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DEKLARACIJA 

Atsižvelgiant į: 

• 2019 m. rugsėjo 25 d. grupės politikų ir pilietinės visuomenės atstovų kreipimąsi į Lietuvos Respublikos 

ministrą pirmininką Saulių Skvernelį ir užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, kuriame inter alia 

reikalaujama, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė privalo siekti ES šalių  sutarimo  ir  numatyti  

priemones užtikrinant, kad  į  ES  elektros  energijos  rinką nepatektų elektros energija iš Baltarusijos; 

LR Vyriausybė ir diplomatinė tarnyba neturėtų apsiriboti formalių pasiūlymų teikimu, o veikti aktyviai, 

ieškant paramos, ypač tarp strateginių partnerių bei kaimyninių valstybių; ir jei visos ES sutarimo dėl 

BAE elektros energijos importo draudimo nepavyktų pasiekti, LR vyriausybė turėtų nespartinti ES 

partnerystės su Baltarusija; 

• LR Seimo Europos reikalų komiteto 2019 m. lapkričio 15 d. pareiškimą „Dėl tolesnio veikimo Europos 

Sąjungoje dėl Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statomos branduolinės elektrinės“, kuriame 

teigiama, kad  Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statoma branduolinė elektrinė (BAE) pastatyta 

ant netinkamai parinktos statybų aikštelės, prie pat sienos su Lietuvos Respublika ir neleistinai arti 

sostinės Vilniaus ir yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos Sąjungos ekologinio, energetinio, karinio, 

sveikatos ir teritorijos saugumo problema; kad Lietuva, atsiliepdama į ES susirūpinimą dėl Ignalinos 

atominės elektrinės nesaugumo, ją uždarė; ir siūlo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai 

pasiekti, kad tikint ES šalių solidarumu, ES šalys narės, remiantis nacionalinio saugumo grėsme Lietuvai, 

ES galėtų riboti elektros energijos importą į ES iš Baltarusijos; veikti aktyviai, ieškant paramos, ypač 

tarp strateginių partnerių bei kaimyninių valstybių, kartu su ES šalimis ir, dvišaliu pagrindu siekti 

susitarimo su Ukraina dėl BAE elektros energijos importo ribojimo;  

• 2019 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos pareiškimą, jog „Lietuva turi 

laikytis tvirtos pozicijos dėl elektros nepirkimo iš tarptautinių branduolinės saugos reikalavimų 

neatitinkančių jėgainių bei siekti visos ES palaikymo šiuo klausimu“; 

• Europos Vadovų Tarybos gruodžio 12 d. poziciją, jog "Trečiosiose valstybėse esantys įrenginiai turi 

atitikti aukščiausius tarptautinius aplinkos apsaugos ir saugos standartus.";  

• 2020 m. sausio 15 d. Lietuvos Sąjūdžio prieš Astravą iniciatorių Memorandumą, kuriame atkreipiamas 

dėmesys į Rusijos – Baltarusijos sąjungos vykdomą hibridinę branduolinę-ekologinę-psichologinę 

agresiją prieš Lietuvą ir visą Europos Sąjungą - nesaugios, mirtinai grėsmingos ir slegiančios žmonių 

dvasią bei ateitį branduolinės elektrinės statyba neleistiname atstume nuo Lietuvos sostinės Vilniaus; 

siūloma Lietuvai visais taikiais būdais ginti savo teises ir savo žmones; atkreipiamas dėmesys į 

nepakankamą diplomatinę tarptautinę savigyna; siūloma įkurti centralizuotą Lietuvos savigynos - su 

atrama ES – darinį; atmetami kapituliantiški siūlymai priešintis „ne per daug“ bei iškeliama atsakomybė 

už Lietuvos ir lietuvių tautos Lietuvoje ateitį; 

• Tai, kad šiuo metu vykstančiai Astravo AE statybai ir elektros tinklo plėtrai tiesiogiai vadovauja ir jas 

remia Rusija ir Kinija ir todėl jomis siekia plėsti šių nedemokratiškų valstybių geopolitinę įtaką Europos 

Sąjungoje, kad neigiamai paveiktų ES energijos rinkos sanglaudą, o ilgainiui pakenktų Europos 

