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Prieš metus gimė, arba buvo įsteigta, visuomeninė geros 
valios žmonių organizacija pasipriešinti blogos valios 
žmonių neatsakingai veiklai prieš Lietuvos ir Gudijos 
tautas, prieš Europos Sąjungą ir net joje gyvenančių 
žmonių gyvybę. Ir sveikatą, kuri blogosios valios žmonėms 
mažiausiai rūpi.

„ASTRAVAS“ 
BE MĮSLIŲ

Tai Baltarusijos atominė elektrinė (BAE) Astravo vietovėje, tarytum užsienyje, 
bet prie pat Lietuvos sostinės Vilniaus. Populiarioje vartosenoje „Astravas“, 
kaip ir „Černobylis“, jau ne geografija.

Su Lietuva nederinta, principinio sutikimo neklausta, iš Lietuvos ciniškai 
tyčiojamasi. BAE „už sienos“, taigi darom, ką norim, nors radiacija nepažįsta  
jokių geografinių sienų.

Kadangi ši nesaugi elektrinė yra Rusijos politinis projektas, jis turi visus 
tos šalies politikos bruožus. Ekspansinio užvaldymo siekiai, ardant ES 
vienybę, viršūnių pasipelnymas, kuriant gyvybinę grėsmę visiems aplink, 
galimas antilietuviškas kerštas dėl tariamo SSRS „sugriovimo“ dangstomi 
demagogija, neva čia „tik verslas“, „liaudies gerovė“, ir nekompetentingų 
diktatorių patyčiomis žadamos aukščiausios „saugumo garantijos“.  
Apie tikras tarptautines garantijas tariamieji „verslininkai“ nė nekalba,  
ekspertų neįsileidžia.

Antiastravinis sąjūdis Lietuvoje vos per vienerius metus, kad ir nepalaikomas 
Vyriausybės bei didžiųjų medijų, įstengė įtvirtinti šią problemą lietuviškoje ir 
ES sąmonėje. Masinė piliečių peticija jau įteikta ir bus svarstoma Europos 
Parlamente. Lietuvos valdžia kol kas laikosi nusistatymo nepirkti nešvarios 
„Astravo“ energijos iš neremtinos įmonės, bent nemokėdama už mūsų šaliai 
primestą nelaimę. Toks įstatymas. Pakaks niekieno neprašytų, primestų 
mums išlaidų žmonių, kelių, vandenų apsaugai.

Tokia pasipriešinimo kovos pradžia, kurią kiek atspindi dabar išleidžiama 
„Anti-A“ sąjūdžio Valdybos ataskaita. 

Profesorius Vytautas Landsbergis 
Sąjūdžio prieš Astravo AE garbės pirmininkas
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Tada sakiau ir dabar kartoju – pakeisti galime 
daug ką, tik reikia veikti ne po vieną. Sąjūdžio 
prieš Astravo AE atsiradimas buvo prasmingas 
ir, sakyčiau, tiesiog būtinas. Po virtinės avarijų 
ir joms besitęsiant, pirmasis Astravo jėgainės 
reaktorius šiandien yra paleistas, nepaisant 
to, kad elektrinė nė iš tolo neatitinka europinių 
ir tarptautinių saugumo standartų. Maža to, 
jėgainės projekto sumanytojai toliau rodo 
pasibaisėtiną cinizmą, kalbėdami apie saugumą 
ir žmonių gyvybes. Černobylio tarsi nebuvo.

Esu tikras, kad Sąjūdžio prieš Astravo AE 
atsiradimas bei mūsų visuomeninės grupės 
iniciatyvos yra gyvybiškai svarbus atsakas. Su 
jėgainės paleidimu susijusios grėsmės toliau auga 
dėl beatodairiškų Baltarusijos ir Rusijos režimų 
politikos. Kita vertus, turime pripažinti, kad lieka 
nepadarytų namų darbų ir čia, Lietuvoje. 

Mes niekada nesutiksime, kad Baltarusijoje 
statoma ir purvinais pinigais finansuojama 
branduolinė jėgainė toliau liktų esminis pavojus 
ateities Lietuvai ir mūsų augančiai kartai. 
Todėl tolimesnės Astravo AE statybos turi būti 
sustabdytos. Lietuva ir ES privalo užtikrinti, kad 
kiekvieno mūsų ir Europos saugumui Astravas 
nebebūtų grėsmė. Lietuva ir Europa privalo 
pasiekti, kad Astravo AE elektros energija 
nepatektų į ES rinką.

Sąjūdis prieš Astravo AE toliau mato pareigą 
telkti visus neabejingus piliečius, kurie pasiryžę 
šį atominį monstrą stabdyti. Turime išnaudoti 
visas progas, pasitelkti visas priemones. Turime 
būti kūrybiški, nes grėsmė to reikalauja.

Sąjūdžio veiksmai ir pozicija, siūlant konkrečius 
sprendimus dėl jėgainės, sukėlė buvusios 
valdžios susierzinimą. Jai nereikėjo pilietinės 
visuomenės aktyvumo, protingų pasiūlymų, 
telkiančių veiksmų. Būta pavienių bandymų 
Sąjūdį ir mūsų iniciatyvas juodinti įvairiose 
publikacijose žiniasklaidoje. 

Tai nesustabdė mūsų veržlumo, atvirkščiai – tai 
mus mobilizavo ir įkvėpė dar labiau. Sąjūdis buvo 
ir liks plati pilietinė iniciatyva. Jos nenusavins 
nė vienas organizacijai priklausantis politikas 
ar politinė partija, kad ir kaip tuo bandytų įtikinti 
mūsų oponentai. 

