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ĮŽANGA
Branduolinis saugumas – vienas svarbiausių saugumo politikos aspektų visame pasaulyje.
Branduolinio saugumo grėsmė, tokia kaip branduolinių ginklų platinimas į jų neturinčias šalis
bei branduolinis terorizmas, ilgainiui nė kiek nemažėja, priešingai – tobulėjant technologi
joms, kyla vis daugiau naujų iššūkių, kuriuos būtina spręsti. Branduolinio terorizmo grėsmė
ypač išryškėjo po tragiškų 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių Jungtinėse Amerikos Valstijose. Didelio
masto, sudėtingi teroro išpuoliai, kuriuos organizuoja teroristinės grupuotės, jau tapo realybe.
Lietuva tarptautinėje arenoje aktyviai pasisako už branduolinio saugumo stiprinimą
tarptautiniu mastu ir pagal savo galimybes bei kompetenciją prisideda prie tarptautinės
branduolinio saugumo politikos vystymo. Lietuva taip pat yra prisijungusi prie pagrindinių
svarbiausių branduolinį saugumą, taip pat branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuo
jančių susitarimų: Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, Jungtinės panaudoto kuro
tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos, Branduolinės sau
gos konvencijos ir kt.
Šiame leidinyje supažindinsime su uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (to
liau – šaltiniai) fizine sauga, kuri yra sudedamoji branduolinio saugumo dalis, pristatysime pa
grindinius fizinės saugos reikalavimus, taikomus siekiant užtikrinti apsaugą nuo neteisėto šalti
nių užvaldymo ar pagrobimo bei veiksmų, kurie dėl jonizuojančiosios spinduliuotės tiesiogiai
arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai ir saugumui.

TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI IR REKOMENDACIJOS,
REGLAMENTUOJANČIOS FIZINĘ SAUGĄ
2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas nustatė pagrindinius saugos
standartus siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pa
vojų. Ši direktyva taip pat nustato ir pagrindinius fizinės saugos standartus, tačiau jie taikomi tik
didelio aktyvumo šaltiniams.
Tarptautinė atominės energijos agentūra (toliau – TATENA), siekdama nustatyti bendrus
fizinės saugos standartus, kurie būtų vienodai suprantami bei taikomi visose šalyse narėse, pa
rengė ir išleido rekomendacijas, skirtas visų radioaktyviųjų medžiagų fizinei saugai užtikrinti.
Fizinės saugos užtikrinimo aspektams aptarti TATENA parengė visą branduolinio saugumo do
kumentų seriją, kuri nuolat atnaujinama bei papildoma naujomis publikacijomis.
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Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys šaltinių fizinę saugą, taip pat parengti vadovau
jantis minėta Europos Sąjungos Tarybos direktyva bei TATENA rekomendacijomis (Jonizuojan
čiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga (Nuclear security series No. 11), Fizinė sauga vežant
radioaktyviąsias medžiagas (Nuclear security series No. 9) (1 pav.) ir kt.).

1 pav. TATENA rekomendacijos

BRANDUOLINIS SAUGUMAS
Fizinė sauga yra tik nedidelė branduolinio saugumo dalis, todėl labai svarbu suprasti, kas tai
yra branduolinis saugumas ir koks jo santykis su fizine sauga. Branduolinio saugumo struktūros
schema pavaizduota 2 pav.
Branduolinis
saugumas

Prevencija

Aptikimas

Atgrasymas

Fizinė sauga

Medžiagų apskaita

Aptikimas

Užlaikymas

Reagavimas

2 pav. Branduolinio saugumo struktūra
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Reagavimas
(Pasekmių švelninimas)

