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DĖL NESAUGIOS BALTARUSIJOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS ASTRAVE 

 

 

 

Gerbiama Ministre Pirmininke,  

 

Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos vardu dėkojame Jums už 2020-2024 m. Vyriausybės 

programą, kuria Baltarusijos (iš tikro Rusijos) atominės elektrinės Astrave klausimui skirtas 

svarbus dėmesys. 

 

Džiaugiamės, jog naujoji Vyriausybė ketina imtis reikiamų veiksmų Lietuvos ir visos Europos 

saugumo interesams užtikrinti. Šiais metais bus itin svarbu telkti visas - politines, diplomatines, 

ekonomines ir pilietines - pastangas, siekiant užkirsti kelią nesaugios Astravo AE eksploatacijai, 

kurią remtų ES valstybės.  

 

Neabejojame, kad Vyriausybė neatidėliodama užtikrins, kad būtų laikomasi Antiastravinio 

įstatymo ir patvirtins Vyriausybės programos veiksmų planą, kuris įgyvendins absoliučią Astravo 

AE blokadą. 

 

Tuo pačiu norime pabrėžti, kad Lietuvai yra svarbu laiku galutinai apsispręsti dėl pasitraukimo iš 

BRELL energetinės sistemos, visokeriopai spartinant sinchronizaciją su kontinentinės Europos 

energetiniais tinklais.  

 

Taip pat manome, kad Lietuvai reikalinga sukurti naują nacionalinę branduolinės atsakomybės 

sureguliavimo tvarką (kaip galimą alternatyvą Vienos konvencijai dėl civilinės atsakomybės už 

branduolinę žalą), kuri nustatytų Lietuvos teritorijoje atsiradusios branduolinės žalos 

apskaičiavimo ir atlyginimo taisykles. Jose, be kita ko, turėtų būti įtvirtinti neribotos civilinės 

atsakomybės bei branduolinės žalos atsiradimo vietos jurisdikcijos principai, kurie galiotų 

vienodai tiek Ignalinos AE, tiek ir Astravo AE atžvilgiu. 

 

Taip pat kviečiame steigti struktūras apskaityti ir įvertinti Lietuvos kaštus, kurie jau padaryti ir 

toliau bus daromi ruošiantis ir įgyvendinant visas apsisaugojimo nuo Astravo AE priemones. 

 

Siekiant šių ir kitų svarbių tikslų įgyvendinimo, esame pasirengę bendradarbiauti ir būti įtraukti į 

Vyriausybės inicijuojamas darbo grupes bei komisijas, susijusias su Astravo AE. Esame įsitikinę, 
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kad sutelktos ir tęstinės pastangos leis mums išspręsti Astravo AE keliamas rizikas Lietuvai ir 

visai Europai. 

 

 

 

Pagarbiai 

 

Petras Auštrevičius 

Europos Parlamento narys 

Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pirmininkas 

 

 
 

 

Prof. Vytautas Landsbergis 

Sąjūdžio prieš Astravo AE garbės pirmininkas 
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