Komisijos nustatytiems Europos žaliojo kurso tikslams; 



• Tai kad, kiekvienas politinio neryžtingumo mėnuo Lietuvai kainuoja nesaugios Astravo AE plėtrą, kai 

jau antrojo reaktoriaus statyba ir veikimo pradžia numatoma 2021 metais, ir atmetant nepagrįstus 

teiginius, jog, Astravo atominė elektrinė „jau pastatyta“, kai iš tiesų statomas tėra tik jos ketvirtadalis- 

pirmasis blokas; 

• Baltarusijos Respublikoje statomos Astravo atominės elektrinės (BAE) nesaugumas yra egzistencinė 

grėsmė Lietuvos ir jos gyventojų išlikimui, ir šiandien nėra svarbesnės vidaus ir užsienio politikos 

problemos, kuriai spręsti turėtų būti skirti  atitinkami šiai grėsmei valstybės dėmesys ir pajėgumai.  

 

Apgailestaujant, jog: 

• Nepaisant oficialiai paskelbtos informacijos ir Baltarusijos valdžios pareiškimų dėl Astravo AE plėtros, 

iki šiol nėra suformuluota vieninga Lietuvos Respublikos pozicija, pažyminti, jog Astravo atominė 

elektrinė nėra baigtas projektas ir vis dar įmanoma užkirsti kelią neatitaisomos žalos atsiradimui; 

• Nepaisant LR Prezidento, LR Seimo, visuomenės reikalavimų, nėra panaudojamos visos politinės ir 

diplomatinės priemonės efektyviam Lietuvos interesų atstovavimui, iki šiol nėra parengtas strateginės 

komunikacijos bei integruoto Lietuvos veiksmų įgyvendinimo planas siekiant visais įmanomais 

politiniais ir diplomatiniais būdais ieškoti strateginių partnerių ir paramos iš Europos Sąjungos, ES ir 

NATO valstybių-narių, Ukrainos, kitų regiono valstybių ir visos tarptautinės bendruomenės, užtikrinant 

Lietuvos interesų apsaugą tarptautinėje arenoje. 

 

Lietuvos Sąjūdis prieš Astravo AE aktyviai sieks, jog: 

1. Astravo atominė elektrinė būtų uždaryta; 

2. primygtinai raginti Baltarusijos branduolinės energetikos reguliavimo institucijas neišduoti veiklos 

licencijos Astravo atominei elektrinei (pirmajam  reaktoriui), kurią „Rosatom“ stato netinkamoje 

vietoje (pasienyje su Europos Sąjunga ir visai netoli Lietuvos sostinės Vilniaus). Jei Baltarusijos valdžios 

institucijos ir „Rosatom“ nuspręstų toliau statyti antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį reaktorius, Europos Sąjunga 

turėtų reikalauti juos perkelti į kitą vietą (pirmasis reaktorius turėtų būti uždarytas arba, blogiausiu 

atveju, taip pat perkeltas į kitą vietą); 

3. Astravo atominės elektrinės projektas būtų suvokiamas kaip Lietuvos ir visos Europos Sąjungos 

ekologinio, energetinio, karinio, sveikatos ir teritorijos saugumo problema; 

4. Būtų įgyvendinta 2013 m. gegužės mėn. Jungtinių Tautų Tarptautinės atominės energijos agentūros 

(TATENA) rekomendacija nestatyti atominių elektrinių arčiau kaip 100 km iki didelių miestų (patvirtinta 

atsižvelgiant į avarijos Fukušimos atominėje elektrinėje pasekmes), Europos Tarybos Parlamentinės 

Asamblėjos 2018 m. Rezoliucija Nr. 2241 ir Europos Vadovų Tarybos 2019 m. gruodžio mėn. pozicija, 

jog "Trečiosiose valstybėse esantys įrenginiai turi atitikti aukščiausius tarptautinius aplinkos apsaugos 

ir saugos standartus"; 

5. Jeigu bus pradėta eksploatuoti nesaugi ir netinkamoje vietoje statoma Astravo atominė elektrinė, jos 

nešvarios elektros energijos prekyba (draudžiama Lietuvos įstatymų), būtų uždrausta visoje Europos 