Branduolinis saugumas – tai bet kokios neteisėtos veikos (pvz., sabotažo, teroro akto, netei
sėto įsibrovimo, vagystės, nelegalaus disponavimo ar kt.), nukreiptos prieš branduolinės ener
getikos objektus, branduolines ir (ar) kitas radioaktyviąsias medžiagas bei objektus, kuriuose
tokios medžiagos yra saugomos ar naudojamos, prevencija, aptikimas ir reagavimas į tokią
veiką. Branduolinio saugumo dalys:
prevencija – reikalavimų ir rekomendacijų parengimas siekiant užtikrinti šaltinių fizinę
saugą, atgrasymo priemonių naudojimas bei turimų radioaktyviųjų medžiagų apskaita;
aptikimas – vykdomų ar įvykusių neteisėtų veikų, kai yra disponuojama ar buvo disponuo
jama radioaktyviosiomis medžiagomis, kurių nekontroliuoja valstybės institucijos, aptikimas
(pvz., neteisėtai vežamų radioaktyviųjų medžiagų aptikimas valstybės pasienio poste);
reagavimas – įvykus įvykiui, pvz., radioaktyviųjų medžiagų vagystei, privaloma tinkamai
reaguoti siekiant kiek įmanoma greičiau atgauti pavogtas medžiagas ir sušvelninti įvykio
pasekmes ar likviduoti padarinius teroro akto atveju. Pasienio poste aptikus radioakty
viąsias medžiagas, taip pat turi būti imtasi visų įmanomų priemonių siekiant išsiaiškinti
tokių medžiagų kilmę ir nustatyti asmenų, vežusių šias medžiagas, motyvus.

FIZINĖS SAUGOS SISTEMA
Siekiant apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės po
veikio, svarbu užtikrinti, kad naudojami šaltiniai nekeltų grėsmės visuomenei, ir nuo piktavališ
kų veiksmų (vagystės, sabotažo ir pan.) apsaugoti patį objektą, kuriame saugomi ir (ar) naudo
jami šaltiniai. Šiam tikslui objekte turi būti sukurta šaltinių fizinės saugos sistema (3 pav.).
Fizinės saugos sistema

Aptikimas
• Neteisėto patekimo
į patalpą aptikimo
sistemos.
• Signalo perdavimas.
• Signalo įvertinimas.

Užlaikymas
• Fizinių barjerų
naudojimas.

Reagavimas
• Sutrukdymas
neteisėtam
patekimui.
• Įsibrovėlio įveikimas.

3 pav. Fizinės saugos sistemos struktūra
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Siekiant sukurti patikimą fizinės saugos sistemą, svarbu atsakyti į tris esminius klausimus: ką rei
kia saugoti, nuo ko reikia tai saugoti ir kaip tai reikia apsaugoti? Kitaip tariant, būtina aiškiai nustatyti
šaltinį, kurį (kuriuos) reikia apsaugoti, nustatyti jam (jiems) kylančias grėsmes bei įdiegti efektyvias
fizinės saugos priemones, kurios padėtų patikimai apsaugoti šį (šiuos) šaltinį nuo galimų grėsmių.
Reikalavimai šaltinių fizinei saugai, projektuojant fizinės saugos sistemą, priklauso nuo šal
tinių pavojingumo kategorijos, t. y. ypač svarbu apsaugoti pavojingiausius šaltinius. Lietuvos
Respublikoje naudojamų didelio aktyvumo šaltinių pavyzdžiai pateikti 4–9 pav.
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4–9 pav. Gama radiografas (4), kalibraciniai šaltiniai (5), kraujo švitinimo
įrenginys (6) medžiagos srauto, lygio matuoklis (7), brachiterapijos įrenginys
(8), spindulinės terapijos įrenginys (9)

