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2004 m. veiklos
ataskaita

2004 m. ágyvendinta
Lietuvos Respublikos
Vyriausybës patvirtinta
pirmoji trimetë Valstybës
ámonës Radioaktyviøjø
atliekø tvarkymo agentûros (RATA) veiklos programa. Ásigijus reikiamø
techniniø priemoniø ir
parengus specialistus,
RATA-i suteikta licencija
transportuoti radioaktyviàsias atliekas bei veþti jonizuojanèiosios
spinduliuotës ðaltinius. 2004 m. ið ávairiø Lietuvos
ámoniø, sveikatos prieþiûros ástaigø bei moksliniø
tyrimø institutø buvo surinkta, apdorota ir
perduota á saugyklas apie 2500 panaudotø
jonizuojanèiosios spinduliuotës ðaltiniø.
Pasinaudojus JAV Energetikos departamento
teikiama parama, ið esmës pagerinta Ðirvintø
rajone Bartkuðkio miðke esanèio specialiojo
radioaktyviøjø atliekø laidojimo punkto fizinë
sauga. JAV ir Lietuvos bendrovës suprojektavo ir
ádiegë modernià apsaugos sistemà, leidþianèià
nuolat stebëti ir operatyviai reaguoti á bet kokius
neteisëtus veiksmus. Ágyvendinant Europos
Komisijos PHARE projektà, skirtà ðio punkto
radiacinei saugai gerinti, atlikti tyrimai ir sukaupti
duomenys saugos analizei atlikti.
Sustabdþius Ignalinos atominës elektrinës pirmàjá
blokà ir ruoðiantis já iðmontuoti, svarbu parengti
radioaktyviøjø atliekø tvarkymo infrastruktûrà.
Rengiantis laidoti maþo ir vidutinio aktyvumo
trumpaamþes radioaktyviàsias atliekas, atlikti
RATA direktorius
Dainius Janënas
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dviejø labiausiai tinkamø – Galilaukës ir Apvardø
aikðteliø, esanèiø Ignalinos rajone, geologiniai
tyrimai, ávertintas pavirðinio kapinyno árengimo
ðiose vietovëse poveikis aplinkai. Konstatuota,
kad ðis objektas neigiamo poveikio gamtinei ar
socialinei aplinkai neturës. Rajono gyventojai
buvo informuojami apie planuojamà ûkinæ
veiklà, susitikime su visuomene pristatyta
kapinyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.
Visos suinteresuotos institucijos ið esmës pritarë
pavirðinio kapinyno árengimui Galilaukës
aikðtelëje, taèiau Ignalinos rajono savivaldybë
atkreipë dëmesá, jog bûtina ágyvendinti tam
tikras kompensacines priemones, siekiant
sumaþinti neigiamà psichologiná poveiká rajono
gyventojams.
Derybos su Ðirvintø rajono savivaldybe dël
naujojo smulkiøjø gamintojø radioaktyviøjø
atliekø tvarkymo árenginio statybos Bartkuðkio
miðke esanèiame specialiajame radioaktyviøjø
atliekø laidojimo punkte atskleidë kai kuriuos
Lietuvos ástatyminës bazës trûkumus. Vien dël
rajonø savivaldybiø siaurø interesø gali bûti
suþlugdyti visai ðaliai svarbûs nacionaliniai
projektai ir prarastos Lietuvai skiriamos lëðos.
Siekiant ávertinti panaudoto branduolinio kuro ir
ilgaamþiø radioaktyviøjø atliekø laidojimo
galimybes, atlikti Lietuvos kristalinio pamato
(granito klodø) tyrimai. Jie parodë, jog ðios
geologinës formacijos savybës yra tinkamos
giluminiam kapinynui árengti. Taèiau neávertinus
kitø potencialiai tinkamø geologiniø terpiø, tokiø
kaip Triaso, Kambro moliø ar Permo evaporitø,
galutines iðvadas daryti per anksti.

2004

Veiklos ataskaita

Kokybës uþtikrinimo sistemos ádiegimas
ir licencijø gavimas
2004 m. sausio 22 d. Radiacinës saugos centras
iðdavë RATA-i licencijà (registracijos Nr. 1092)
Vykdyti veiklà su jonizuojanèiosios spinduliuotës ðaltiniais, kuri suteikia RATA-i teisæ veþti
jonizuojanèiosios spinduliuotës ðaltinius ir
transportuoti radioaktyviàsias atliekas specialiu
automobiliu.
Pradëti Ðirvintø rajono Bartkuðkio miðke esanèio
specialiojo radioaktyviøjø atliekø laidojimo
punkto (Maiðiagalos saugyklos) licencijavimo

darbai. Valstybinei atominës energetikos saugos
inspekcijai (VATESI) ir kitoms licencijavimo
procese dalyvaujanèioms institucijoms ávertinti
pateikta ðio punkto dokumentacija. Maiðiagalos
saugyklos saugos analizë atliekama
ágyvendinant PHARE projektà 2002/000/632.06
„Maiðiagalos radioaktyviøjø atliekø saugyklos
saugos ávertinimas ir pagerinimas“. 2005 m.
pirmàjá ketvirtá bus parengta saugos analizës
ataskaita ir pateikta licencijuojanèiosioms
institucijoms ávertinti.
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Smulkiøjø gamintojø
radioaktyviøjø atliekø tvarkymas
2004 m. buvo surinkti 2368 vnt. panaudotø
prietaisø su jonizuojanèiosios spinduliuotës
ðaltiniais, kuriø bendras aktyvumas 3,81*107 MBq.

Panaudotø prietaisø su jonizuojanèiosios spinduliuotës ðaltiniais tvarkymo 2002 – 2004 m. dinamika pavaizduota 1 pav.

1 pav.
Panaudotø jonizuojanèiosios spinduliuotës ðaltiniø
tvarkymas 2002–2004 m.
Matavimo prietaisai

2000

1867

1800

Dûmø jutikliai

1600

1499
Neutralizatoriai

1400
1200

Kiti

1000
600
400
200

427
271
137

0
2002

6

450

354
2

483

356

39
2003

30
2004

2004 m. á RATA kreipësi dvideðimt penkios ámonës, praðydamos sutvarkyti prietaisus su uþdaraisiais jonizuojanèiosios spinduliuotës ðaltiniais
(1 lentelë).