Sąjungoje. Būtų užtikrintas Europos Sąjungos palaikymas dėl elektros energijos nepirkimo iš visų 

branduolinių jėgainių, kurios neatitinka tarptautinės branduolinės saugos ir ES testų nepalankiausiomis 

sąlygomis (stress testų) reikalavimų. Būtų įtvirtinta tokia Europos Sąjungos pozicija, kad Baltarusija ES 

branduolinės saugos institucijų atliktų Astravo AE streso testų rekomendacijas privalo įgyvendinti visa 

apimtimi iki jėgainės paleidimo veikti. Europos Sąjungos partnerystė su Baltarusija bei tolesnių santykių 



su Baltarusija ateitis turėtų priklausyti nuo Baltarusijos valdžios institucijų pasirengimo patenkinti šiuos 

reikalavimus; 

6. Lietuva, vykdydama LR Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų 

sąjungas“ nuostatas ir gindama nacionalinio saugumo interesus, nedelsiant trauktųsi iš BRELL 

sutarties; 

7. Jei Astravo AE būtų pradėta eksploatuoti, Lietuva nedelsdama išjungtų esamas elektros linijas iš 

Baltarusijos ir taip pat atsijungtų nuo Rusijos elektros sistemos bei prisijungtų prie Europos Sąjungos 

tinklų nelaukdama 2025 m.;  

8. Lietuva per trumpiausią laiką sukurtų efektyvų, autonomišką, nuo Rusijos-Baltarusijos nepriklausomą 

oro, vandens ir sausumos branduolinės taršos, o ypač Neries-Nemuno upių baseino, monitoringą; 

9. Baltarusija nedelsiant įtvirtintų savo nacionalinėje teisėje branduolinio įrenginio operatoriaus 

neribotos civilinės atsakomybės už sukeltą branduolinę žalą principą, o privalomojo civilinės 

atsakomybės draudimo suma būtų padidinta iki adekvataus dydžio; 

10. Baltarusija nedelsiant prisijungtų prie 1997 m. Konvencijos dėl papildomos kompensacijos už 

branduolinę žalą; 

11. Lietuva tuoj pat pradėtų pasitraukimą (denonsavimą) iš 1963 m. Vienos konvencijos dėl civilinės 

atsakomybės už branduolinę žalą;  

12. Lietuva priimtų įstatymą dėl su Astravo AE susijusių prevencinių priemonių ir galimos žalos išlaidų 

atlyginimo, nedelsiant pradėtų skaičiuoti mūsų valstybei ir piliečiams kylančių kaštų dydį ir tiesioginiu 

bei Europos Sąjungos lygiu teiktų šią sąskaitą Baltarusijai ir Rusijos Federacijai; 

13. Atsižvelgiant į Rusijos dalyvavimą finansuojant ir plėtojant Astravo AE projektą, siekti, kad Europos 

Sąjunga įvestų sankcijas Astravo AE operatoriui, „Rosatom“ ir kitoms įmonėms bei tarpininkams, kurie 

dalyvauja statant ir prekiaujant nešvaria Astravo AE energija; 

14. Lietuva skubiai ir nedelsiant  imtųsi  visų įmanomų priemonių siekdama, jog Baltarusijos pilietinė 

visuomenė, taip pat Europos Sąjunga, ES ir NATO valstybės-narės, Ukraina, kitos regiono valstybės ir 

visa tarptautinė bendruomenė solidarizuotųsi su Lietuvos pozicija Rusijos-Baltarusijos atominės 

elektrinės Astrave atžvilgiu; 

15. Ugdyti pilietinę ir stiprinti žiniasklaidos atsakomybę, nesitaikstymą su Astravo AE keliamų grėsmių 

Lietuvai ir visai Europai ignoravimu ir propagavimu, aktualinti Astravo problemos sprendimo būdą 

pagal formulę „Kita vieta“; 

16. Aktyviai palaikyti Europos žaliąjį kursą ir Lietuvos žaliąją energetiką bei jos plėtrą. 

Lietuvos Sąjūdis prieš Astravo AE kviečia Lietuvos, visos Europos Sąjungos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos 

pilietines visuomenes bendrai veiklai užtikrinant žmonių saugumą nuo pavojų, kuriuos kelia Rusijos-

Baltarusijos AE Astrave.   

 