Fizinės saugos sistemos kūrimas
Licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai, ketinantys gaminti, naudoti, saugoti ir (ar) vežti šaltinius
(toliau – licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas) ir projektuojantys fizinės saugos sistemą (3 pav.)
turimiems šaltiniams apsaugoti, privalo sukurti tokią fizinės saugos sistemą, kuri užtikrintų nuolatinę
turimų šaltinių kontrolę ir apsaugą. Šiam tikslui pasiekti turi būti numatytos ir įgyvendintos priemo
nės, padėsiančios aptikti įsibrovimą, įrengti fiziniai barjerai, užtikrinantys tinkamą užlaikymą, ir būtina
operatyviai reaguoti į situaciją pasitelkiant apsaugos darbuotojus ar kitus asmenis (saugos tarnybą
ar policiją), padėsiančius išvengti šaltinių dingimo ar vagystės. Įdiegtos priemonės turi užtikrinti, kad
įsibrovimas bus aptiktas ir į jį bus reaguota greičiau nei įsibrovėlis spės nusigauti iki šaltinio.
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Šaltinių fizinei saugai užtikrinti (įsibrovimui aptikti, užlaikyti ir reaguoti į situaciją) pasitelkiamos
konstrukcinės, techninės ir administracinės fizinės saugos užtikrinimo priemonės. Konstrukcinėms
priemonėms priskiriami technologiniai įrenginiai, užkertantys patekimą prie šaltinių (vandens ir
lipnios putos) bei fiziniai barjerai (sienos, durys, langai, grotos ir pan.), apsaugantys šaltinius, kad
pašaliniai žmonės atsitiktinai ar neteisėtai prie jų nepatektų, būtų apsaugoti nuo vagystės ar sabo
tažo (10 pav.). Techninėms priemonėms priskiriami įvairūs technologiniai įrenginiai, užtikrinantys
neteisėto patekimo prie šaltinių aptikimą, greitą ir patikimą informacijos perdavimą bei jos įvertini
mą (vaizdo stebėjimo įranga, judesio davikliai, perimetro elektroninės saugos sistemos, įsilaužimo
jutikliai, ryšio priemonės ir kt.) (11 pav.), o administracinės priemonės – tai procedūros ir tvarkos
aprašai, užtikrinantys šaltinių fizinę saugą. Didelio aktyvumo šaltinių fizinei saugai rekomenduojama
naudoti daugiau konstrukcinių priemonių, kadangi jų veikimas dažniausiai yra nepriklausomas ir
mažiau jautrus tokių veiksnių, kaip žmonių klaidos, elektros tiekimo trikdžiai bei kitokiam poveikiui.
Vykdant darbus lauko sąlygomis, dažniausiai nėra galimybės šaltinių fizinei saugai užtikrinti pasitel
kiant konstrukcines priemones, todėl turi būti naudojamos papildomos administracinės ir techni
nės priemonės.

10 pav. Konstrukcinės priemonės

11 pav. Techninės priemonės
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Fizinės saugos sistemos efektyvumo užtikrinimas
Siekiant įvertinti bendrą fizinės saugos sistemos efektyvumą ir įsitikinti, kad naudojamų
fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybė yra pakankama, turi būti atliktas fizinės saugos
sistemos efektyvaus veikimo patikrinimas. Toks tikrinimas turi būti atliekamas ir naujai įdiegus
fizinės saugos sistemą, ir vėliau būtina periodiškai įvertinti, ar fizinės saugos sistema vis dar
veikia taip, kaip buvo planuota.
Atliekant fizinės saugos sistemos efektyvumo vertinimą, turi būti:
1. nagrinėjami galimi patekimo prie šaltinių keliai (12 pav.), įvertinami ir patekimo į įmonės
ar įstaigos teritoriją bei teritoriją, esančią už įmonės ar įstaigos ribų, keliai.
2. vertinamas patekimo prie šaltinių keliuose įrengtų konstrukcinių ir techninių priemonių
pakankamumas (13 pav.).
3. vertinamas konstrukcinių priemonių (durų, langų, sienų ir pan.) efektyvumas. Atliekant
šį vertinimą, turi būti apskaičiuojamas laikas, kurio prireiks įsibrovėliui įveikiant konstruk
cines priemones (1 pavyzdys);
4. vertinamas techninių priemonių efektyvumas:
4.1. tikimybė aptikti įsibrovėlį;
4.2. klaidingų pavojaus signalų suveikimo dažnis;
5. vertinamos apsaugos pajėgų funkcijas vykdančių asmenų (darbuotojų, saugos tarny
bos ir (ar) policijos) reagavimo ir atvykimo į įvykio vietą procedūros;
6. nagrinėjamos administracinės ir techninės priemonės, padedančios mažinti vidinę
grėsmę ir neteisėto patekimo prie šaltinių tikimybę.