Ámonës
pavadinimas

Prietaiso
pavadinimas

Klaipëdos
visuomenës
sveikatos centras
LAB ,,Litoda”

Matavimo prietaisai
Cvet
Dûmø jutikliai RID-6M
Dûmø jutikliai RID-1

Botanikos institutas
BAB ,,Kauno audiniai”
AB ,,Kauno ketaus
liejykla”
BAB ,,Kauno audiniai”

1 lentelë.
2004 m. ið Lietuvos ámoniø surinkti ir sutvarkyti panaudoti
prietaisai su jonizuojanèiosios spinduliuotës ðaltiniais

Jonizuojanèiosios spinduliuotës
ðaltiniø skaièius
[vnt.]

Bendras
aktyvumas
[Mbq]

4

9,11*103

40
118

7,40*102
2,18

Neutralizatoriai

200

4,0*104

Dûmø jutikliai RID-6M

176

3,256

4,0 kg
65
11
3

24,0
1,317*106
8,154*102
3,38*106

LAB ,,Elmatronas”

Kietos atliekos
Gama relës BGI, E
Lygio matuokliai PR
Matavimo prietaisai PRIZ

VðÁ Klaipëdos ligoninë

Gamaterapinis aparatas

15

1,042*104

VðÁ Ðiauliø ligoninë
BAB ,,Kauno
popieriaus fabrikas”
Klaipëdos m.
Dailës parodø rûmai

Gamaterapinis aparatas

15
156
32
30
8
3

1,243*104
31,2
28,41
5,55
1,48*102
0,4

19

6,61*104
33,3

AB ,,Lifosa”

Fizikos institutas
BAB ,,Plungës grûdai”

Neutralizatoriai
Tankio matuokliai
Dûmø jutikliai RID-6M
Dûmø jutikliai RID-1
Matavimo prietaisas DRG

Gama relës BGI
AB ,,Lietuvos avialinijos” Dûmø jutikliai RID-6M
Dûmø jutikliai RID-1
AB ,,Lietuvos energija”
Dûmø jutikliai K1
AB,,Akmenës cementas” Gama relës BGI, E

180
116
184
31

AB ,,Këdainiø grûdai”

Gama relës BGI

14

1,501*104

Lietuvos technikos
biblioteka
Nacionalinis
M.K. Èiurlionio dailës
muziejus
Civilinës saugos
departamentas

Dûmø jutikliai RID-1

150

2,775*103

Dûmø jutikliai RID-1
Dûmø jutikliai K1

2
26

37,0
9,6*102

294

3,3*107

7

1,62*103

186
1

3,441*103
37,0
14,43
2,183*103
8,51
3,663*103
3,81*107

AB ,,Achema”
Lietuvos
nacionalinis radijas
ir televizija
Lietuvos nacionalinis
muziejus
Maironio lietuviø
literatûros muziejus

Matavimo prietaisai
DGRZ,DP
Gama relës BGI
Dûmø jutikliai RID-1
Dûmø jutikliai K1
Dûmø jutikliai RID-6M
Dûmø jutikliai K1
Dûmø jutikliai RID-1
Dûmø jutikliai K1
Ið viso:

78
59
46
99
2368

2,15*103
6,81*103
2,24*105
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2004 m. ið smulkiøjø gamintojø surinktos
radioaktyviosios atliekos apdorotos ir perduotos laikinai saugoti á Ignalinos atominës elektrinës saugyklas. Jø charakteristikos pateikiamos
2 lentelëje.
2 lentelë. Á Ignalinos atominës elektrinës saugyklas perduotø
atliekø charakteristikos

Siuntos Jonizuojanèiosios spinduliuotës Aktyvumas Radioaktyviøjø
paso Nr.
[Bq]
atliekø tûris
ðaltiniø skaièius
[m3]
[ vnt]
1/04-1514
2/04-1515
3/04-1516
4/04-1517
5/04-1518

30
11
22
18
20

2,80E+10
2,77E+11
2,49E+11
2,63E+11
2,32E+11

0,032
0,023
0,023
0,023
0,023

6/04-1564

354

1,46E+10

0,002

7/04-1565
8/04-1566
9/04-1567
10/04-1568
11/04-1569
12/04-1570
13/04-1571
Ið viso:

16
12
1005
1161
4
18
23
2694

2,43E+11
1,65E+11
1,42E+11
1,03E+11
1,00E+10
1,03E+11
8,35E+10
1,91E+12

0,023
0,023
0,0135
0,0135
0,17
0,023
0,023
0,415

Radioaktyviøjø Radionuklidas
atliekø svoris
[kg]
60Co
400.0
137Cs
85.0
137Cs
85.0
137Cs
85.0
137Cs
85.0
4.8
85.0
85.0
28.0
28.0
200.0
85.0
85.0
1340.8

147Pm, 202Tl
90Sr(90Y)
137Cs
137Cs

Plutonis, 63Ni
Plutonis
Pu+Be (Pu)
137Cs
137Cs

2004 m. perduotø laikinajam saugojimui á Ignalinos atominës elektrinës saugyklas radioaktyviøjø atliekø radionuklidinë sudëtis ir aktyvumai
pavaizduoti 2 pav.
2 pav. 2004 m. apdorotø radioaktyviøjø atliekø nuklidinë
sudëtis ir aktyvumai
Aktyvumas Bq

1,80E+12
1,60E+12
1,40E+12
1,20E+12
1,00E+12
8,00E+11
6,00E+11
4,00E+11
2,00E+11
0,00E+00
Radionuklidas
Aktyvumas Bq
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Co-60
1,22E+11