Sąjūdis telkia ir jungia įvairių sričių ekspertus, 
aktyvius pilietiškus žmones, norinčius šviesesnės 
ateities. Mes remiame naujosios Lietuvos 
Vyriausybės užsidegimą siekti absoliutaus 
Astravo atominės jėgainės boikoto. Turime dirbti 
išvien, kad išsikeltas tikslas būtų įgyvendintas. 

Suprantame, kad kova su Astravo monstru bus 
ilga. Norime, kad dar daugiau Lietuvos ir Europos 
piliečių prisidėtų prie Sąjūdžio ir taip sustiprintų 
mūsų balsą. Esu labai dėkingas visiems, kurie jau 
veikia Sąjūdyje. Kviečiu toliau žengti kartu, padėti 
vieni kitiems, padėti ateities kartai užaugti saugiai.

REIKALINGI IR MŪSŲ 
ŽODŽIAI, IR VEIKSMAI
Prieš steigiant Sąjūdį, būta nemažai skeptiškų balsų. Klausta, kokie 
mūsų tikslai, ką mes dar galime padaryti ar pakeisti, kai Astravą 
mums tiesiog pakišo po nosimi. Kai kas vis bandė skleisti nevilties 
žinią – jau per vėlu...

Petras Auštrevičius 
Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pirmininkas



Sąjūdis prieš Astravo AE yra pilietinės visuomenės organizacija, 
siekianti, kad būtų imamasi visų įmanomų priemonių apsisaugoti 
nuo Astravo atominės elektrinės keliamos grėsmės ir būtų 
sustabdyta tolesnė šio projekto plėtra.

Asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“ steigiamasis susirinkimas 
įvyko 2020 m. vasario 1 d. Susirinkimo metu buvo pasirašyta 
Asociacijos steigimo sutartis ir patvirtinti įstatai. 2020 m. vasario 
15 d. įvyko pirmasis Asociacijos narių suvažiavimas, kurio metu 
išrinkti Asociacijos valdymo organai.

SĄJŪDIS PRIEŠ ASTRAVO AE SIEKIA, KAD:
• Astravo AE statybos būtų sustabdytos, atominė elektrinė uždaryta ir jai parinkta kita, 

saugi vieta;

• Lietuva ir ES imtųsi visų įmanomų priemonių atominės elektrinės saugumui užtikrinti;

• Astravo AE elektros energija nepatektų į ES rinką.
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2020 m. vasario 15 d. pirmojo suvažiavimo 
metu priimti dokumentai

1. Pirmojo suvažiavimo deklaracija  
(Priedas: 1)

2. Kreipimasis į Baltarusijos prezidentą 
Aliaksandrą Lukašenką (Priedas: 2)

Kreipimaisi į Lietuvos institucijas

1. 2020 m. kovo 9 d. kreipimasis į LR 
Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl Lietuvos 
pasitraukimo iš Vienos konvencijos 
(LR Prezidento raštas gautas 2020 m. 
balandžio 16 d.)

2. 2020 m. kovo 12 d. kreipimasis į Lietuvos 
savivaldybes*  dėl bendradarbiavimo

3. 2020 m. kovo 31 d. kreipimasis į LR 
Vyriausybę dėl Europos Komisijos ir 
Europos Sąjungos branduolinės saugos 
grupės vizito į Baltarusiją vertinimo ir 
Lietuvos Vyriausybės pozicijos*

4. 2020 m. gegužės 15 d. Sąjūdžio valdybos 
pareiškimas LR Prezidentui Gitanui 
Nausėdai ir LR Ministrui Pirmininkui 
Sauliui Skverneliui dėl nepritarimo 
dabartiniam projektui dėl ES ir Baltarusijos 
partnerystės prioritetų susitarimo. 
Prezidento kanceliarijos atsakymas 
gautas 2020 m. birželio 15 d. 

5. 2020 m. birželio 23 d. paklausimas 
Daiviui Virbickui, generaliniam AB „Litgrid“ 
direktoriui, dėl klausimų, susijusių su 
strateginiu Lietuvos tikslu sinchroniškai 
prisijungti prie kontinentinės Europos 
elektros tinklų (KET), ir dėl būtinųjų 

priemonių, skirtų apsisaugoti nuo Astrave 
statomos nesaugios branduolinės 
elektrinės

6. 2020 m. rugsėjo 17 d. kreipimasis į LR 
Prezidentą, Ministrą Pirmininką ir Seimo 
Pirmininką dėl Lietuvos gyvybinių interesų 
užtikrinimo*

7. 2020 m. gruodžio 9 d. raštas LR 
Prezidentui Gitanui Nausėdai dėl 
artėjančios Vadovų Tarybos

8. 2021 m. sausio 19 d. raštas Ministrei 
Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Kreipimaisi į Europos ir užsienio institucijas

1. 2020 m. balandžio 6 d. kreipimasis 
„Location and nuclear safety of Belarus 
Nuclear Power Plant“ į ENSREG ir Europos 
Komisiją

2. 2020 m. balandžio 26 d. Černobylio 
katastrofos metinių proga raštas 
„Location and nuclear safety problems of 
the Belarusian Nuclear Power Plant“ ES ir 
NATO šalių ambasadoriams Lietuvoje

3. 2020 m. gegužės 20 d. raštas 
tarptautinėms finansinėms institucijoms – 
Pasaulio bankui, Europos investiciniam 
bankui (EIB), Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros bankui (ERPB), Tarptautiniam 
valiutos fondui dėl finansinės paramos 
teikimo Baltarusijai. Atsakymai gauti iš EIB 
ir ERPB

4. 2020 m. liepos 1 d. kreipimasis į  
Arhuso Konvenciją

  Žvaigždute pažymėti raštai, į kuriuos atsakymas nebuvo gautas.

2020 m. vasario 15–gruodžio 31 d.

