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Jūsų Ekscelencija Prezidente Gitanai Nausėda, 

Gerbiama Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen, 

Gerbiama Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte, 

 

Kreipiamės į Jus visai šaliai svarbiu klausimu - dėl nesaugios Astravo atominės elektrinės. 

 

Kaip žinome, š.m. kovo 3 d. eiliniame Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų 

grupės (ENSREG) susitikime buvo aptarta ir patvirtinta preliminari streso testų rekomendacijų 

įgyvendinimo Baltarusijos AE peržiūros ataskaita. Pasak VATESI, dėl besitęsiančios COVID-

19 pandemijos, Baltarusijos veiksmų plano peržiūra buvo suskirstyta į du etapus. Pirmajame 

etape ekspertai peržiūrėjo tik septynioms sritimis priskiriamas saugos rekomendacijas ir pateikė 

vertinimus. Baltarusijai iš viso buvo pateiktos 29 rekomendacijos, iš kurių įgyvendintos esą tik 8 

ir tik iš dalies. Pilnos apimties saugos rekomendacijų įgyvendinimo peržiūra būsianti atlikta 

antrojo etapo metu 2021 metų vasarą, rengiant galutinę ENSREG saugos rekomendacijų 

įgyvendinimo Baltarusijos AE peržiūros ataskaitą. 

 

Tarptautiniu mastu laikomasi nuostatos, jog streso testų rekomendacijos, jeigu pilnai 

įgyvendintos, esą padidins Baltarusijos AE saugumą ir užtikrins veiklos priimtinumą. 

Prognozuojama, jog laikantis ENSREG nustatyto grafiko jau šią vasarą Baltarusija pateiks savo 

išvadas dėl visų 29 rekomendacijų ir jų įgyvendinimo grafiko.  

 

Tuo tarpu Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) generalinis direktorius 

Rafael Mariano Grossi š.m. kovo 16 d. Europos Parlamento komitetų posėdyje parėmė 

Baltarusijos veiksmus ENSREG rekomendacijų (8 iš 29) atžvilgiu. Jo nuomone, to pakanka 

teigimui, kad šiuo metu nesą kliūčių Astravo AE eksploatavimui.  
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Labai gali būti, kad šią nuomonę ponui Rafael Mariano Grossi formuoja ponas Milko 

Kovačiovas – TATENA Branduolinės infrastruktūros vystymo departamento bei Baltarusijoje 

veikusios INIR misijos vadovas. M. Kovačiovas 2013-2015 m. dirbo viceprezidentu „Rosatom“ 

dukterinėje bendrovėje „Rusatom Overseas“. Kitas galimos įtakos žmogus yra Michailas 

Čudakovas. Šis pareigūnas yra buvęs „Rosenergoatom“ direktoriaus pavaduotojas ir 2007-2015 

m. vadovavo Pasaulinės branduolinės energetikos operatorių asociacijos biurui Maskvoje, o nuo 

2015-ųjų eina TATENOS direktoriaus pavaduotojo pareigas, taip pat vadovauja šios 

organizacijos Branduolinės energetikos departamentui. Būtina pastebėti, jog šių pareigūnų 

sąsajos su Rosatom, kuris yra Astravo AE statytojas ir finansuotojas, yra neginčijamos ir kelia 

didelių abejonių dėl jų objektyvumo. 

 

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, ENSREG ekspertų ir Europos Komisijos Energetikos 

generalinio direktorato vadovų išsakytas nuostatas, spėtina tokia būsimų įvykių eiga: 

 

1. Šių metų vasarą ENSREG konstatuos visų 29 (?) ENSREG rekomendacijų pilną ar dalinį 

įgyvendinimą, 

2. Konstatavus rekomendacijų įgyvendinimą, prasidės formali procedūra ir liks laukti kai 

kurių vėliau numatytų rekomendacijų įgyvendinimo po nežinia kiek metų, 

3. Baltarusijos pusė ims teigti apie savo bendradarbiavimą su Europos Sąjungos 

branduolinės saugos ekspertais ir Tarptautine atominės energetikos agentūra, neva 

atsižvelgus į visas (?) pateiktas rekomendacijas, 

4. Lietuva ir kitos valstybės negalės pakartotinai kelti streso testų, kurie yra pagrindiniai 

kriterijai branduolinės saugos politikoje, klausimo arba tai bus labai apsunkinta. 

 

Susidariusi tokia mulkinimo situacija grasina tapti sunkiai įveikiama kliūtimi Lietuvai, pagrįstai 

keliančiai Astravo AE nesaugumo klausimus.  

 

Deja, tenka konstatuoti, jog tarptautinėje erdvėje bei ES lygmeniu iki šiol viešoji nuomonė 

Astravo AE saugumo klausimu yra nepalanki Lietuvai, o Lietuvos pozicija ir argumentai dėl 

Astravo AE nesaugumo nėra tinkamai suformuojami ar pristatomi. Sąjūdis prieš Astravo AE 

pastebi, jog šiuo metu vis dar nėra informacinio lauko susijusio su Astravo AE stebėsenos, 

analizės, aktyvaus komunikavimo politikos.  

 

Pirmiausia, siekiant parengti Lietuvos poziciją reikia nuosekliai įvertinti ENSREG vykdomos 

veiklos ribotumą ir keliamų reikalavimų lygį bei pripažinti, kad ENSREG rekomendacijos 

neapima ir nenumato šių esminių saugumo veiksnių: 

1. Astrave esančios AE vietos tinkamumas ir vietos parinkimo visapusiškas įvertinimas, 

2. Nėra pateikti Astravo atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo duomenys ir 

neatliktas seismologinis vietos įvertinimas, 

3. Nėra įvertintas sunkiojo lėktuvo sudužimo arba tokio teroristinio smūgio poveikis. 

 

Atsižvelgus į esmines aukščiau paminėtas branduolinio saugumo spragas ir jų neatitikimą 

ENSREG rekomendacijoms, manome, jog Lietuva jau dabar turi pradėti rengti savo argumentus 

ir poziciją, tikintis galutinio formalių ENSREG išvadų paskelbimo šių metų vasarą. Taip pat 
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gyvybiškai svarbu sutelkti visas diplomatines, ekspertines ir strateginės komunikacijos 

pastangas, siekiant tinkamo Lietuvos interesų atstovavimo bei ES sprendimų priėmėjų ir ES 

piliečių informavimo tarptautiniu lygiu. 

 

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta aukščiau, kreipiamės į Jus su raginimu: 

1. Parengti tinkamą Lietuvos poziciją, kuria bus remiamasi toliau kvestionuojant 

Astravo AE saugumą, informuojant partnerius ir ES visuomenę, 

2. Nedelsiant įsteigti pareigybę ar padalinį, koordinuojantį su Astravo AE susijusią 

informacinio lauko stebėseną, analizę bei tarptautinę komunikaciją.  

 

Lietuva privalo tęsti oponavimą Astravo AE politikai ir pasiruošti ryžtingiems veiksmams savo 

gyventojų saugios ateities labui.  

 

 

 

 

Pagarbiai 

 

Petras Auštrevičius 

Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pirmininkas 

 

 
 

 

Profesorius Vytautas Landsbergis 

Sąjūdžio prieš Astravo AE garbės pirmininkas 
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