LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ
FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS
PAŽYMA
DĖL ASOCIACIJOS „SĄJŪDIS PRIEŠ ASTRAVO AE“
2020 m. gruodžio 4 d. Nr. 3-136 (1.2)
Vilnius
1.

Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) 2020 m. birželio 30 d. gavo pranešimą

(reg. Nr. 1-1522(7.9) „Dėl galimai neteisėto politinės kampanijos finansavimo“, kuriame nurodoma
„2020 m. birželio 29 d. žiniasklaidoje pasirodė informacija apie į Seimą kandidatuojančių Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) bei Liberalų sąjūdžio (LS) atstovų galimai
vykdomą finansinės paramos rinkimą Seimo rinkimų kampanijos metu per organizaciją „Sąjūdis
prieš Astravo AE“.
2.

2020 m. liepos 15 d. VRK gavo pranešimą (reg. Nr. 1-1721(7.9) „Dėl galimai

neteisėto finansavimo ir nežymėtos politinės reklamos skleidimo“, kuriame pateikiama informacija
„2020 m. vasario 13 d. įsteigta asociacija „Sąjūdis prieš Astravo AE“ (toliau – Sąjūdis), tarp
kurios steigėjų ir narių – politikai Vytautas Landsbergis, Petras Auštrevičius, Žygimantas
Pavilionis, Emanuelis Zingeris, Viktoras Pranckietis, Raimundas Lopata ir kt. Kai kurie politikai iš
šių politikų yra kandidatai į Seimo narius <...>. Sąjūdis įkurtas likus dviem mėnesiams iki 2020 m.
Seimo rinkimų kampanijos pradžios ir, sprendžiant iš viešos informacijos, galimai yra sukurtas
būtent dėl rinkimų, kaip įrankis populiarinti tam tikras partijas ir jų keliamus kandidatus. <...> Šios
aplinkybės, t. y. aktyvus Seimo narių ir kandidatų į Seimą dalyvavimas Sąjūdžio veikloje, būtent
prieš pat rinkimų kampanijos pradžią ir jai prasidėjus, aktyvus tokios veiklos viešinimas, aiškus ir
nedviprasmiškas Sąjūdžio susiejimas su rinkimų agitacija ir kt. patvirtina aukščiau nurodytas
prielaidas, kad sąjūdis yra naudojamas politinei kampanijai“. Pranešėjas prašo „išanalizuoti
pateiktą informaciją, atlikti tyrimą bei įvertinti galimą Sąjūdžio naudojimą paslėptos TS-LKD ir
LRLS politinės reklamos skleidimui. Taip pat prašome įvertinti, ar Sąjūdžio finansavimu nėra
pažeidžiamos Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatymo nuostatos“.
3.

2020 m. liepos 3 d. ir 2020 m. liepos 16 d. VRK posėdžių metu nuspręsta pirmiau

minėtus pranešimus pavesti tirti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės
skyriui.
4.

2020 m. liepos 10 d. VRK gavo raštą (reg. Nr. 1-1650(7.9) „Dėl nepagrįstų viešų

kaltinimų politine reklama“ iš Seimo nario, Antiastravinio Sąjūdžio memorandumo signataro
Žygimanto Pavilionio, kuriame:
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4.1.

Pateikiama ši informacija. „Atsižvelgiant į viešoje erdvėje pasirodžiusius

kaltinimus, noriu informuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją apie asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo
AE“ pagrindinius tikslus, narystę, finansavimo šaltinius ir išlaidas. Sąjūdžio pagrindiniai tikslai,
kuriuos įtvirtinome Sąjūdžio įstatuose, atitinka pagrindinius Lietuvos „antiastravinius“ tikslus ir
prioritetus, kuriuos nustatė LR Seimas, Vyriausybė ir Prezidentas, t. y. Sąjūdis yra sutelktas mūsų
oficialios valdžios atstovams įgyvendinti šiuos tikslus ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos
Sąjungoje, taip pat kitose regiono ar transatlantinių sąjungininkų sostinėse, kadangi mes puikiai
suprantame, kad šiuos tikslus galėsime pasiekti bendradarbiaudami ne tik Lietuvoje, bet ir
tarptautinėje