NUVEIKTI DARBAI
RAŠTAI IR DOKUMENTAI

5. 2020 m. rugpjūčio 5 d. raštas-atsakymas 
Europos Komisijos Energetikos 
generaliniam direktoratui dėl Astravo AE 
saugumo reikalavimų

6. 2020 m. lapkričio 6 d. raštas Europos 
Komisijos pirmininkei Ursulai von der 
Leyen dėl Astravo AE elektros importo į 
ES rinką ir Baltijos šalių elektros sistemų 
sinchronizavimo su kontinentinės  
Europos tinklais

7. 2020 m. lapkričio 13 d. raštas Latvijos 
viešųjų paslaugų reguliavimo komisijai dėl 
prekybos elektra su trečiosiomis šalimis

8. 2020 m. lapkričio 20 d. raštas Virginijui 
Sinkevičiui, Europos Komisijos nariui, 
atsakingam už aplinką, vandenynus ir 
žuvininkystę, dėl Astravo AE (atsakymas 
iki 2020 m. gruodžio 31 d. negautas) 

TEISINĖS INICIATYVOS

1. Išsamiai pristatė Seimo Energetikos 
ir darnios plėtros komisijos bei Seimo 
laikinosios Veiksmų dėl Astravo 
atominės elektrinės koordinavimo 
grupės jungtiniame 2020 m. balandžio 
1 d. posėdyje problematiką, susijusią su 
Lietuvos dalyvavimu Vienos konvencijoje 
dėl civilinės atsakomybės už branduolinę 
žalą, ribojančioje galimų atlyginti nuostolių 
sumą, ir pateikė konkrečius pasiūlymus 
dėl tolimesnių veiksmų; papildomai 
išsakė savo poziciją jungtiniame 2020 
m. gegužės 27 d. posėdyje, kur buvo 
svarstoma valstybės institucijų pozicija 
šiuo klausimu.

2. Teikė pasiūlymus, kuriais siekiama:

• papildyti Lietuvos Respublikos 
konstitucinių įstatymų sąrašo įstatymą 

ir priimti naują konstitucinį įstatymą 
dėl Baltarusijos branduolinės elektrinės 
keliamos grėsmės,

• išstoti iš Vienos konvencijos dėl civilinės 
atsakomybės už branduolinę žalą, 
ribojančios galimų atlyginti nuostolių dalį, 

• raginti Vyriausybę imtis reikiamų 
priemonių ir priimti teisės aktus, kuriuose 
būtų apibrėžtos galimų avarijų Astravo 
branduolinėje elektrinėje padarinių 
likvidavimo Lietuvoje nuostatos bei 
nustatyta dėl parengiamųjų darbų jau 
dabar patiriamų išlaidų įvertinimo bei 
visos žalos kompensavimo tvarka ir 
sąlygos, apribotas elektros energijos 
iš Baltarusijos patekimas į Lietuvos 
Respubliką ir visą Europos Sąjungą ir pan. 

Sąjūdis prieš Astravo AE ėmėsi šių teisinių iniciatyvų:

https://drive.google.com/file/d/1_4TZjyGUK4I9tLbSAOwCyn1JIleRSCig/view
https://drive.google.com/file/d/1oy6iktgpPrb94dr7pdRqvMNdAyZNYOyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tufZlsi9fuMmMA7ioYM3i8sODnysz46L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uKze0KDFEG4iYdRSBD6Zaqs5wzfqJoT_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ck6L2xeWkv2cRnav7_2Ymjh7Zy45FKoj
https://drive.google.com/file/d/1LYApWxyFF41go5cxEQx0Ot0ymeVG2XNC/view?usp=sharing
https://www.docdroid.net/AEGFcoi/20200917-kreipimasis-del-metodikos-pdf
https://drive.google.com/file/d/1_i7DtOyjUk04faJRznvxEfq0JwGSEXqR/view
https://c9e13b14-1665-4340-bd39-869c23e01708.filesusr.com/ugd/7a083f_a4be1e57947f41a88832dac7ed3b00b6.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1ItOd4O5l8IQfUWQ9HVcaqaiSj5w086kc
https://drive.google.com/drive/folders/1ItOd4O5l8IQfUWQ9HVcaqaiSj5w086kc
https://drive.google.com/drive/folders/1ItOd4O5l8IQfUWQ9HVcaqaiSj5w086kc
https://drive.google.com/file/d/19WlP7JTgFxT56WFiSELW3FRZqF7xx3es/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mWK1VHOKi8CSx9XRhHWs0wAyLV7u8CkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKifRigLPvdrvnxYPmJVJgylN1m_Vpoi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAh-7-BfKxBYU0PdR3wV48UlhDVZ2E2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4j6a0yhmBFNPwfVg48kKsTb_I8C9eIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q8b1tGhrF3hJsIOL4raqBt3H5Zb7jqEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sYFdQuxh6CMieQXAtndofSQ2vhrM6p_I/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jD-gMV9l6ZI&t=1647s
https://www.youtube.com/watch?v=KFXRQHH3AZU&t=1647s
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2d3ee8409b3911eaa51db668f0092944?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=c8705a02-6a58-48cb-b931-94d9ac60d3e3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bdf32fa8f6611eaa51db668f0092944?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=348bb934-c219-4b16-849b-a175cc773828


Virtuali diskusija „Traktoriai ir ledo ritulys 
nuo koronaviruso: o kas apsaugos nuo 
astraviruso?“ (2020 m. balandžio 15 d.)

Kartu su prof. Vytautu Landsbergiu, Seimo nariu 
Žygimantu Pavilioniu,  Europos Parlamento nariu 
Petru Auštrevičiumi, Žaliosios politikos instituto 
vadove Ieva Budraite, Baltarusijos opozicinių 
partijų atstovais Tatjana Novikova, Anatolijumi 
Lebedko ir Pavelu Severinecu, moderuojant 
žurnalistui Ryčiui Staseliui, vyko diskusija apie 
tai, ką koronavirusas atskleidė apie Baltarusijos 
valdžios (ne)gebėjimą valdyti krizines situacijas 
bei kaip Lietuva ir ES gali užkirsti kelią blogiausio 
scenarijaus – avarijos Astravo AE – atsiradimui. 