Cs-137
1,62E+12

Pu
2,54E+11

Pu+Be(Pu)
5,00E+10

Ni-63
1,92E+09

Kiti
1,46E+10
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Tobulinant smulkiøjø gamintojø radioaktyviøjø
atliekø tvarkymà ir vykdant Tarptautinës atominës energijos agentûros (TATENA) projektà
LIT/4/003, 2004 m. RATA gavo neðiojamàjá spektrometrà „Inspector 1000“, deðimt neðiojamøjø
skaitmeniniø personaliniø dozimetrø „PM 1203M“,
du beta pavirðinës tarðos matuoklius „MCB1“,
keturis neðiojamuosius beta-gama dozimetrus
„ADM-300“. 2004 m. surengti trys moksliniai
vizitai á Vengrijà, Slovakijà ir Belgijà, kuriø metu
RATA specialistai susipaþino su ðiø ðaliø
radioaktyviøjø atliekø tvarkymo sistemomis.
2004 m. pradëtas ágyvendinti PHARE projektas
2003/5812.04.039 „Smulkiøjø gamintojø radioaktyviøjø atliekø tvarkymo ir saugojimo árenginio statymas“. Pagal ðá projektà numatyta
specialiajame radioaktyviøjø atliekø laidojimo

punkte, esanèiame Ðirvintø rajone Bartkuðkio
miðke, árengti smulkiøjø gamintojø radioaktyviøjø atliekø apdorojimo ir saugojimo árenginá,
atitinkantá ðiuolaikinius saugos standartus.
Ðirvintø rajono savivaldos atstovams buvo pateikta projekto medþiaga ir iðsami informacija
apie planuojamà árenginá, taèiau savivaldybë
nesutiko derinti LR Vyriausybës nutarimo
projekto dël ðio árenginio projektavimo darbø.
Todël nuspræsta siûlyti árenginá statyti Visagino
savivaldybës teritorijoje. Visagino miesto savivaldybë objektyviai ir palankiai vertina tokio
objekto statybà. Parengti ir iðsiøsti Europos
Komisijai dokumentai, siûlant ðio projekto finansinio memorandumo pakeitimus dël naujos
smulkiøjø gamintojø radioaktyviøjø atliekø
apdorojimo ir saugojimo árenginio statybos
vietos.

Teisës aktø projektø rengimas
Ágyvendinant naujos redakcijos Valstybës ir
savivaldybës ámoniø ástatymà parengti nauji
RATA ástatai, kurie patvirtinti 2004 m. birþelio
28 d. ûkio ministro ásakymu Nr. 4-252 (Þin.,
2004, Nr. 175-6501) bei RATA veiklos strategija,
patvirtinta ûkio ministro 2004 m. lapkrièio 29 d.
ásakymu Nr. 4-435 (Þin., 2004, Nr. 175-6503).
Kaip buvo numatyta Radioaktyviøjø atliekø
tvarkymo ástatyme, parengtas ir Ûkio ministerijai
pateiktas RATA 2005-2007 m. veiklos programos
projektas
Siekiant uþtikrinti lëðas radioaktyviosioms
atliekoms tvarkyti, RATA parengë pasiûlymà dël
importuojamø jonizuojanèiosios spinduliuotës
ðaltiniø privalomojo draudimo. Jonizuojanèiosios spinduliuotës ðaltinio gavëjas privalëtø
sudaryti sutartá su RATA dël panaudoto ðaltinio
laidojimo ir apdrausti ðià sutartá sutartiniø ásipareigojimø ávykdymo atsakomybës draudimu.

Taikant draudiminæ praktikà bûtø iðvengta
naujø tiesioginiø mokesèiø uþ importuojamus
uþdaruosius jonizuojanèiosios spinduliuotës
ðaltinius ir iðvengta rizikos tuo atveju, jei
smulkusis radioaktyviøjø atliekø gamintojas bus
nemokus.
RATA specialistai dalyvavo ir pagal savo kompetencijà teikë siûlymus rengiant LR karo padëties
ástatymo 37-ojo straipsnio pakeitimo projektà dël
radioaktyviøjø medþiagø laikinojo paëmimo,
Lietuvos Respublikos teritorijoje ávedus karo
padëtá, taip pat LR branduolinës energetikos
ástatymo naujajai redakcijai, Radiacinës saugos
centro rengiamoms Nelegaliø radioaktyviøjø
medþiagø ir radionuklidais uþterðtø objektø
tvarkymo taisyklëms, Sveikatos apsaugos ir
Vidaus reikalø ministerijø rengtam Radiologiniø
avarijø valdymo ir iðtyrimo bendrøjø taisykliø
projektui.
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Specialiojo radioaktyviøjø atliekø
laidojimo punkto prieþiûra
ir saugos analizë
Aplinkos stebësena

Fizinës apsaugos sistemos
modernizavimas

Fizikos institutas pagal sutartá su RATA vykdo
Ðirvintø rajone Bartkuðkio miðke esanèio
specialiojo radioaktyviøjø atliekø laidojimo
punkto (Maiðiagalos saugyklos) aplinkos
stebësenà. Pagal ðià sutartá Fizikos institutas
rengë ketvirtines punkto dozimetriniø ir
radiometriniø tyrimø ataskaitas. Esminiø
nukrypimø nuo normø 2004 m. neuþfiksuota.
Punkto administracinio pastato patalpose
árengta aplinkos stebësenos laboratorija. Ðiai
laboratorijai prietaisus tiekë JAV Energetikos
departamentas bei TATENA. Kaip reikalaujama
LR branduolinës energijos ástatyme aplink
specialøjá radioaktyviøjø atliekø laidojimo
punktà buvo nuþymëta sanitarinë apsaugos
zona pagal miðko kvartalines linijas.

Ðirvintø rajone Bartkuðkio miðke esanèio
specialiojo radioaktyviøjø atliekø laidojimo
punkto teritorija nuolatos priþiûrima ir
saugoma. 2004 m. jokiø incidentø neuþfiksuota. Siekiant pagerinti ðio punkto fizinæ
apsaugà JAV Energetikos departamentas kartu
su RATA parengë ir ágyvendino fizinës apsaugos
gerinimo projektà. Buvo sukurta radioaktyviøjø
atliekø saugyklos nuolatinio stebëjimo sistema,
kuri sudaro galimybes nedelsiant reaguoti ir
imtis atsakomøjø veiksmø ávykus iðpuoliui prieð
saugyklà ar græsiant kitokiam pavojui. 2004 m.
liepos mënesá, siekiant apsaugoti punktà nuo
galimo teroro akto ar plëðimo, pasiraðyta RATA
ir Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato
bendradarbiavimo sutartis.