12 pav. Nagrinėjami galimi patekimo prie šaltinių keliai
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13 pav. Patalpų planas, kuriame pažymėtos įrengtos fizinės
saugos sistemos priemonės
1 pavyzdys
Kad fizinės saugos sistema būtų efektyvi, laiko, kurio reikia įsibrovėliui aptikti, ir laiko, kurio
reikia apsaugos pajėgų funkcijas vykdantiems asmenims atvykti, suma, turi būti mažesnė negu
laikas, kurio reikia įsibrovėliui baigti savo užduotį (14 pav.). Siekiant pailginti laiką, kurio reikia
įsibrovėliui baigti savo užduotį, naudojamos techninės priemonės (tvoros, sienos, durys ir pan.).
Projektuojant fizinės saugos sistemą, visas technines priemones reikia instaliuoti kiek įmanoma
toliau nuo šaltinių, o konstrukcines priemones – kuo arčiau jų.

14 pav. Konstrukcinių priemonių efektyvumo vertinimas
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1 lentelė. Laikas, kurio reikia įsibrovėliui įvykdyti užduotį
Užduoties
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Aprašymas
Perlipti tvorą
Nubėgti 76 m
Išlaužti pastato duris (jėga)
Nueiti 45 m
Nukirpti ant patalpos durų pakabintą spyną
Nueiti iki šaltinių apsauginio konteinerio
Atidaryti konteinerį ir paimti šaltinį
Pabėgti

Laikas, kurio reikia
užduočiai įvykdyti
12
12
48
24
12
06
12
54
180

Vertinant fizinės saugos sistemos efektyvumą, galima naudoti fizinės saugos sistemos vei
kimo schemą (15 pav.).

15 pav. Fizinės saugos sistemos veikimo schema
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Kai neteisėto patekimo prie uždarųjų šaltinių aptikimo sistemos užfiksuoja įsibrovimą, sig
nalas turi būti įvertintas ir nustatyta, kurioje vietoje aptiktas įsibrovėlis. Laikas, kurio reikia įver
tinti aptikimo signalą, pažymėtas T1. Kai aptikimo signalas yra įvertintas ir nustatyta įsibrovimo
vieta, visa informacija turi būti perduota apsaugos pajėgų funkcijas vykdantiems asmenims.
Laiko taip pat reikia apsaugos pajėgų funkcijas vykdantiems asmenims atvykti į įvykio vietą ir
sustabdyti įsibrovėlį. Laikas, kai apsaugos pajėgų funkcijas vykdantys asmenys sustabdo įsibro
vėlį, pažymėtas T2, o įsibrovėlio užduoties įvykdymo laikas – T3. Pirmasis įsibrovėlio aptikimo
signalas (pažymėtas T0) turėtų būti gaunamas kiek galima anksčiau.

FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS LIETUVOS
RESPUBLIKOJE
Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys šaltinių
fizinę saugą
1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.
2. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-904.
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr.
V-1020 „Dėl Didelio aktyvumo uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir palik
tųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kontrolės taisyklių patvirtinimo“.
4. Asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančio
sios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą ar priimamo į darbą vežti I, II, III pavojingumo
kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tinkamumo dirbti šį
darbą nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Radiacinės saugos centro direktoriaus
2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 66V.