Virtuali diskusija „Černobylis dega vėl: ar 
Europa pasimokė iš istorijos?“ (2020 m. 
balandžio 28 d.)

Praėjus 34 metams po Černobylio katastrofos, 
pasekmės jaučiamos iki šiol – Ukrainoje 
vėl liepsnojo buvusios atominės elektrinės 
teritorijoje esantys miškai. Tačiau Baltarusijoje 

statoma panašaus tipo atominė elektrinė kelia 
klausimą – ar tikrai Europa išmoko Černobylio 
pamoką? Apie tai kalbėjosi Ukrainos parlamento 
narys Sergejus Nagorniakas, buvęs Ukrainos 
užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas, 
Žaliosios politikos instituto vadovė Ieva Budraitė 
ir Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius. 

Virtuali diskusija „Atominė energetika 
Europoje: ar Vokietijos patirtis pritaikoma 
Baltarusijai?“ (2020 m. gegužės 20 d.)

Rusiško kapitalo valdomas ir Kremliaus 
prižiūrimas Astravo AE projekto rangovas 
„Rosatom“ bei Baltarusijos valdžia, pasitelkusi 
net Kinijos pagalbą, ignoruoja Lietuvos 
reikalavimus ir visos Europos sau taikomus 
žaliosios politikos principus. Ar žalioji ES politika 
turi ir gali būti pritaikoma mūsų kaimynystėje? 
Ar Vokietijos žaliųjų pozicija dėl Astravo gali 
tapti oficialia Vokietijos politika? Ar galime 
tikėtis, kad Berlynas mus paremtų ginče su Ryga 
dėl elektros nepirkimo iš Astravo AE ir padėtų 

RENGINIAI
Lietuvai įtikinti visą ES mus paremti ir sustabdyti 
Astrave statomą monstrą? Šiais ir kitais 
klausimais diskutavo Sąjūdžio prieš Astravo 
AE atstovai Žygimantas Pavilionis, Vidmantas 
Janulevičius, Paulius Serapinas su Vokietijos 
žaliųjų partijos lyderiu Europos Parlamente 
Sergey’umi Lagodinsky’u bei Frankurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ) užsienio politikos 
redaktoriumi Reinhard’u Veser’iu.

Diskusija „#ZhyvieBelarus: kaip galime 
palaikyti kaimynus?“, organizuota kartu su 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) 
(2020 m. spalio 1 d.)

Vos už keliasdešimties kilometrų nuo Lietuvos 
sienos ir toliau liejasi kraujas. Nekalti žmonės 
įkalinami, laikomi nehumaniškomis sąlygomis, 
dešimtys jų iki šiol dingę be žinios. Nepaisant 
politinio chaoso ir neaiškios diktatūrinio režimo 
ateities, toliau buvo tęsiami Astravo atominės 
elektrinės atidarymo darbai – lapkričio 7 d. 
paleistas pirmasis reaktorius. Tačiau kaip 

situacija Baltarusijoje gali klostytis toliau? 
Kokią reikšmę įvykiai Baltarusijoje turi Lietuvos 
saugumui? Kaip Lietuva gali įtvirtinti savo 
nacionalinį interesą, siekdama demokratiškos 
Baltarusijos ir sprendžiant nesaugios, Astrave 
esančios atominės elektrinės rizikas? Kaip 
kiekvienas iš mūsų galime išreikšti palaikymą ir 
solidarumą su kaimynais?

Šiais ir kitais klausimais kalbėjosi prof. Vytautas 
Landsbergis, Sąjūdžio prieš Astravo AE garbės 
pirmininkas, Lukas Kornelijus Vaičiakas, LiJOT 
prezidentas, Agnė Zalanskaitė, akcijos „Freedom 
first! Go Belarus“ iniciatorė, o diskusiją moderavo 
Valstybinės jaunimo reikalų tarybos narys 
Klaudijus Melys.
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https://www.15min.lt/video/traktoriai-ir-ledo-ritulys-nuo-koronaviruso-o-kas-apsaugos-nuo-astraviruso-179508
https://www.15min.lt/eurolyga/video/cernobylis-dega-vel-ar-europa-pasimoke-is-istorijos-180144
https://www.facebook.com/AstravuiSTOP/videos/4026990647341099/
https://www.facebook.com/events/606287966707306/?active_tab=discussion


KITOS VEIKLOS IR INICIATYVOS
Atvira peticija Europos Parlamentui

Sąjūdis prieš Astravo AE inicijavo tarptautinę peticiją prieš Astravo atominę jėgainę, kurią 
planuojama įteikti Europos Parlamentui 2021 metais. Peticiją, išverstą į penkias kalbas, elektroniniu 
būdu jau pasirašė daugiau nei 9 000 žmonių Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tarp pasirašiusiųjų –  
buvęs Estijos prezidentas Toomas Hendrik Ilves,  JAV istorikas, Jeilio universiteto profesorius 
Timothy Snyder’is, Nobelio premijos laureatė Svetlana Aleksijevič ir kiti. 

Prieš prasidedant pandemijai, Lietuvoje vyko parašų prieš Astravo AE rinkimų akcijos. Nuotraukose – akimirkos iš Vilniaus knygų mugės

Peticija Europos Parlamentui dėl elektros 
boikoto visoje Europos Sąjungoje

Sąjūdžio prieš Astravo atominę elektrinę valdyba 
su peticija kreipėsi į Europos Parlamentą, 
prašydama pripažinti, kad Baltarusijos jėgainės 
veikimas Astrave prieštarauja tarptautiniams 
aplinkosaugos ir atominės energetikos saugumo 
reikalavimams, yra nesuderinamas su Europos 
žaliuoju kursu bei yra nepriimtinas.

