūri Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą 

 

 

Parengtas informacinis plakatas anglų kalba (18 pav.), kuriame pristatyti pagrindiniai 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir dėjimo į atliekynus projektai Lietuvoje. Plakatas naudojamas 

tarptautiniuose susitikimuose, seminaruose, kuriuose pristatoma radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

veikla mūsų šalyje. 
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18 pav. Informacinis plakatas apie radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo ir dėjimo į atliekynus projektus Lietuvoje 

 

 

11.4. 2012 m. veiklos ataskaita 

Parengta, išversta į anglų kalbą ir išplatinta suinteresuotoms institucijoms RATA 2012 metų 

veiklos ataskaita. Ataskaita paskelbta ir RATA tinklapyje www.rata.lt . 

 

 

12. VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

2013 metais RATA veikla buvo vykdoma pagal tris skirtingas finansavimo kryptis: 

1. Pagal 2013 m. gegužės 16 d. pasirašytą pavedimo vykdymo  sutartį su LR Energetikos 

ministerija  priemonės „Saugus radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir jų saugyklų bei atliekynų 

eksploatavimas“, finansuojamos iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios 

Energetikos ministerijos programos lėšų,  pavedimui vykdyti 2013 metams skirta iki 450,0 tūkst. Lt. 

Panaudota 402,76 tūkst. Lt, nepanaudota suma 47,24 tūkst. Lt. 2013 m. sausio 9 d. grąžinta į 

valstybės biudžetą. 

2. Pagal 2013 m. birželio 26 d. pasirašytą  trišalę sutartį su LR Energetikos ministerija ir VĮ 

„Energetikos agentūra“  dėl priemonių, finansuojamų iš Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 

fondo įgyvendinimo 2013 metais, iš IAE EN fondo skirta iki 735 tūkst. Lt, tame skaičiuje: 

priemonei 11.1. „Vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų, įskaitant 

panaudotą grafitą, saugojimo ir pasirengimo dėti į atliekyną galimybes ir patirtį užsienio valstybėse, 

pasaulines tendencijas“ skirta iki 225,0 tūkst. Lt, priemonei 13.1. „Vykdyti Ignalinos AE ir 

smulkiųjų gamintojų radioaktyviųjų radiologinio apibūdinimo darbus“ skirta iki 260,0 tūkst. Lt, 

http://www.rata.lt/
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priemonei 13.5. „Suprojektuoti ir pradėti statyti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo 

radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną“ skirta iki 210,0 tūkst.  Lt, priemonei 14.1. „Informuoti 

visuomenę apie Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo eigą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą“ 

skirta iki 40,0 tūkst. Lt. Faktiškai gauta pinigų 724,4 tūkst. Lt, panaudota  683,1 tūkst. Lt, 

nepanaudota  suma 41,3 tūkst. Lt 2013 m. sausio 13 d. grąžinta į IAE EN fondo sąskaitą. 

3. RATA per 2013 m. iš ekonominės veiklos ( už radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir 

transportavimą pagal sutartis su įvairiomis įmonėmis ir įstaigomis) uždirbo 66,37 tūkst. Lt 

pardavimo pajamų (atskaičius PVM). Iš ekonominės veiklos 2013 m. gautas pelnas 0,9 tūkst. Lt. 

Taip pat gauta pajamų iš kitos veiklos, patalpų nuomos-1,5 tūkst. Lt. 

Nurašius į nuostolius 2013 m. priemonių vykdymo veikloje panaudoto ilgalaikio turto 

amortizacijos ir nusidėvėjimo priskaitymus 44,9 tūkst. Lt, kuriuos  Energetikos ministerija priskyrė 

netinkamoms kompensuoti išlaidoms, taip pat nurašius į nuostolius Energetikos ministerijos 

sprendimu grąžintus į Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo sąskaitą 19,7 tūkst. Lt, kurie buvo 

2012 m. panaudoti darbuotojų vienkartiniams drabo užmokesčio priedams išmokėti ir socialinio 

draudimo mokesčiams nuo šių priedų sumokėti, galutinis 2013 m. veiklos rezultatas- 62,2 tūkst. Lt 

nuostolis. 

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

valdo, naudoja bei disponuoja turto patikėjimo teisėmis. Įmonės nuosavas kapitalas ataskaitinių 

metų pradžioje buvo 709,6 tūkst. Lt (iš jų įmonės savininko kapitalas – 474,3 tūkst. Lt), ataskaitinių 

metų pabaigoje – 647,4 tūkst. Lt (iš jų įmonės savininko kapitalas – 474,3 tūkst. Lt). 

Įmonės darbuotojų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 19 žmonių, 2012 m. gruodžio 31 d.-

18 žmonių. 2013 metų RATA darbo užmokesčio fondas -549,9 tūkst. Lt., 2012 m. metinis darbo 

užmokesčio fondas-571,5 tūkst. Lt. 2013 metų vidutinis metinis bruto darbo užmokestis –

2431,56 Lt, 2012 metų vidutinis metinis bruto darbo užmokestis – 2538,70 Lt. 

2013 m., nors įmonės darbuotojų skaičius padidėjo 1 darbuotoju, lyginant su 2012 m., 

sumažėjo ir darbo užmokesčio fondas, ir vidutinis metinis bruto darbo užmokestis. 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“. 

 

 

13. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMĄSI 

 

RATA, rengdama 2013 m. įmonės veiklos ataskaitą, laikėsi „Valstybės valdomų įmonių 

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

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

veiklos skaidrumui užtikrinti 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 užmokestį ir kt.  

Taikyti Aprašo reikalavimą – apskaitą tvarkyti pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS) 

manome esant netikslinga dėl keleto priežasčių: 

 įmonės ekonominė veikla kasmet sudaro mažiau negu 10 % nuo visos įmonės vykdomos 

veiklos, pardavimų pajamos nesiekia 100 tūkst. Lt  per metus.  Likusi veikla yra dotuojama, lėšos 

skiriamos konkrečių priemonių  vykdymui pagal LR Energetikos ministerijos pavedimą ir metų 

pabaigoje nepanaudotos lėšos pilnai grąžinamos lėšų davėjui. Nedidelės apimties ekonominės 

veiklos apskaitos ir finansinių ataskaitų skaidrumo užtikrinimui pilnai pakanka tinkamai taikyti  

Verslo apskaitos standartų reikalavimus, kurie yra parengti ir patvirtinti TAS pagrindu ir atitinka 

esminius TAS reikalavimus; 
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