1. Ðalia kietøjø radioaktyviøjø atliekø rezervuaro daromi
græþiniai grunto uþterðtumo tyrimams atlikti
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2004

Veiklos ataskaita

Saugos analizë
Specialiojo radioaktyviøjø atliekø laidojimo
punkto saugos analizë atliekama ágyvendinant
PHARE projektà 2002/000/632.06 „Maiðiagalos
radioaktyviøjø atliekø saugyklos saugos ávertinimas ir pagerinimas“. Projekto tikslas – ávertinti ðio objekto saugà ir jà pagerinti. Vykdant
projektà planuojama atlikti saugos analizæ,
árengti radiacinæ ir fizinæ saugà stiprinanèius
inþinerinius barjerus, tobulinti aplinkos stebësenos sistemà. Projektà vykdo konsorciumas,

sudarytas ið Prancûzijos kompanijø Thales E&C
ir ANDRA, Lietuvos energetikos instituto bei
Fizikos instituto specialistø. Sutartis su konsorciumu pasiraðyta 2004 m. geguþës 18 d.
Konsorciumas sukûrë naujà radioaktyviøjø
atliekø, laikomø specialiajame radioaktyviøjø
atliekø laidojimo punkte, archyvà, rengia fizinës
apsaugos sistemos modernizavimo projektà ir
RATA specialistø mokymo programà, renka
duomenis saugos analizei atlikti (1 nuotr.).

Pasirengimas laidoti
radioaktyviàsias atliekas
Trumpaamþiø maþo ir vidutinio
aktyvumo radioaktyviøjø atliekø
pavirðinio kapinyno árengimo tyrimai
Ágyvendinant 2002 m. LR Vyriausybës patvirtintos Radioaktyviøjø atliekø tvarkymo strategijos (Þin., 2002, Nr.15-567) nuostatas, buvo
tæsiami tyrimai dël trumpaamþiø maþo ir
vidutinio aktyvumo radioaktyviøjø atliekø
pavirðinio kapinyno árengimo. 2003 m. buvo
pradëta vietos, tinkamos pavirðiniam trumpaamþiø radioaktyviøjø atliekø kapinynui árengti,
paieðka ir atlikta studija „Vietø, tinkamø pavirðiniam kapinynui, parinkimas“. Bendradarbiaujant su Ðvedijos tarptautiniu projektu SIP ir
TATENA, buvo surengtas tarptautinis seminaras, kuriame ávertinti minëtos studijos rezultatai.
Seminare dalyvavo TATENA, Europos Komisijos, Suomijos, Vengrijos ir Ðvedijos ekspertai.
Ávertinus pareikðtas pastabas, baigiamoji studijos
ataskaita buvo papildyta ir iðleista anglø kalba
bei jos santrauka - lietuviø kalba.
Studijos baigiamojoje ataskaitoje apibûdintos pavirðiniam kapinynui tinkamos aikðtelës. 2004 m.
buvo tiriamos dvi tinkamiausios aikðtelës –
Apvardø ir Galilaukës. Lietuvos ástatymai
numato, kad vieta radioaktyviøjø atliekø kapinynui parenkama vadovaujantis Planuojamos

ûkinës veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir
Teritorijø planavimo ástatymø reikalavimais.
Siekiant nustatyti, ar galima trumpaamþes
radioaktyviàsias atliekas laidoti pasirinktose
vietose, ávertintas pavirðinio radioaktyviøjø
atliekø kapinyno poveikis aplinkai. Tam buvo
parengta ir su atsakingomis valstybës valdymo
ir savivaldos institucijomis suderinta programa,
kurià 2004 m. liepos 30 d. patvirtino Aplinkos
ministerija. Vadovaujantis ðia programa buvo
atlikti kompleksiniai tyrimai (2 nuotr.), apimantys saugà lemianèias aikðteliø geologines,
hidrogeologines, hidrologines, geochemines,
reljefo ypatybes (rezultatai pateikti Geologijos
ir geografijos instituto ataskaitoje „Preliminariai
parinktø aikðteliø trumpaamþiø maþo ir vidutinio radioaktyvumo atliekø kapinynui aplinkos
kompleksiniai tyrimai“, 2004.
Taip pat ávertinti kriterijai, galintys átakoti
biologinæ ávairovæ, kraðtovaizdá, kultûriná
paveldà, regiono socialinæ ir ekonominæ
sanklodà. Ávertintas galimas poveikis pavirðinio
vandens iðtekliams ir nuotëkoms susidaryti,
numatytos poveikio maþinimo priemonës, iðtirti
galimi teritorijos patrauklumui ir aplinkos gyvenamajai kokybei svarbûs socioekologinës kokybës pokyèiai, bei átaka socialinei ir ekonominei
aplinkai (kapinyno poveikis gretimø teritorijø
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investiciniam patrauklumui, turizmo plëtrai,
vietines þaliavas naudojanèios pramonës plëtrai
ir gyvenimo sàlygø kokybei, taip pat kapinyno
statybos poveikis teritorinei apgyvendinimo
sistemai). Programos vykdytojai – Lietuvos
energetikos instituto (LEI) ir Geologijos ir
geografijos instituto (GGI) mokslininkai atliko
dviejø alternatyviø aikðteliø (Apvardø ir
Galilaukës) palyginimà. Jø vertinimu abiejose
aikðtelëse ámanoma árengti kapinynà, taèiau
Galilaukei teiktina pirmenybë. Apibendrinus
tyrimø rezultatus, parengta Pavirðinio radioaktyviøjø atliekø kapinyno árengimo poveikio
aplinkai ávertinimo ataskaita.
Tyrimø rezultatai buvo pristatyti visuomenei.
2004 m. lapkrièio 11 d. Ignalinos rajono savivaldybëje ávyko susitikimas su visuomene,