Peticija taip pat prašoma, kad Europos 
Parlamentas patvirtintų rezoliuciją, draudžiančią 
importuoti Astrave pagamintą elektrą į ES rinką. 
Tuo atveju, jei nesaugi Astravo atominė elektrinė 
bus pradėta eksploatuoti, Europos Parlamentas, 
Europos Komisija ir Europos Taryba raginama 
įvesti sankcijas atominės elektrinės statytojams 
bei su statyba ir jėgainės eksploatavimu 
susijusiems asmenims.

2020 m. spalio 28 d. Europos Parlamento 
Peticijų komitetas apsvarstė Sąjūdžio prieš 
Astravo AE peticiją. Buvo priimtas sprendimas, 

kad Europos Parlamentas kvies Europos 
Komisiją nuolat dalytis informacija apie Astravo 
atominę jėgainę, pažymėta, kad reikalingi 
atsakymai į iškeltus atominio saugumo 
klausimus – dėl to raštu bus kreipiamasi ir į ES 
Tarybos prezidentą. Plačiau internete adresu 
www.astravuine.lt/post/peticija-kviečiama-
įtvirtinti-astravo-elektros-boikotą-visoje-es. 

Iniciatyvos ir protestai prieš Baltarusijos 
režimo nusikaltimus

2020 metai buvo ypatingi Baltarusijai ir visam 
regionui – nors baltarusių tauta represiniam  
A. Lukašenkos režimui priešinosi daugelį metų, 
tik šiemet nuo 2020 m. rugpjūčio 9 d. paskelbtų 
suklastotų prezidento rinkimų visas pasaulis 
pamatė baltarusių solidarumą, vienybę ir ryžtą 
priešintis priespaudai. Sąjūdžio prieš Astravo 
AE nariai, palaikydami baltarusių laisvės siekį, 
inicijavo ir kartu su baltarusių diaspora bei 
kitų organizacijų atstovais Lietuvoje dalyvavo 
įvairiose palaikymo akcijose.
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http://www.astravuine.lt/post/peticija-kvie%C4%8Diama-%C4%AFtvirtinti-astravo-elektros-boikot%C4%85-visoje-es
http://www.astravuine.lt/post/peticija-kvie%C4%8Diama-%C4%AFtvirtinti-astravo-elektros-boikot%C4%85-visoje-es
https://www.ipetitions.com/petition/stop-unsafe-astrovyets-nuclear-power-plant?fbclid=IwAR3b8ZUfonjK9EfEF_bH9djEE-
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/committee-on-petitions_20201028-0900-COMMITTEE-PETI_vd?fbclid=IwAR11wTBrh9YYLWPIixrfzGezwC4RnEPCIS-Li1hRiqaFhbcxyHMxJz2Jjgg
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/committee-on-petitions_20201028-0900-COMMITTEE-PETI_vd?fbclid=IwAR11wTBrh9YYLWPIixrfzGezwC4RnEPCIS-Li1hRiqaFhbcxyHMxJz2Jjgg


Kreipimasis į Lietuvos politines partijas

Artėjant 2020 m. LR Seimo rinkimams, Sąjūdis 
prieš Astravo AE kreipėsi į Lietuvos politines 
partijas – rinkimų kampanijos dalyves, kviesdamas 
pristatyti savo poziciją Astravo AE klausimais. 

Atsakymus pateikė šios partijos: Lietuvos 
socialdemokratų darbo partija, Laisvės partija, 
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos 
žaliųjų partija ir Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai (TS-LKD), kurių pozicijas 
Sąjūdis prieš Astravo AE visiškai ar iš dalies palaiko.

Penkios politinės partijos atsakymo nepateikė: 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Darbo 
partija, Lietuvos socialdemokratų partija, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų 
šeimų sąjunga ir partija „Laisvė ir teisingumas“.

Su partijų pateiktais atsakymais galima 
susipažinti internete adresu bit.ly/3lv8Wf9. 

Leidžiami naujienlaiškiai

Iki šiol yra išleista 18 Sąjūdžio prieš Astravo AE 
naujienlaiškio numerių.

Siūlymas 2020 metų Laisvės premiją skirti 
Baltarusijos opozicijai

Sąjūdis prieš Astravo AE pateikė Baltarusijos 
demokratinės opozicijos kandidatūrą šių metų 

Laisvės premijai gauti. Šią premiją tradiciškai 
skiria Lietuvos Respublikos Seimas, ja įvertinami 
asmenų ir organizacijų laimėjimai bei indėlis 
ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją bei 
kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą 
apsisprendimą ir suverenitetą. Plačiau internete 
adresu www.astravuine.lt/post/2020-ųjų-laisvės-
premiją-siūloma-skirti-baltarusijos-opozicijai.

