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Dėl Astravo AE ir sinchronizacijai keliamų grėsmių nacionaliniam saugumui 

 

 

Gerbiamas NSGK pirmininke, 

 

"Sąjūdis prieš Astravo AE" kaip nevyriausybinė ir visuomeninė organizacija siekia, kad būtų 

pašalinta Baltarusijos AE grėsmė Lietuvai, ir prisidėti prie Baltijos šalių sinchronizacijos su 

kontinentinės Europos elektros sistema. Atidžiai sekame politinius ir energetinius įvykius 

Lietuvoje ir už jos ribų. Susidūrę su susirūpinimą keliančia vieša informacija kreipiamės į Jus kaip 

Seimo NSGK pirmininką, prašydami išsiaiškinti susiklosčiusią situaciją. 

 

AB Litgrid vykdo "Baterijų energijos kaupimo sistemos įrengimas Lietuvos EES" bandomąjį 

projektą, kurio rezultatais remiantis Lietuva netolimoje ateityje galėtų įsigyti keturias baterijų 

energijos sistemas. Jos leistų perimti Lietuvos (Baltijos šalių) elektros perdavimo sistemos 

valdymą (Load and frequency control) iš dispečerinės Maskvoje. Šio Litgrid projekto vykdymui 

buvo surengtas konkursas ir buvo gautas vienas pasiūlymas. Su šio pasiūlymo teikėjais 2019-11-

27 buvo pasirašyta sutartis. Ši informacija yra viešai prieinama Centriniame viešųjų pirkimų 

portale (CVPP) - https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-653304 

 

Vienas ir akivaizdžiai pagrindinis projekto rangovas Lietuvoje yra AB "Elektros tinklų institutas", 

kurio kontrolinį akcijų paketą valdo "North China Power Engineering" (NCPE). Ši Kinijos 

valstybinė energetikos įmonė NCPE įgyvendina Baltarusijos atominės energijos perdavimo ir 

tinklo sujungimo projektą, kurį iš viso sudaro 23 projektai (elektros tinklų renovavimas, elektros 

pastočių statyba ir modernizavimas). 

 

Remiantis agentūros BelTA pranešimu - https://eng.belta.by/economics/view/belarusian-nuclear-

power-plants-link-to-national-power-grid-ready-117558-2018/ Astravo AE tinklų projektui, kurio 

rangovu tapo NCPE, Baltarusija gavo daugiau kaip 300 mln. dolerių paskolą iš Kinijos eksporto-

importo banko. 

 

Iš viso Kinijos eksporto - importo bankas Baltarusijai paskolino 5 mlrd. Dolerių -  

https://www.fdiintelligence.com/article/74601. Plačiau šią informaciją 2019.12.12 paviešino LRT 

tyrimų skyrius - LRT tyrimas. Dvigubas Kinijos žaidimas: po sparnu ir Astravas, ir Lietuvos 

energetika. 
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Maloniai prašome informuoti, kaip NSGK vertina pastarąjį AB “Litgrid” organizuotą 

konkursą ir NCPE dalyvavimą strateginiuose Lietuvos energetikos projektuose. 

 

 

 

Pagarbiai 

 

Petras Auštrevičius 

Europos Parlamento narys 

Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pirmininkas 
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