Visagino kabelines televizijas. Visuomenë bei
Ignalinos rajono savivaldybës taryba ið esmës
pritarë parengtai poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitai. Susirinkimo metu negauta pasiûlymø
papildyti ar patobulinti ataskaità. Susirinkusieji
pabrëþë, kad kapinynui árengti tinkamesnë vieta
– Galilaukë. Taèiau buvo susirûpinta dël to, kad
kapinynas gali sukelti neigiamà psichologiná
poveiká, o tai turëtø neigiamø socialiniø ir
ekonominiø pasekmiø. Visuomenës nuomone,
toliau ágyvendinant pavirðinio kapinyno
projektà (rengiant sklypo skyrimo, projektavimo
ir pan. dokumentus), bûtina numatyti konkreèias socialiniø ir ekonominiø pasekmiø kompensavimo priemones ir jø ágyvendinimo
bûdus. 2004 m. gruodþio 21 d. Ignalinos rajono
savivaldybës taryba suderino poveikio aplinkai
vertinimo ataskaità.
2. Galilaukës aikðtelës geologiniai tyrinëjimai

kuriame specialistai pateikë iðsamià informacijà
apie planuojamà veiklà, supaþindino su galimu
poveikiu gamtinei ir socialinei aplinkai ir atsakë
á klausimus (3 nuotr.). Bendradarbiaujant su
Visagino TV kompanija UAB ,,Sugardas”
parengtas informaciniø televizijos laidø ciklas
apie radioaktyviøjø atliekø tvarkymà bei
laidojimo perspektyvas. Spalio – lapkrièio mën.
ðios laidos buvo transliuotos per Ignalinos ir
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2004 m. sëkmingai ágyvendintas Ðvedijos
techninës pagalbos projektas „Parama vykdant
pavirðinio kapinyno vietovës paieðkà“. Ðvedijos
ekspertai teigiamai ávertino siûlymà kapinynà
árengti pasirinktoje aikðtelëje, nurodydami ðiuos
svarbius faktorius: optimalus atstumas nuo Ignalinos atominës elektrinës (kapinynà netikslinga
statyti prie pat elektrinës, nes tai trukdytø jos
iðmontavimo ir atliekø tvarkymo darbams, be to,

2004

Veiklos ataskaita

reikëtø palikti teritorijos naujai elektrinei statyti,
jeigu bûtø priimtas toks sprendimas), gera
infrastruktûra. Didelis privalumas – netoli esantis
geleþinkelis. Já bûtø galima naudoti atliekoms ir
statybinëms medþiagoms gabenti.
Atsiþvelgus á pasirinktø aikðteliø geografinius ir
geologinius ypatumus bei naujausià pasaulinæ
patirtá, pavirðinio kapinyno konceptualioji
konstrukcija buvo patikslinta ir pritaikyta vietos
sàlygoms, taip pat iðnagrinëti alternatyvûs techniniai
sprendimai. Be to, buvo parengta pavirðinio
kapinyno principinë statiniø iðdëstymo schema bei
ávertintos svarbiausios statybos darbø kainos.
Kapinyno statybos kainai átakos turës medþiagø
kainos. Domëtasi medþiagomis, tinkamomis
radioaktyviøjø atliekø kapinyno inþineriniams

parengtame antrajai tarptautiniai konferencijai
„Molio panaudojimas radioaktyviøjø atliekø
izoliavimui natûraliuose ir inþineriniuose
barjeruose“, kuri vyks 2005 m. kovo 14–18 d.
Tours’e (Prancûzijoje). Pradëtus tyrimus bûtina
tæsti. Nustaèius, kad ðis molis tikrai tinka pavirðiniam kapinynui, ne tik apytiksliai du kartus atpigtø
kapinyno statyba, bet ir pagerëtø jo kokybë. Be
to, lietuviðkà molá bûtø galima taikyti ir kitur –
statant sàvartynus labai maþo aktyvumo radioaktyviosioms ar kitokioms (neradioaktyvioms)
atliekoms.
Viena svarbiausiø molio barjerø funkcijø –
radionuklidø sulaikymas. Bëgant laikui yrantis
betonas neigiamai veikia molio sorbcines savybes ir á tai bûtina atsiþvelgti vertinant kapinyno
saugà. Todël buvo pradëti svarbiausiø radio3. Susitikimo su visuomene metu gyventojai domisi aikðteliø
vieta, bûsima infrastruktûra ir saugos aspektais

barjerams, kapinyno dangai ir tarpams uþpildyti.
Ypatingi reikalavimai keliami moliui, naudojamam kapinynui uþsandarinti. Turimais duomenimis Ðaltiðkiø (Akmenës rajone) telkinio molis
visais atþvilgiais tenkina grieþtus reikalavimus,
keliamus kapinynø inþineriniø barjerø medþiagoms. Apibendrinti tyrimø rezultatai pateikti
praneðime „Triaso molio tinkamumo radioaktyviøjø atliekø izoliavimui ávertinimo tyrinëjimai“,

nuklidø migracijos pro pavirðinio radioaktyviøjø
atliekø kapinyno dirbtinius ir gamtinius barjerus
bei sorbcijos tyrimai. RATA uþsakymu Fizikos
institutas atliko cezio ir plutonio nuklidø migracijà lemianèio parametro – pasiskirstymo koeficiento – matavimus. Nustatyta, kad tirtus radionuklidus efektyviai sulaiko inþineriniam barjerui
siûlomas Ðaltiðkiø telkinio molis, taip pat ir vietinis
Galilaukës gruntas (gamtinis barjeras).
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Tikimasi, kad 2005 m. uþbaigus aikðteliø sandaros
tyrimus ir visapusiðkai ávertinus galimà poveiká
aplinkai, bus parengtas kapinyno teritorijos
detalusis planas ir pradëtas ruoðti kapinyno
techninis projektas. 2008-2010 m. ámanoma

pastatyti pirmàjà kapinyno moduliø grupæ. Laiku
neárengus pavirðinio kapinyno tektø statyti naujas
radioaktyviøjø atliekø saugyklas, o tai gerokai
padidintø radioaktyviøjø atliekø tvarkymo iðlaidas
(3 lentelë).
3 lentelë.
Iðlaidø radioaktyviosioms atliekoms saugoti augimas,
uþdelsus pavirðinio kapinyno statybà