Sviatlana Cichanouskaja

Sąjūdžio narių parengti tekstai Europos 
Parlamento grupės „Renew Europe“ leidiniui 
„THE NEED FOR EUROPEAN SOLIDARITY AND 
SOLUTIONS. Belarusian Nuclear Power Plant 
in Astravyets (the AstravyetsNPP): An unsafe 
and risky project that must be stopped“ (bit.
ly/3psvTll)

SĄJŪDŽIO ATSTOVŲ  
VIEŠI PASISAKYMAI

1. Arvydas Sekmokas. Sąjūdžio prieš Astravo AE raudonos linijos (2020-02-17)

2. Herkus Gabartas. Anti-astravinis sąjūdis: pradėkime nuo žemiausiai kabančių vaisių raškymo 
(2020-02-20)

3. Arvydas Sekmokas. Kova už Laisvę neturi pabaigos (2020-03-10)

4. Petras Auštrevičius, Herkus Gabartas, Arvydas Sekmokas. Prezidento žodis (2020 03 17)

5. Herkus Gabartas: Koronaviruso strestestas Baltarusijai, arba Ko galime tikėtis Astravo AE avarijos 
atveju? (2020-04-06)

6. Ieva Budraitė. Ekologija – ginklas prieš „Astravo monstrą“ (2020-04-07)

7. Vytautas Landsbergis. Černobylis-2 (2020-04-13)

8. Petras Auštrevičius, Žygimantas Pavilionis: Dialogas su Baltarusija  (2020-04-18)

9. Sąjūdžio prieš Astravo AE pareiškimas, 2020 m. balandžio 25 d. 

10. Arvydas Sekmokas. Pergalės paradas Minske, tarptautiniai ekspertai ir Baltarusijos AE: kaip 
pasiekti, kad ji būtų saugi? (2020-05-16)
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http://www.astravuine.lt/post/2020-%C5%B3j%C5%B3-laisv%C4%97s-premij%C4%85-si%C5%ABloma-skirti-baltarusijos-opozicijai
http://www.astravuine.lt/post/2020-%C5%B3j%C5%B3-laisv%C4%97s-premij%C4%85-si%C5%ABloma-skirti-baltarusijos-opozicijai
http://www.astravuine.lt/post/2020-%C5%B3j%C5%B3-laisv%C4%97s-premij%C4%85-si%C5%ABloma-skirti-baltarusijos-opozicijai
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-sekmokas-sajudzio-pries-astravo-ae-raudonos-linijos.d?id=83555167
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1144502/herkus-gabartas-anti-astravinis-sajudis-pradekime-nuo-zemiausiai-kabanciu-vaisiu-raskymo
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-sekmokas-kova-uz-laisve-neturi-pabaigos.d?id=83718233&fbclid=IwAR3L9hLptnFr9OnyW0ILh_TLMM2G0zsSXWnSOVhzAAFVbRcVK00WeKf5aD4
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1152220/petras-austrevicius-herkus-gabartas-arvydas-sekmokas-prezidento-zodis
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/herkus-gabartas-koronaviruso-strestestas-baltarusijai-arba-ko-galime-tiketis-astravo-ae-avarijos-atveju-18-1300324
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1160892/ieva-budraite-ekologija-ginklas-pries-astravo-monstra
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1162970/vytautas-landsbergis-cernobylis-2?fbclid=IwAR2DhrHKhu73-KhLVKV-QmiFUzxSPTLLsC1ctcseE3jKpZEr1kEqRnlW17s
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/petras-austrevicius-zygimantas-pavilionis-dialogas-su-baltarusija-18-1305766?fbclid=IwAR3I4a51MatFFMSvywZga7Kv_OLdwwIhUBXto96kq4mHroAqyqAU9cQB7gM
https://www.facebook.com/AstravuiSTOP/posts/151392326415329
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-sekmokas-pergales-paradas-minske-tarptautiniai-ekspertai-ir-baltarusijos-ae-kaip-pasiekti-kad-ji-butu-saugi.d?id=84252443
https://bit.ly/3lv8Wf9
https://www.astravuine.lt/naujienlaiskis
www.astravuine.lt/post/2020-%C5%B3j%C5%B3-laisv%C4%97s-premij%C4%85-si%C5%ABloma-skirti-baltarusijos-opozicijai
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11. Žygimantas Pavilionis, Vidmantas Janulevičius, Paulius Serapinas. Ar Vokietija gali tapti Lietuvos 
sąjungininke prieš Astravą? (2020-05-26)

12. Vytautas Landsbergis. Broliška kaimyno kiaulystė Vilniui (2020-04-28)

13. Sąjūdis prieš Astravo AE: krizė nėra dingstis nekelti jėgainės saugumo problemų (2020 04 29)

14. P. Auštrevičius, I. Budraitė, Ž. Pavilionis: Ar Europa pasimokė iš istorijos? (2020 05 04)

15. Sąjūdis prieš Astravo AE ragina valdžią nedelsti dėl kaimynystėje statomos elektrinės (2020 05-07)

16. Vytautas Landsbergis. Astravininkai ir antiastravininkai (2020-05-13)

17. Profesorius V. Landsbergis: koronavirusas ne amžinas, o „astrovirusą“ turėsime labai ilgai  
(2020-05-21)

18. V. Landsbergis apie atominę elektrinę: norima priversti Lietuvą gultis po Astravu (2020-05-21)

19. Seimo nario Žygimanto Pavilionio spaudos konferencija „Ar priartėjome prie Europos Sąjungos 
Rytų partnerystės fiasko?“ (2020-05-21)

20. V. Landsbergis įžvelgia dar vieną grėsmę dėl Astravo AE: ši slypi pačioje Lietuvoje (2020-05-21)

21. Vytautas Landsbergis. Astravo savižudžiai (2020-05-23)

22. Herkus Gabartas. Astravo AE: ar leisime baltarusiškiems automobiliams važinėti Lietuvos keliais be 
žaliosios kortelės? (2020-05-29)

23. Arvydas Sekmokas. Lietuva taps tiltu Astravo AE elektrai (2020-06-02)

24. Sąjūdis prieš Astravo AE. „Dėl Baltijos šalių bendros prekybos elektra su trečiosiomis šalimis“ – 
Lietuvos interesų išdavystė (2020-06-02)

25. Petras Auštrevičius, Arvydas Sekmokas. Ar streso testų įgyvendinimo užtenka siekiant, kad 
Baltarusijos AE Astrave būtų saugi? (2020-06-02)