erdvėje,

panaudodami

visus

savo

asmeninius,

visuomeninius,

politinius,

parlamentinius ryšius. <...> Sąjūdžio veikla yra tiesiogiai susijusi su šių Seime priimtų
antiastravinių įstatymų įgyvendinimu: 1. Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų
apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymu <...>, 2)
Įstatymu dėl branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone,
pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir
visuomenės sveikatai <...>. Šie teisės aktai aiškiai nustato Lietuvos apsisaugojimo nuo elektros
energijos patekimo iš Baltarusijos (kaip trečiosios šalies, kurioje statoma nesaugi Astravo AE)
būtinybę, jos įgyvendinimo principus, sąlygas ir etapus. Antiastravinė LR Seimo pozicija visų
partijų balsais taip pat įtvirtinta ir 2019 m. lapkričio 15 d. Seimo Europos reikalų komiteto bei
2020 m. gegužės 5 d. viso Seimo rezoliucijoje dėl Astravo. Būtent tokią nacionaliniais įstatymais ir
oficialiomis Seimo nuostatomis grįstą politiką ir siekia įgyvendinti Sąjūdis. Taigi, ši organizacija
yra skirta suburti piliečius, siekiant pasipriešinti geopolitinėms, aplinkosauginėms, fizinėms
grėsmėms, kurias kelia Astravo AE ir ją statančios autoritarinės valstybės, prisidėti prie oficialių
Lietuvos institucijų iškeltų atitinkamų tikslų įgyvendinimo bei burti sąjungininkus vardan šio
nacionalinio Lietuvos intereso įgyvendinimo.“
4.2.

Nurodomi asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“ (toliau – Sąjūdis) planuojami

įgyvendinti darbai. „Vienas iš Sąjūdžio tarptautinio veikimo pavyzdžių – mūsų inicijuota tarptautinė
peticija prieš Astravo AE, kuri bus pateikta Europos Parlamentui š. m. rudenį (šiuo metu peticiją
pasirašė daugelio ES šalių, taip pat Baltarusijos, Ukrainos, JAV bei kitų sąjungininkų piliečiai).
Šiuo tikslu kovo – birželio Sąjūdis organizavo ir virtualius bei tiesioginius pokalbius su Vokietijos,
Prancūzijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, JAV politikais, žurnalistais, piliečiais.
Lietuvoje aktyvi visuomeninė veikla buvo vystoma 2020 m. vasario – kovo mėn. (t. y. iki rinkiminės
kampanijos pradžios) parašai minėtai peticijai buvo renkami fiziškai, tačiau tolesnę veiklą (taip pat
parašų ir rinkimą) nutraukė COVID-19 pandemija, todėl daugelis mūsų renginių ir posėdžių,
pokalbiai su tarptautiniais partneriais vyko virtualiai bei susirašinėjimo su įvairiomis LR
institucijomis ir užsienio partneriais (Europos Komisija, ES šalimis bei jų parlamentais, TATENA,
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ES branduolinės saugos agentūra, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, taip pat JAV Valstybės
sekretoriumi bei Baltarusijos Prezidentu) būdu.“
4.3.