Pavirðinio kapinyno eksploatavimo pradþia

2010

2012

2015

2020

2025

2030

Papildomos iðlaidos atliekoms saugoti,
mln. Lt

63,1

90,7

122,1

140,4

156,3

165,9

Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamþiø radioaktyviøjø atliekø
laidojimo galimybiø ávertinimas
Panaudoto branduolinio kuro laidojimo Giluminiam radioaktyviøjø atliekø kapinynui árengti
bûtinos stabilios geologinës formacijos.
galimybës Lietuvoje
Vykdant 2003 – 2007 m. panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamþiø radioaktyviøjø atliekø
laidojimo galimybiø ávertinimo programà, buvo
tæsiami panaudoto branduolinio kuro laidojimo
galimybiø tyrimai.
Lietuvoje yra kelios geologinës aplinkos: kristalinis pamatas, molio ir anhidrito bei akmens
druskos klodai. Bene perspektyviausios yra
kristalinio pamato uolienos, kurias dengia palyginti nestoras 200-300 m nuosëdinis sluoksnis.
Molis yra kur kas maþiau laidus vandeniui, todël
geriau sulaikytø radionuklidus, taèiau jis maþiau
stabilus, be to, árengti molyje kapinynà daug
sunkiau negu kristalinio pamato uolienose.
Tyrimø rezultatai rodo, kad labiausiai tinkamos
yra Triaso molio formacijos ir kristalinio pamato
uolienos. Ðios geologinës terpës vertos tolesniø
tyrimø. Modeliniams tyrimams buvo pasirinktos
kristalinio pamato uolienos. Jos yra geriausiai
iðtyrinëtos (pasaulyje bei Lietuvoje), ir turima
pakankamai duomenø kapinyno saugos
analizei atlikti bei kainai ávertinti. Ðiø tyrimø
tikslai yra ðie: árodyti, kad Lietuvoje ámanoma
árengti giluminá kapinynà ir kad jis tenkintø
ðiandienines tarptautines þmoniø ir aplinkos
apsaugos normas.
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Radioaktyviosios atliekos apgaubiamos keletu
vienas kità sustiprinanèiø ir papildanèiø pasyviøjø
barjerø. Þmoniø ir aplinkos saugà uþtikrina
natûralûs barjerai – giliai slûgsanèios uolienos kartu
su dirbtiniais barjerais. Kapinyno sauga iðliktø
pakankama net tuomet, jei kuriame nors ið barjerø
atsirastø defektas arba jeigu ðis barjeras neatliktø
numatytø funkcijø. Kapinyno konstrukcijà lemia
radioaktyviøjø atliekø ir geologinës aplinkos
savybës. Kristalinio pamato uolienose vandens
srautai didesni negu molingose uolienose, todël
saugai uþtikrinti reikia patvaresniø konteineriø.
Ðvedijoje panaudotam branduoliniam kurui laidoti
kristalinio pamato uolienose siûloma naudoti labai
atsparius korozijai varinius konteinerius. Panaudoto
branduolinio kuro konteineriai ðachtomis ar
tuneliais bûtø nuleidþiami á 300–500 m gylyje
iðgræþtus 150–500 m ilgio tunelius. Visi tarpai tarp
kuro konteineriø ir uolienø bûtø uþpildomi specialiu
vandeniui nelaidþiu moliu (bentonitu).

Ignalinos atominëje elektrinëje susikaupusiam
panaudotam branduoliniam kurui palaidoti skirto
kapinyno tuneliai uþimtø apie 0,4 km2 plotà
(kapinyno dydþiui átakos turi atliekø sudëtis bei jø
iðskiriama ðiluma). Pasirinktai kapinyno koncepcijai
buvo atlikta preliminari saugos analizë.

2004

Veiklos ataskaita

Svarbiausi atliktø tyrimø rezultatai ir tyrimai ir nagrinëta galimybë laidoti didelio ir
vidutinio aktyvumo radioaktyviàsias atliekas.
iðvados:
1. Panaudotam branduoliniam kurui ir ilgaamþëms radioaktyviosioms atliekoms laidoti geriausiai iðtirta geologinë terpë – kristalinis
pamatas. Lietuvoje esama giluminiam kapinynui tinkamame gylyje slûgsanèiø gana dideliø
kristalinio pamato blokø, kuriuos maþai paveikë tektoniniai procesai. Tokie blokai – tinkama
terpë giluminiam panaudoto branduolinio kuro
kapinynui árengti.
2. Taikant ðiuolaikines technologijas panaudotà
branduoliná kurà ir kitas ilgaamþes didelio
aktyvumo radioaktyviàsias atliekas galima laidoti
kapinyne, árengtame Lietuvos kristaliniame
pamate. Radionuklidø migracijos modeliavimo
rezultatai rodo, kad radiacijos dozës þmonëms
nevirðytø galiojanèiø ribiniø lygiø. Pirminiu
vertinimu, Ignalinos atominës elektrinës panaudoto
branduolinio kuro ir kitø ilgaamþiø radioaktyviøjø
atliekø laidojimas kristalinio pamato uolienose
Lietuvoje kainuotø apie 9 milijardus litø (atsiþvelgiant á tikëtinà kainø didëjimà).

Buvo tiriamos teritorijos, kuriose kristalinis
pamatas slûgso palyginti negiliai arba yra druskø
ir molio klodai. Granito klodai centrinëje
Baltarusijos dalyje – labiausiai tikëtina vieta
giluminiam kapinynui árengti. Pripetës teritorijoje
300-400 m gylyje slûgstantys druskos klodai,
kuriø storis 1-3 km, uþima apie 23000 km2.
Pripetës teritorijoje taip pat aptikti moliai, kuriø
klodø storis 140-150 m. Tai perspektyvios terpës
radioaktyviosioms atliekoms laidoti.
4. RATA Radioaktyviøjø atliekø laidojimo skyriaus virðininkas
dr. Stasys Motiejûnas (pirmas ið kairës) TATENA surengto vizito
metu aplankë Grimsel (Ðveicarija) laboratorijà, kurioje
atliekami tyrimai giluminiam kapinynui árengti

3. Kita tinkama terpë – moliai, pasiþymintys labai
geromis izoliacinëmis savybëmis. Ieðkant
optimalaus sprendimo, bûtina kur kas iðsamiau iðtirti
abiejø tipø uolienas (kristaliná pamatà ir Triaso
molius). Lietuvoje kristaliná pamatà bei
detalesniems tyrimams tinkamus molio klodus
dengia stori ávairios kilmës ir savybiø vandeningø
uolienø sluoksniai. Sudëtinga ðiø sluoksniø struktûra
labai sunkina ir brangina bûtinus tyrimus ir galimo
kapinyno árengimo darbus.
4. Panaudoto branduolinio kuro laidojimas
kelia maþesná pavojø negu jo laikymas
laikinoje saugykloje, kur já bûtina nuolatos
priþiûrëti. Ar panaudotas branduolinis kuras
bus laidojamas Lietuvoje, ar pavyks já iðveþti á
kitas ðalis, tai ið esmës lems politiniai
sprendimai. Taèiau priimant sprendimà bus
vertingi ir ðio modelinio ávertinimo rezultatai.