26. Prie Vyriausybės surengtas protestas dėl Astravo AE: ragina ministerijos projektą atmesti, o 
Vaičiūną – atsistatydinti (2020-06-03)

27. Vytautas Landsbergis. Dar vienas birželis (2020-06-03)

28. Vytautas Landsbergis. Kur mes visi buvome? (2020-06-06)

29. Arvydas Sekmokas. Politinė deklaracija ar įstatymo apėjimas? (2020-06-09)

30. Petras Auštrevičius, Žygimantas Pavilionis. Prezidento patarėjas J. Neverovičius skleidžia 
klaidinančią informaciją (2020-06-09)

31. Vytautas Landsbergis. Urano virtuvė prie Vilniaus ir Lietuvos pasirengimas (2020 06 13)

32. Vytautas Landsbergis: norėčiau tikėti, kad dugnas jau pasiektas (2020-06-18)

33. Vytautas Landsbergis. Agresijų sinchronas (2020-06-20)

34. Arvydas Sekmokas. Kapituliacijos veiksmų kronika (2020-06-27)

35. Petras Auštrevičius. Mes piliečiai, ne sąmokslininkai (2020-06-29)

36. Vytautas Landsbergis. Kremliaus geopolitika ir pūlinys Lietuvos paširdžiuose (2020 06 30)

37. Arvydas Sekmokas. BRELL (2020-07-15)

38. Arvydas Sekmokas. Ar išeisime iš BRELL mordoro, Prezidente? (2020-07-20)

39. Vytautas Landsbergis. ATGIMIMAS iš Astravo? (2020-08-10)

40. Vytautas Landsbergis. Astravo novičiokas – dar po mėnesio arba kitąmet (2020 10 09)

41. Vytautas Landsbergis. Astrave šis tas nauja, beveik nieko gera (2020 10-15)

42. Petras Auštrevičius: Vienas naujosios Vyriausybės tikslų – Astravo jėgainės uždarymas  
(2020-10-27)

43. Vytautas Landsbergis. Silpna nota dėl Astravo (2020-10-28)

44. Vytautas Landsbergis. Anti-A Sąjūdžio Garbės pirmininko laiškas (2020-10-29)

45. Arvydas Sekmokas. Ar Briuselio ir Maskvos spaudimas privers Lietuvą pirkti Astrave pagamintą 
elektrą?(2020-10-30)

46. Vytautas Landsbergis. Būkime nuoseklūs (2020-11-03)

47. Vytautas Landsbergis. Astravas ir didspalis (2020-11-07)

48. Herkus Gabartas. Kaip Lietuvoje įgyvendinsime nesaugios Astravo AE absoliučią blokadą?  
(2020-11-09)

49. Vytautas Landsbergis. Laikas atakti (2020-11-11)

50. Vytautas Landsbergis. Imkimės numerio pirmo (2020-11-16)

51. Petras Auštrevičius: Neišnaudoti diplomatiniai rezervai blokuoti Astravo elektros srautą į Europą 
(2020-11-27)

52. Arvydas Sekmokas. Absoliuti Astravo atominės elektrinės blokada (2020-12-07)

53. Herkus Gabartas. Lietuvai 30. Kaip keitėsi požiūris į branduolinę energetiką: lietuvių galvose įvyko 
lūžis, o prie jo prisidėjo ir Astravo AE (2020-12-28)