Pažymimas Sąjūdžio prioritetas – sutelkti visus bendraminčius prieš Astravo

atominę elektrinę (toliau – Astravo AE). „Šią organizaciją įkūrėme 2020 m. vasario 15 d. kaip
piliečiai (jokios partijos nedalyvavo mūsų Sąjūdžio steigime bei neprisideda prie jo finansavimo),
kurių pagrindinis tikslas nuo pat pradžių buvo padėti oficialioms Lietuvos institucijoms įgyvendinti
aukščiau paminėtus tikslus – visų pirma sutelkti mūsų sąjungininkus palaikyti antiastravines
Lietuvos nuostatas bei užtikrinti, kad Astravo AE elektra nebūtų perkama ne tik Baltijos šalyse, bet
ir visoje ES. Kaip žinia iki šiol šias nacionalinės svarbos nuostatas palaiko tik Lenkija, bendromis
jėgomis (kartu su Vyriausybe ir Prezidentu) pavyko įtikinti ir Ukrainą, tačiau mums vis dar (taip
pat ir dėl mūsų oficialių derybininkų klaidų, dėl kurių informavome ir LR Prezidentą, Premjerą,
kitus atsakingus asmenis) nepavyko įtikinti Latvijos, Lietuvos pozicijos nepalaiko kol kas ir Estija.
Toliau laukti sau leisti negalėjome, nes labai tikėtina, kad Astravo AE pirmasis reaktorius bus
paleistas jau šią vasarą (ar net už kelių savaičių). Esu įsitikinęs, kad ateityje visiems susitelkus mes
galėtume suburti sąjungininkus Vakaruose palaikyti mūsų antiastravinius tikslus ir politiką, kuri
nesibaigs pirmojo Astravo reaktoriaus paleidimu. Mūsų tikslas – sustabdyti šio reaktoriaus plėtrą ir
ilgainiui uždaryti šią atominę elektrinę. Tai galime pasiekti tik su Vakarų pagalba. Sąjūdžio dėka
šiuo metu aktyviai kontaktuojame ir su pagrindinėmis Vakarų sostinėmis (jų politikais, žurnalistais,
visuomenės veikėjais) – ypač šiuo metu pirmininkaujančia ES Vokietija bei JAV, kurių politinis
svoris galėtų padėti mums įveikti ne tik Kremliaus (ir Pekino) geopolitinius tikslus vystant Astravo
AE Baltarusijoje, bet ir sulaukti daugiau solidarumo iš savo artimiausių kaimynių (ypač Latvijos).
Sąjūdžio įkūrimo ir aktyvios veiklos laikas taip pat susijęs su tuo, kad dabartinis Lietuvos
derybininkas (ministras Vaičiūnas) atsitraukė nuo Lietuvai naudingo 2020 m. vasario 14 d.
pasiekto susitarimo su Europos Komisija ir Estija dėl „nešvarios“ elektros nepirkimo iš
Baltarusijos (ir ankstesnių Lietuvai naudingų susitarimų su Baltijos šalimis).“
4.4.

Kalbama apie Lietuvai galimai nenaudingus susitarimus dėl Astravo AE. „Mūsų

nuomone, šį pavasarį ministras LR Vyriausybėje bandė įtvirtinti labiau Latvijai (o ne Lietuvai)
palankų susitarimą, viešoje erdvėje dar vadinama „Maišiagala-2. Jam pasipriešino ne tik Sąjūdis,
bet ir LR Užsienio reikalų, Krašto apsaugos ministrai, taip pat LR Prezidentas, viešai paprašęs
Lietuvos derybininką susitarimą „patobulinti“ bei įtvirtinti elektros „nepirkimo“ nuostatą, kurią
praėjusią savaitę savo laiške Europos Komisijos pirmininkei pakartojo ir LR Premjeras. Sąjūdis ir
toliau įsipareigoja aktyviai sekti šių derybų eigą ir neleisti, kad LR įstatymai bei išsakytos
nacionalinio saugumo nuostatos būtų pažeistos ir elektros pirkimas iš Astravo AE būtų įteisintas,
kad ši elektra būtų perkama Baltijos šalyse, ir atitinkamai, mūsų mokesčių mokėtojų pinigai būtų
panaudoti antrojo, bei, galimai trečiojo ir ketvirtojo bloko statyboms. Kaip įvairias politines
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pažiūras atstovaujantys piliečiai nusprendėme susiburti, siekdami padėti dabartinei Lietuvos
vyriausybei ir vadovams įgyvendinti Lietuvos nacionalinius interesus.“
4.5.

Ž. Pavilionis paaiškinime nurodo Sąjūdžio atstovus, „tačiau šią veiklą visų pirma

vykdau kaip Seimo narys, o Sąjūdžiui rinkimų kampanijos metu oficialiai atstovauja 2020 m.
rinkimuose nedalyvaujantys Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius bei Sąjūdžio Garbės
pirmininkas Prof. Vytautas Landsbergis“.
4.6.