Kaimyniniø ðaliø apþvalga
Baltarusija
Nagrinëjant galimybæ ateityje Baltarusijoje statyti
atomines elektrines, atlikti pirminiai geologiniai
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Latvija
Svarbiausias radioaktyviøjø atliekø ðaltinis
Latvijoje – ilgai veikæs tiriamasis reaktorius.
Numatyta iðtirti, ar yra galimybë ðalies teritorijoje árengti geologiná kapinynà. Vyriausybë
patvirtino atliekø laidojimo geologiniame
kapinyne priimtinumo kriterijus ir reikalavimus
kapinyno saugai ávertinti. Uþsitæsus tyrimams,
kiltø sunkumø iðplësti esamà Baldonës
kapinynà, nes tam gali nepritarti visuomenë,
manydama, kad ir didelio aktyvumo ilgaamþës
atliekos bus laidojamos ðiame kapinyne.

Lenkija
Nors ðalyje neeksploatuojamos atominës
elektrinës, Lenkija privalo nagrinëti galimybes
palaidoti tiriamøjø reaktoriø panaudotà
branduoliná kurà. 1997-1999 m. ðalyje buvo
ágyvendinama strateginë programa, kurios
tikslas - parengti nacionalinæ strategijà radioaktyviøjø atliekø tvarkymo problemoms spræsti.
Ðioje programoje numatyta parinkti vietas
pavirðiniam ir giluminiam kapinynams árengti.
Remiantis TATENA rekomendacijomis sudaryti
vietø parinkimo kriterijai. Pirmiausia buvo nagrinëta
galimybë atliekas palaidoti nebeveikianèiose

kasyklose. Taèiau to atsisakyta dël nepakankamos
aplinkos apsaugos. Taip pat buvo iðskirtos trys
perspektyviausios terpës giluminiam kapinynui
árengti: kristalinis pamatas ðiaurës rytø Lenkijoje,
Triaso molis pietvakarinëje ir druskos centrinëje
ðalies dalyje. Parengtas ir poþeminës tyrimø
laboratorijos projektas. Ðios laboratorijos paskirtis
– iðtirti unikalios sudëties klodus, kuriuos sudaro
druskø ir molio miðinys.

Ukraina
Keturias atomines elektrines eksploatuojanèioje
Ukrainoje (5-oji uþdaryta) susidaro dideli
radioaktyviøjø atliekø kiekiai. Tikëtina, kad apie
2010-2013 m. Rusija gràþins didelio aktyvumo
atliekas, susidariusias perdirbant panaudotà
branduoliná kurà. 1993 m. pradëti galimybiø
árengti giluminá kapinynà tyrimai. Buvo ávertinta
12 regionø, ið kuriø 2 pripaþinti tinkamais
panaudotam branduoliniam kurui laidoti kristaliniame pamate. 2005 m. turëtø bûti parinktos
vietos detaliems tyrimams bei poþeminës tyrimø
laboratorijos projektas. Programoje numatyta iki
2020 m. atlikti bûtinus tyrimus, ávertinti kapinyno
saugà ir pradëti statybà.

5. Grimsel (Ðveicarija) panaudoto branduolinio kuro
laidojimo galimybiø tyrimø laboratorija
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RATA Finansinë veikla
2004 m. RATA finansinë veikla buvo vykdoma
ir pajamos gautos pagal tris skirtingas veiklos ir
finansavimo kryptis:
1. Pagal sutartá su Ûkio ministerija buvo vykdomi radioaktyviøjø atliekø tvarkymo ir jø
laidojimo parengiamieji darbai, uþtikrinant
branduolinæ ir radiacinæ saugà, suderinus su
uþsakovo patvirtintu 2004 m. darbø planu.
Atliktø darbø vertë 470,3 tûkst. Lt (atskaièius
PVM).
2. Pagal sutartis su ávairiomis ámonëmis ir ástaigomis buvo renkamos ir tvarkomos smulkiøjø
gamintojø radioaktyviosios atliekos. 2004 m. uþ
ðias paslaugas gauta 172,9 tûkst. Lt pajamø
(atskaièius PVM).
3. Ið VÁ Ignalinos atominës elektrinë eksploatavimo nutraukimo fondo (IAE ENF) gauta 600
tûkst. Lt trumpaamþiø maþo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviøjø atliekø pavirðinio kapinyno árengimo tyrimams atlikti ir rekomendacijoms parengti bei 370 tûkst. Lt integruotai
nacionalinei tyrimø programai, kurios tikslas
ávertinti galimybes palaidoti Lietuvoje susidariusá panaudotà branduoliná kurà ir ilgaamþes
radioaktyviàsias atliekas.
2004 m. tipinës veiklos pelnas buvo 113,5 tûkst. Lt:
uþ paslaugas, suteiktas pagal sutartá su Ûkio
ministerija 18,1 tûkst. Lt, uþ radioaktyviøjø atliekø
surinkimà ið smulkiøjø gamintojø 95,4 tûkst. Lt.
Grynasis 2004 m. pelnas 96,4 tûkst. Lt.

