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2020 m. vasario 15 d. 

 

Sąjūdis prieš Astravo AE kaip aktyvių Lietuvos piliečių visuomeninė asociacija buvo įkurta 2020 

metų vasario 15 d. Mūsų veiklos tikslas – pasipriešinti Astrave pradėjusiai veikti ir toliau 

plėtojamai Baltarusijos branduolinei elektrinei, siekiant užtikrinti Lietuvos ir visos Europos 

gyventojų saugumą. 

Tenka konstatuoti, kad Rusija ir Baltarusija kartu vykdo šį geopolitinį projektą, kuris 

neturi ekonominio pagrindimo ir neatitinka aukščiausių branduolinės saugos reikalavimų. 

Sąjūdis prieš Astravo AE, sutelkęs įvairių sričių ekspertus ir pilietinės visuomenės 

aktyvistus,  Lietuvos, ES ir kitoms tarptautinėms institucijoms teikė pasiūlymus, siekdamas 

įtvirtinti Lietuvos ir visos Europos gyventojų teisę gyventi saugiai.  

Šiuo tikslu Sąjūdis prieš Astravo AE pateikė peticijas Europos Parlamentui, sudarant 

sąlygas š.m. vasario 11 d. priimti Parlamento rezoliuciją, kurioje konstatuojamos Astravo AE 

keliamos grėsmės Lietuvai, regionui ir visai Europai bei remiantis europiniu solidarumu 

kviečiama neatidėliotinai spręsti visas su šia nesaugia branduoline elektrine susijusias problemas. 

Sąjūdis prieš Astravo AE išreiškia pritarimą Lietuvos Respublikos Prezidento veiksmams siekiant 

užtikrinti reikalingą europinį solidarumą sprendžiant nesaugios Astravo AE klausimus.  

Sąjūdis prieš Astravo AE sveikina dabartinės valdančiosios koalicijos ir Vyriausybės 

ketinimus pilnai įgyvendinti Astravo AE boikoto įstatymą, užkertant kelią šioje elektrinėje 

pagamintos elektros energijos patekimui į Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių rinkas bei 

visokeriopai skatinti sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais.  

Sąjūdis prieš Astravo AE pabrėžia, kad elektros energijos, pagamintos Astravo AE 

patekimas į Lietuvos rinką yra nacionalinė grėsmė, kurią būtina tinkamai ir nedelsiant spręsti. 

Sąjūdis prieš Astravo AE pabrėžia, kad Astravo AE saugumo keliamų rizikų negalima 

išspręsti pavieniais ir tarpiniais sprendimais. Netinkamos statybos vietos parinkimas, 

neįgyvendinti branduoliniai saugumo reikalavimai (tarp jų - apsauginio gaubto nebuvimas), 

branduolinės saugos kultūros nebuvimas Baltarusijoje reikalauja kito sprendimo. Tik parinkus kitą 

vietą ir užsitikrinant reikiamus saugumo reikalavimus galima išspręsti esančią geopolitinio 

projekto - Astravo AE - branduolinio nesaugumo problemą. 

 

Mes raginame Lietuvos valdžią:  

 

1. Pilnai įgyvendinti Antiastravinį įstatymą ir nutraukti bet kokios kilmės elektros energijos 

patekimą į Lietuvą per Lietuvos-Baltarusijos skerspjūvį. 

2. Nustatyti ir deklaruoti pasitraukimo iš BRELL sutarties ir derybų dėl elektros linijų su 

Baltarusija išjungimo pradžios datą. 
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3. Apskaityti visus Lietuvos kaštus patiriamus saugantis nuo Astravo AE keliamų grėsmių ir 

tarptautiniu lygiu reikalauti tų kaštų kompensavimo. 

4. Užtikrinti, kad galima žala Lietuvos žmonių sveikatai ir turtui būtų pilnai įvertinta ir 

atlyginta Lietuvos valstybei tinkamai apsidraudus nuo tikėtinos avarijos Astravo AE. 

5. Trauktis iš Lietuvai nenaudingos Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už 

branduolinę žalą. 

6. Konstituciniu aktu įtvirtinti, kad Lietuva nesitaikstys ir priešinsis Astravo grėsmei visomis 

galimomis priemonėmis iki nesaugios atominės elektrinės uždarymo ar perkėlimo į kitą - 

saugią vietą. 

 

Sąjūdis prieš Astravo AE dėkoja savo nariams ir bendražygiams ir kviečia susitelkus ir toliau 

vieningai priešintis mums primestam branduoliniam monstrui, pastatymam Astrave. 

 

Linkime Vasario 16-tosios vienybės dvasios ir stiprybės visiems. 
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