Taip pat nurodomi ir kiti Sąjūdžio veikloje dalyvaujantys asmenys. „Nuo pat

Sąjūdžio steigimo pradžios prie jo prisijungti viešai kvietėme (ir iki šiol kviečiame) visų Lietuvos
politinių jėgų, visuomeninių organizacijų ar bet kokių politinių pažiūrų piliečius. Sąjūdžio steigime
ir mūsų taryboje aktyviai dalyvavo ir Liberalų sąjūdžio (V. Čmilytė – Nielsen), Laisvės (A.
Armonaitė), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (A. Nekrošius, E. Vareikis – šiuo metu
Krikščionių sąjungos), Lietuvos žaliųjų (L. Okockis) partijų, taip pat Mišrios Seimo narių grupės
(Seimo pirmininkas V. Pranckietis, V. Poderys) atstovai, taip pat žaliosios politikos instituto
direktorė Ievai Budraitė, žymus aplinkosaugininkas Selemonas Paltanavičius, istorikas A.
Bumblauskas, LiJOT atstovai (L. K. Vaičiakas, P. Sarapinas), Lietuvos pensininkų sąjungos
„Bočiai“ pirmininko pavaduotojas Gediminas Kuliešis, Trečiojo amžiaus universiteto dekanas
Rimantas Kazimieras Radžiūnas. Sąjūdis vienija kelis šimtus įvairių politinių pažiūrų Lietuvos
piliečių, sąjūdžio inicijuotus laiškus ir iniciatyvas yra pasirašęs Socialdemokratų darbo partijos
pirmininkas G. Kirkilas, socialdemokratas V. Plečkaitis, 166 visuomenininkai (tarp jų - daugiau nei
penkios dešimtys Seimo narių ir politikų iš įvairių partijų <…>, paskutinei Sąjūdžio inicijuotai
2020 m. gegužės 5 d. Seimo rezoliucijai prieš Astravo AE pritarė visi įvairias politinės jėgas
atstovaujantys posėdyje dalyvavę Seimo nariai <...>“.
4.7.

Pateikiama informacija ir apie Sąjūdžio finansavimo šaltinius, bendradarbiavimą su

užsienio valstybėmis bei patirtas išlaidas. „Sąjūdis remiasi tik asmeninėmis, savanoriškomis
Sąjūdžio narių aukomis, neturinčiomis nieko bendra su mums mestais kaltinimais. Asociacija nėra
gavusi jokios finansinės paramos iš užsienio fizinių ar juridinių asmenų (taip pat ir viešai minimų
kubietiškos kilmės JAV kongresmenų ar disidentų) <...>. JAV Kubos kilmės kongresmenai (kaip ir
daugelis kitų JAV politikų) palaiko Lietuvos užsienio politiką, pasisako prieš įvairius autokratinius
režimus (atitinkamai ir prieš autokratinį režimą Baltarusijoje), remia mūsų energetinės
nepriklausomybės siekius, kovoja prieš įvairius geopolitinius Kremliaus energetinius projektus (pvz.
Norstream2). Tačiau Sąjūdžio tikslas – kad JAV politikai aiškiai ir nedviprasmiškai paremtų ir
mūsų kovą prieš Astravo AE (panaši JAV politinė parama istoriškai padėjo Lietuvai pasiekti savo
tikslus tiesiant elektros tinklus į Lenkiją, Švediją, taip pat išlaisvinant iš Gazprom monopolio,
atidaryti suskintųjų dujų terminalą). Sąjūdis siekia išnaudoti savo kontaktus JAV kongrese, kad JAV
politinė parama Lietuvos antiastravinei politikai būtų daug aiškesnė. Solidarizuodamiesi su JAV
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politika Kubos atžvilgiu mes tikimės, kad JAV politiniu lygiu parems ir mūsų politiką prieš Astravo
AE, kadangi labai dažnai patys Kongresmenai lygina situaciją Kuboje ir Baltarusijoje. Seimas savo
paskutinėje rezoliucijoje dėl Astravo AE taip pat išreiškė viltį, kad JAV galėtų įvesti sankcijas
Astravo AE statytojams, vystytojams bei toms kompanijoms, kurios norėtų prekiauti Astravo AE
elektra. Sąjūdis remia šį tikslą ir sieks jo įgyvendinimo, pasinaudodamas ir savo ryšiais su visais
Lietuvai draugiškais JAV Kongresmenais, taip pat ir Kubos kilmės, kurie ypatingai jautrūs mūsų
kovai su autokratiniais režimais, nes patys yra nuo panašaus režimo nukentėję. Sąjūdžio finansinė
ataskaita yra paskelbta viešai. Iš savo narių (13 fizinių ir 1 juridinio – Lietuvos Laisvės Kovotojų
sąjungos, kurią asmeniškai atstovauja asociacijos narys J. Burokas) Sąjūdis yra atitinkamai gavęs
6791 ir 100 eurų. Didžioji dalis šių įnašų surinkti ir išleisti Sąjūdžio steigimo pradžioje – š. m.
vasario 15 d. Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimui (2961 eurai maitinimui, atributikai – ženkliukams,
marškinėliams Sąjūdžio savanoriams, stendams ir plakatams, kviečiantiems pasirašyti aukščiau
minėtą tarptautinę peticiją), taip pat teisinėms paslaugoms registruojant Sąjūdį bei minėtos
Sąjūdžio peticijos reklamai internete.“
4.8.