Fizinės saugos reikalavimai
Kuriant fizinės saugos sistemą, nuolat užtikrinančią turimų šaltinių kontrolę ir apsaugą, turi
būti vadovaujamasi aukščiau paminėtais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojan
čiais šaltinių fizinę saugą.
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Statinio ar jo dalies projekto fizinės
saugos ekspertizė
Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymo nustaty
ta tvarka asmenys, ketinantys verstis ar besiverčiantys veikla
su I–III pavojingumo kategorijos šaltiniais, privalo atlikti stati
nio ar jo dalies, kur bus verčiamasi šia veikla, projekto fizinės
saugos ekspertizę. Jeigu statinio ar jo dalies projekto radiaci
nės saugos ekspertizę atliko ne Radiacinės saugos centras,
jam turi būti pateiktos I–III pavojingumo kategorijos šaltinių
patalpų, saugyklos planų kopijos su pažymėtomis (atitinkamais simboliais) įdiegtomis fizinės
saugos techninėmis ir konstrukcinėmis priemonėmis ir projekto dalis, kurioje aprašyta, kaip bus
užtikrinta fizinė sauga.
Fizinės saugos aprašas
Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas turi parengti – šaltinių fizinės saugos aprašą. Pagrin
dinės fizinės saugos aprašo sudedamosios dalys:
1. įvadas;
2. įrangos su šaltiniais ir (ar) šaltinių aprašymas;
3. fizinės saugos valdymas;
4. fizinės saugos sistema;
5. fizinės saugos procedūros;
6. reagavimas.
Informacijos ir duomenų apsauga
Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo užtikrinti, kad pašaliniai asmenys ne
galėtų prieiti prie šaltinių fizinės saugos aprašo duomenų. Fizinės saugos aprašas turi būti
ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrimas ir prireikus (pasikeitus teisės aktų, reglamen
tuojančių fizinę saugą, reikalavimams, pasikeitus veiklai ar įsigijus naujų šaltinių ir pan.)
atnaujinamas.
Fizinės saugos sistemos techninių ir konstrukcinių priemonių tikrinimo, techninės
priežiūros ir jų efektyvaus veikimo užtikrinimas
Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo nustatyti techninių ir konstrukcinių priemo
nių tikrinimo, techninės priežiūros ir efektyvaus veikimo įvertinimo tvarką ir periodiškumą. Jei
gamintojas nurodo atlikti techninių ir konstrukcinių priemonių techninę priežiūrą, tokia prie
žiūra turi būti atlikta vadovaujantis gamintojo nustatytais terminais. Jei gamintojas nenumato
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techninių ir konstrukcinių priemonių techninės priežiūros atlikimo periodiškumo, techninė
priežiūra turi būti įvykdyta kartą per metus. Taip pat turi būti užtikrinta, kad darbuotojai, kurie ti
krina technines ir konstrukcines priemones, yra apmokyti atlikti techninę priežiūrą ir efektyvaus
veikimo įvertinimą. Jeigu gamintojas prie techninių ir konstrukcinių priemonių pridedamoje
informacijoje (naudojimo instrukcijoje ar pan.) nenurodo specialių reikalavimų techninę prie
žiūrą atliekančiam asmeniui, techninę priežiūrą gali atlikti licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo
paskirtas asmuo.
Asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo
kategorijų šaltinių fizinę saugą ar priimamo į darbą
vežti I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinius, tinkamumo dirbti šį darbą nustatymas
Specialūs fizinės saugos reikalavimai taip pat keliami ir
darbui su šaltiniais organizuoti. Asmuo, ketinantis verstis vei
kla su I–III pavojingumo kategorijos šaltiniais, privalo paskirti
konkretų asmenį, atsakingą už fizinę saugą įmonėje ar įstai
goje ir, prieš skirdamas tokį asmenį, privalo kreiptis į Radiacinės saugos centrą dėl šio asmens
tinkamumo dirbti šį darbą patikrinimo organizavimo. Analogiškas reikalavimas galioja ir asme
nims, priimamiems į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų šaltinius.
Mokymas ir instruktavimas fizinės saugos klausimais
Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų periodiškai
mokomi ir instruktuojami radiacinės saugos, saugaus šaltinių naudojimo ir jų fizinės saugos
klausimais. Per mokymus turi būti nagrinėjami specialieji saugaus šaltinių valdymo klausimai
bei galimi šaltinio kontrolės praradimo padariniai.
Fizinė šaltinių kontrolė
Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo nustatytu periodiškumu atlikti šaltinių fizinę
kontrolę ir apie tai laisvos formos žurnale daryti atitinkamus įrašus.
Fizinės saugos sistemos pažeidžiamumo vertinimas
Siekiant įvertinti bendrą fizinės saugos sistemos efektyvumą ir įsitikinti, kad naudojamų
fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybė yra pakankama, turi būti atliktas fizinės saugos
sistemos pažeidžiamumo vertinimas pagal Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės sau
gos taisyklių 2 priedą ir parengta ataskaita su vertinimo išvadomis. Pažeidžiamumo vertinimas
turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per 5 metus.
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Fizinės saugos sistemos pažeidžiamumo vertinimą gali
atlikti tik tinkamų techninių žinių apie objektą, kuriame nau
dojami ir saugomi šaltiniai, bei apie įrengtas fizinės saugos
priemones turintys licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo
darbuotojai ir (ar) kitų įmonių, galinčių atlikti fizinės saugos
sistemų vertinimą, specialistai.
Fizinė sauga vežant I–III pavojingumo kategorijos uždaruosius šaltinius
Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, kuriam suteikta teisė vežti I–III pavojingumo kate
gorijos uždaruosius šaltinius, privalo parengti uždarųjų šaltinių vežimo fizinės saugos aprašą
ir ne rečiau kaip kartą per metus jį peržiūrėti, o prireikus atnaujinti. Uždarųjų šaltinių vežimo
fizinės saugos apraše turi būti pateikti šie duomenys:
1. įvadas;
2. fizinės saugos valdymas;
3. fizinės saugos sistema;
4. veiksmų bei papildomų fizinės saugos užtikrinimo priemonių, kurios būtų naudojamos
iškilus pavojui, aprašymas;
5. šaltinių judėjimo sekimo tvarkos ir priemonių aprašymas.
Uždarųjų šaltinių vežimo fizinės saugos aprašas turi būti ne rečiau kaip kartą per metus
peržiūrimas ir prireikus (pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių fizinę saugą reikalavimams,
pasikeitus veiklai ar įsigijus naujų šaltinių ir pan.) atnaujinamas.