2004 m. RATA ásigijo ilgalaikio materialaus turto uþ
632,9 tûkst. Lt: pastatø ir statiniø uþ 210,4 tûkst. Lt,
kompiuterinës, radiacinës tarðos matavimo ir kt.
árangos uþ 422,5 tûkst. Lt.
Ilgalaikis materialusis turtas gautas ið ðiø lëðø ðaltiniø:
Ûkio ministerijos, ámonës savininko, kapitalo
didinimui skirtos lëðos 65 tûkst. Lt, kapitalo dotacijos
ið kitø ðaliø sudarë 450,6 tûkst. Lt, ið jø 367,6 tûkst.
Lt JAV Energetikos departamento, 5 tûkst. Lt
Ðvedijos tarptautinio projekto (SIP) ir 78 tûkst.
Lt Tarptautinës atominës energijos agentûros
(TATENA). Kapitalo dotacija ið Ignalinos
atominës elektrinës eksploatavimo nutraukimo
fondo 22,8 tûkst. Lt ir RATA nuosavos lëðos 94,6
tûkst. Lt.
Ámonës savininko kapitalas 2004 m. padidëjo 65
tûkst. Lt., gautais ið Ûkio ministerijos RATA
administracinëms patalpoms pirkti. Savininko
kapitalas metø pabaigoje sudarë 337,4 tûkst. Lt.
RATA apskaita tvarkoma ir finansinë atskaitomybë parengta, vadovaujantis LR buhalterinës
apskaitos ástatymu, LR ámoniø finansinës
atskaitomybës ástatymu, LR apskaitos instituto
Standartø tarybos patvirtintais Verslo apskaitos
standartais, kitais finansinæ apskaità ir
atskaitomybæ LR reglamentuojanèiais teisës
aktais bei RATA direktoriaus 2004 m. gruodþio
1 d. ásakymu Nr. V-21 patvirtinta Apskaitos
tvarkymo ir finansinës atskaitomybës sudarymo
bei pateikimo politika.
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Visuomenës informavimas
Radioaktyviøjø atliekø tvarkymas – svarbi tema,
kuria domisi visuomenë, politikai, vietos savivaldø atstovai, ávairiø institucijø specialistai bei
tarptautinë bendruomenë.
RATA informuoja visuomenæ apie radioaktyviøjø atliekø tvarkymo darbus, rengiamus ir ágyvendinamus projektus.
Buvo parengtas straipsnis apie Ðirvintø rajone,
Bartkuðkio miðke (Maiðiagalos saugykla)
esanèio specialiojo radioaktyviøjø atliekø laidojimo punkto prieþiûrà, fizinës saugos sistemos modernizavimà ir tvarkymo perspektyvas.
Ði publikacija 2004 m. geguþës 15 d. buvo
iðspausdinta nepriklausomame Ðirvintø kraðto
laikraðtyje „Ðirvinta“ Nr. 37. Bendradarbiaujant
su ðio laikraðèio þurnalistais, buvo parengtas
straipsnis apie radioaktyviøjø atliekø laidojimo

punkto Bartkuðkio miðke tvarkymo perspektyvas (iðspausdintas 2004 m. rugsëjo 4 d.
laikraðtyje „Ðirvinta“ Nr. 68).
Buvo rengiami susitikimai su Ðirvintø rajono
savivaldos atstovais, tariantis dël ðio objekto
tvarkymo ir ateityje numatomø darbø.
Rugsëjo 9 d. oficialiai atidaryta specialiojo
laidojimo punkto fizinës apsaugos ir stebëjimo
sistemà, kurià JAV Energetikos departamento
lëðomis árengë JAV specialistai kartu su Lietuvos
ámone INTA. RATA atstovai sveèius supaþindino
su fizinës saugos sistemos veikimo principu (6
nuotr.), pristatë árangà radioaktyviøjø atliekø
paieðkai ir analizei, informavo apie ðá projektà
þiniasklaidà. Ðis ávykis buvo plaèiai pristatytas
Lietuvos visuomenei per Lietuvos televizijà bei
spaudà.
6. Oficialiame specialiojo radioaktyviøjø atliekø laidojimo
punkto fizinës apsaugos sistemos atidaryme RATA direktorius Dainius Janënas (pirmame plane, pirmas ið kairës)
pasakojo JAV ambasadoriuiLietuvoje Stephenui Mullui
(centre) ir JAV Energetikos departamento atstovui Edui
McGinnesui apie projekto svarbà
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Veiklos ataskaita

RATA informuoja visuomenæ apie trumpaamþiø
maþo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviøjø
atliekø pavirðinio kapinyno árengimo tyrimus.
Bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais
iðleista studija „Vietø, tinkamø pavirðiniam
radioaktyviøjø atliekø kapinynui, parinkimas“
anglø kalba. Taip pat iðleista ðios studijos
santrauka lietuviø kalba. Ataskaita iðplatinta
suinteresuotoms institucijoms, specialistams,
tarptautiniams ekspertams.

reguliuojanèiøjø institucijø SKI ir SSI atstovais
bei surengta ekskursija á po Baltijos jûra árengtà
kapinynà (SFR) (7 nuotr.), skirtà maþo ir
vidutinio radioaktyvumo trumpaamþiams
atliekoms laidoti. Vizito metu Lietuvos
delegacija aplankë pavirðiná kapinynà labai
maþo radioaktyvumo trumpaamþëms atliekoms
laidoti bei apþiûrëjo vietovæ, kurioje atliekami
geologiniai tyrinëjimai giluminiam kapinynui
árengti.

Kartu su Ðvedijos tarptautiniu projektu SIP
branduolinei saugai ir Ðvedijos radioaktyviøjø
atliekø tvarkymo kompanija SKB 2004 m.
lapkrièio 15-17 d. Lietuvos valdymo ir savivaldos institucijø vadovaujantiems darbuotojams
buvo surengtas vizitas á Ðvedijà, kurio metu
susipaþinta su Ðvedijos radioaktyviøjø atliekø
tvarkymo sistema. Pagrindinis dëmesys buvo
skirtas radioaktyviøjø atliekø laidojimui, techniniams bei socialiniams aspektams, darbui su
visuomene. Surengti susitikimai su SIP, SKB
atstovais, Ðvedijos aplinkos ministerijos,
Ðvedijos radiacinæ ir branduolinæ saugà

RATA interneto svetainëje www.rata.lt ádiegta
turinio valdymo sistema. Svetainëje skelbiama
informacijà apie RATA veiklà, joje pateikiami
juridiniai dokumentai, naujienos, skelbimai ir
informacija apie radioaktyviøjø atliekø
tvarkymà Lietuvoje.

7. Ðvedijoje maþo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviøjø
atliekø kapinyne (SFR) árengtoje ekspozicijø salëje Lietuvos
delegacija buvo supaþindinta su panaudoto branduolinio
kuro laidojimo technologijomis
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