Taip pat nurodoma, kaip Sąjūdžio veikla planuojama COVID-19 pandemijos ir

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo politinės kampanijos laikotarpiu. „Atkreipiu
dėmesį, kad dauguma parašų peticijai surinkta virtualiai (tik 2000 fiziškai) iki COVID-19
pandemijos ir rinkiminės kampanijos pradžios (šiuo metu parašų rinkimas Lietuvoje praktiškai
sustojęs – iki peticijos pateikimo koncentruojamės į parašų rinkimą užsienyje). Jokios Sąjūdžio
lėšos nebuvo panaudotos politinio pobūdžio renginiams, dalyvavimui rinkimų kampanijoje. Šiuo
metu Sąjūdžio sąskaitoje yra 84,76 Eur, jokios lėšos nebuvo ir nebus panaudojamos konkrečių
politikų rinkiminei kampanijai. Jokių naujų papildomų Sąjūdžio aukų rinkimų akcijų neplanuojame
iki pat rinkimų kampanijos pabaigos, idant nesudarytume preteksto klaidinti visuomenę
nepagrįstais kaltinimais.“
4.9.

Ž. Pavilionis kalba ir apie savo veiklą Sąjūdyje. „Noriu pabrėžti, kad mano narystė

„Sąjūdyje prieš Astravo AE“ yra tęstinė mano kaip Lietuvos piliečių išrinkto ir įgalioto politiko
veikla nuo pat 2015 m. (kuomet grįžau iš diplomatinės tarybos JAV). Apie šią veiklą iš karto po
Sąjūdžio įsteigimo deklaravau ir savo privačių interesų deklaracijoje. Nuo 2016 m. išrinkimo į
Seimą nuosekliai reiškiu nepritarimą Astravo AE projektui, priklausau Seimo Užsienio reikalų
komitetui ir Europos reikalų komitetui, kur nuolat svarstome šiuos klausimus. Esu ir Seimo Europos
reikalų komiteto darbo grupės dėl Baltijos valstybių elektros tinklų sinchronizacijos su KET bei
Vyriausybės patvirtinto plano, skirto apsisaugoti nuo Baltarusijoje statomos nesaugios Astravo
branduolinės elektrinės, įgyvendinimo ir susijusiais klausimais, narys. Prisidėjau ne tik prie parašų
prieš Astravo AE rinkimo 2016 m., tačiau ir prie antiastravinių įstatymų priėmimo Seime 2017 m.,
įvairių Seimo Europos reikalų ir Seimo rezoliucijų prieš Astravą iniciavimo ir priėmimo 2019-2020
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m., todėl mano įsitraukimas į „Sąjūdžio prieš Astravo AE“ veiklą yra ne asmeninių politinių, o
tautos ir valstybės interesų gynimo bei mano kaip Seimo nario pareigų vykdymo išraiška. Būtent
diskusijų Seime bei pokalbių su Vyriausybės atstovais metu supratau, kad pasiekti LR deklaruojamų
tikslų dėl Astravo AE įgyvendinimo galima tik sutelkus įvairius visuomenės ir politinius lyderius –
tiek Lietuvoje, tiek sąjungininkų sostinėse, tiek pačioje Baltarusijoje, kur didžioji dalis
demokratinės visuomenės ir jos lyderiai (pvz. šiuo metu režimo įkalinti krikščionis demokratas
Pavel Seviaryniets ir socialdemokratas Mikola Statkevič, taip pat liberalas Anatoly Lebedko yra
mūsų Sąjūdžio nariai) remia antiastravinius tikslus. Savo rinkiminę kampaniją finansuoju išimtinai
iš savo rinkiminės sąskaitos, jokiomis Sąjūdžio lėšomis ar parama nesinaudoju ir ateityje
neplanuoju to daryti. Sąjūdis finansiškai neprisidėjo prie jokių mano viešų pasisakymų, straipsnių
ar renginių, kuriuos inicijavau kaip su Astravo AE problematika nuolat dirbantis Seimo narys.“
4.10.