Veždamas I–III pavojingumo kategorijos uždaruosius šaltinius, licencijos ar laikinojo
leidimo turėtojas privalo:
1. užtikrinti, kad vežant I pavojingumo kategorijos uždaruosius šaltinius transporto prie
monės vairuotoją lydėtų apsaugos pajėgų funkcijas vykdantis asmuo ir būtų vykdomas
šaltinių judėjimo stebėjimas;
2. užtikrinti, kad vežant II pavojingumo kategorijos uždaruosius šaltinius transporto prie
monės vairuotoją lydėtų apsaugos pajėgų funkcijas vykdantis asmuo (darbuotojas ir (ar)
saugos tarnybos atstovas);
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3. užtikrinti transporto priemonės ir ap
saugos pajėgų funkcijas vykdančių as
menų (darbuotojų ir (ar) saugos tarny
bos) mobilųjį ryšį;
4. parengti uždarųjų šaltinių vežimo
maršruto planą (16 pav.). Jei planuoja
ma vežti I ar II pavojingumo kategorijos
uždaruosius šaltinius, jų vežimo marš
ruto plane turi būti papildomai numa
tytas pakaitinis (alternatyvus) jų vežimo
maršrutas;
5. informuoti uždarųjų šaltinių gavėją
apie planuojamą uždarųjų šaltinių pri
statymo laiką, o tuo atveju, jeigu dėl
atsiradusių nenumatytų aplinkybių už
darųjų jų neįmanoma pristatyti supla
nuotu laiku, uždarųjų šaltinių gavėjui
teikti patikslintą informaciją apie tai;
6. uždaruosius šaltinius vežti sandariose,
rakinamose pakuotėse ir rakinamoje
transporto priemonėje;
7. numatyti papildomas fizinės saugos
užtikrinimo priemones, kurios būtų
naudojamos iškilus pavojui.

B

A
16 pav. Šaltinių vežimo
maršruto pavyzdys

KUR KREIPTIS IR SKAMBINTI KILUS KLAUSIMAMS?
RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS, tel. (8 5) 236 1936, el. p. rsc@rsc.lt, http://www.rsc.lt
KAUNO RADIACINĖS
SAUGOS PRIEŽIŪROS IR
KONTROLĖS SKYRIUS

KLAIPĖDOS RADIACINĖS
SAUGOS PRIEŽIŪROS IR
KONTROLĖS SKYRIUS

ŠIAULIŲ RADIACINĖS
SAUGOS PRIEŽIŪROS IR
KONTROLĖS SKYRIUS

Tel. (8 37) 333760
El. p. kaunas@rsc.lt

Tel. (8 46) 383308
El. p. klaipėda@rsc.lt

Tel. (8 41) 524644
El. p. siauliai@rsc.lt
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