54. Arvydas Sekmokas. Trys Astravo scenarijai (2020-12-31)

https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1181959/zygimantas-pavilionis-vidmantas-janulevicius-paulius-serapinas-ar-vokietija-gali-tapti-lietuvos-sajungininke-pries-astrava
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1168154/vytautas-landsbergis-broliska-kaimyno-kiaulyste-vilniui
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/sajudis-pries-astravo-ae-krize-nera-dingstis-nekelti-jegaines-saugumo-problemu-56-1310860?copied
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/p-austrevicius-i-budraite-z-pavilionis-ar-europa-pasimoke-is-istorijos-18-1313046?fbclid=IwAR0FBlafkFJ4pUbUreI0x7VSWZvZzW-VFx6CnjmDrWjmz0Rr_4lhBj89F8U#.XrEeCPIW08o.facebook&copied
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1176066/sajudis-pries-astravo-ae-ragina-valdzia-nedelsti-del-kaimynysteje-statomos-elektrines?fbclid=IwAR0O5JTmUNE2IA6-E4Ysys1vqmca_l3FaAjYyXYFb2WmrcUGRIO9JwmxP9Y
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1177169/vytautas-landsbergis-astravininkai-ir-antiastravininkai
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1180426/profesorius-landsbergis-koronavirusas-ne-amzinas-o-astrovirusa-turesime-labai-ilgai
https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1044121/landsbergis-apie-atomine-elektrine-norima-priversti-lietuva-gultis-po-astravu
https://www.youtube.com/watch?v=GJI9v7hXcfc&fbclid=IwAR0x_1p_RAUwMk0lM4lbw380zJXmm5JVZRa-rdwHJoltiAuiKMJiZPrs6io
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/05/21/news/v-landsbergis-izvelgia-dar-viena-gresme-del-astravo-ae-si-slypi-pacioje-lietuvoje-14979771/
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1180986/vytautas-landsbergis-astravo-savizudziai
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1183285/herkus-gabartas-astravo-ae-ar-leisime-baltarusiskiems-automobiliams-vazineti-lietuvos-keliais-be-zaliosios-korteles
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=84436061
http://www.astravuine.lt/post/d%C4%97l-baltijos-%C5%A1ali%C5%B3-bendros-prekybos-elektra-su-tre%C4%8Diosiomis-%C5%A1alimis-lietuvos-interes%C5%B3-i%C5%A1davyst%C4%97
http://www.astravuine.lt/post/ar-streso-test%C5%B3-%C4%AFgyvendinimo-u%C5%BEtenka-siekiant-kad-baltarusijos-ae-astrave-b%C5%ABt%C5%B3-saugi
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1184687/prie-vyriausybes-surengtas-protestas-del-astravo-ae-ragina-ministerijos-projekta-atmesti-o-vaiciuna-atsistatydinti?fbclid=IwAR12jADlpHp2laxD3rWAjjIp1IDmGDEdy80LL6S2Cf0796rKNxmbgS54PmM
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1184550/vytautas-landsbergis-dar-vienas-birzelis
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1186122/vytautas-landsbergis-kur-mes-visi-buvome
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1186683/arvydas-sekmokas-politine-deklaracija-ar-istatymo-apejimas
http://www.astravuine.lt/post/p-au%C5%A1trevi%C4%8Dius-ir-%C5%BE-pavilionis-prezidento-patar%C4%97jas-j-neverovi%C4%8Dius-skleid%C5%BEia-klaidinan%C4%8Di%C4%85-inform
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1188081/vytautas-landsbergis-urano-virtuve-prie-vilniaus-ir-lietuvos-pasirengimas
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vytautas-landsbergis-noreciau-tiketi-kad-jau-pasiektas-dugnas-56-1335018?copied
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1190143/vytautas-landsbergis-agresiju-sinchronas
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1192033/arvydas-sekmokas-kapituliacijos-veiksmu-kronika
http://www.astravuine.lt/post/mes-pilie%C4%8Diai-ne-s%C4%85mokslininkai
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1193234/vytautas-landsbergis-kremliaus-geopolitika-ir-pulinys-lietuvos-pasirdziuose
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-sekmokas-brell.d?id=84768143
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-sekmokas-ar-iseisime-is-brell-mordoro-prezidente.d?id=84804333
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1205702/vytautas-landsbergis-atgimimas-is-astravo
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1249645/vytautas-landsbergis-astravo-noviciokas-dar-po-menesio-arba-kitamet
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1254108/vytautas-landsbergis-astrave-sis-tas-nauja-beveik-nieko-gera
https://www.astravuine.lt/post/p-au%C5%A1trevi%C4%8Dius-vienas-naujosios-vyriausyb%C4%97s-tiksl%C5%B3-astravo-j%C4%97gain%C4%97s-u%C5%BEdarymas?fbclid=IwAR1ceDG_hejqtE1fbF7XqlrnIah1n7_BE8W6cr6RASSkC_TMvKp286OwAYc
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PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ POBŪDIS 
Parama ir aukos iš fizinių asmenų 
Parama iš juridinių asmenų
Parama nuo deklaruoto GPM 

IŠ VISO PAJAMŲ 
Steigiamojo suvažiavimo išlaidos 
Interneto, ryšių ir socialinių tinklų išlaidos 
Banko mokesčiai

IŠ VISO IŠLAIDŲ

LIKUTIS BANKE (2021 m. vasario 2 d.)

 

SUMA (EUR) 
7 149,89 

100
164,28

 
7 414,16
2 981,40
4 409,74

1,45

7 392,59

21,58 

Sąjūdžio prieš Astravo AE aukotojai

99 proc. sudaro fizinių asmenų parama 

1 proc. įplaukų sudaro juridinių asmenų parama PRIEDAI
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SĄJŪDIS PRIEŠ ASTRAVO AE

2020 m. vasario 15 d.

LR Seimo Kovo 11-osios salė

Pirmojo sambūrio

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 

Priedas: 1

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 
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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.  
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KREIPIMASIS 

 
2020 m. vasario 15 d. 

Vilnius 
 
 
 
p. Aliaksandrui Lukašenkai  
 
Jūsų Ekscelencija Baltarusijos Respublikos Prezidente, 
 
Kreipiamės į Jus gyventi norinčios Lietuvos vardu. 
 
Antiastravinis visuomenės judėjimas Lietuvoje nėra antibaltarusiškas. Esame įsitikinę kaip tik 
priešingai. Linkime Baltarusijai ūkinės ir dvasinės gerovės, o ši negali būti pasiekta žalojant 
kaimyną. 
 
Trečioji šalis norėtų rodyti situaciją dėl Astravo, tarsi nedraugiškos Lietuvai energetinės-
ekologinės politikos autorė būtų Baltarusija. Tokios politikos tikslas – kuo labiau apsunkinti 
Baltarusijos santykius su Lietuva ir ES, kad vienintelė alternatyva Jūsų šaliai liktų 
nesavarankiškumas ir integracija į Rusiją.  
 
Mes suprantame, jog egoistiški Kremliaus valdovai naudojasi silpnesnės Baltarusijos erdve ir 
resursais. Žinome, kad Baltarusijai kaip valstybei ir tautai parengta ir daugiau spąstų; bet tarp jų 
Lietuvai itin grėsminga yra „Rosatomo“ avantiūra Astrave.  
 
Siūlome neforsuoti tos atominės elektrinės pirmojo bloko paleidimo ignoruojant tarptautinius 
saugumo reikalavimus ir mūsų gerąją kaimynystę; siūlome svarstyti BAE vietos problemą 
dvišalių Baltarusijos – Lietuvos ir Baltarusijos – Europos Sąjungos santykių plotmėje. Geresniam 
sprendimui reikia laiko. Atraskite jo. 
 
 
 
Su viltimi - 
 
 
 
Pirmojo Sajūdžio prieš Astravo AE suvažiavimo pirmininkas 
Vykdantysis sekretorius Matas Lasauskas  
 
 
 
 
Garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis 
 

Priedas: 2

mailto:sajudis@astravuine.lt
mailto:sajudis@astravuine.lt


Sąjūdis prieš Astravo AE 

sajudis@astravuine.lt

www.astravuine.lt

mailto:sajudis@astravuine.lt
http://www.astravuine.lt