Prašoma VRK atsižvelgti į ankščiau priimtą sprendimą dėl Vytauto Landsbergio

knygos „Galiausiai, remiantis VRK 2016 m. birželio 30 d. Nr. Sp-104 sprendimu, kuriuo nuspręsta
Vytauto Landsbergio knygos „Astravo grabas“ nepripažinti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų politine reklama, prašau ir bet kokius skundus bei kaltinimus asociacijos nariams
vertinti pagal šį precedentą bei išsamius įrodymus, jog dirbame tik pagal savo pareigas ir gindami
nacionalinį Lietuvos interesą, šiuo tikslu telkdami visus Lietuvos (ir kitų ES šalių bei sąjungininkų)
piliečius“.
5.

2020 m. liepos 27 d. VRK išsiuntė paklausimą (reg. Nr. 2-864(7.9) asociacijai

„Sąjūdis prieš Astravo AE“.
6.

2020 m. rugpjūčio 3 d. VRK gautas asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“

atsakymas (reg. Nr. 1-2145(7.9), kuriame nurodoma:
6.1.

„Asociacija „Sąjūdis prieš Astravo AE“ yra įkurta Asociacijos steigėjų iniciatyva,

įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. <...> Asociacijos įkūrimas nėra
susijęs su 2020 m. politinės kampanijos pradžia. Asociacija įkurta 2020 m. dėl šių priežasčių: 2020
m. numatoma Astravo AE eksploatacijos pradžia, Lietuvos valdžios institucijos nesiima tinkamų
priemonių nesaugios elektrinės atidarymui sustabdyti. Asociacija nėra susijusi su savo narių
planais dalyvauti Seimo rinkimuose ir neatsako už pavienių jos narių individualią veiklą. TS-LKD
partija nėra Asociacijos narė ir jos veikloje nedalyvauja. Kiekvienos visuomeninės ar politinės
organizacijos, poziciją, kuri atitinka Asociacijos tikslus, vertiname palankiai. Asociacija reklamos
neskleidžia. Asociacija vykdo savo įstatuose numatytą veiklą, siekdama informuoti visuomenę apie
Astravo AE keliamas grėsmes, taip pat kviečia visuomenę aktyviai įsitraukti į Astravo AE keliamų
grėsmių užkardymą. Asociacija informaciją apie savo veiklą skleidžia šiais būdais: visuomenės
informavimo priemonėse neatlygintinai platindama pranešimus spaudai, kuriuose skelbiama
oficiali Asociacijos pozicija (priimta Asociacijos valdybos); įkeldama portale BNS.lt (atlygintinai);
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išsiųsdama įvairiems interneto portalams (neatlygintinai), socialinėse medijose: Asociacijos
oficialiose paskyrose portaluose Facebook, Instagram, Twitter, savo interneto svetainėje
www.astravuine.lt. Atlygintinai skleidžiami įrašai ir vizualinė medžiaga, kuriais kviečiama
pasirašyti peticiją Europos Parlamentui.“
6.2.

Į pasiteiravimą, „Pagal kokius kriterijus yra atrenkami viešai publikuojamų

tinklalapyje www.astravuine.lt ir tinklalapio Facebook paskyroje „Sąjūdis prieš Astravo AE“ įrašų,
komentarų autoriai?“ pateiktas atsakymas, kad „informacija atrenkama pagal šiuos kriterijus:
informacijos aktualumo, atitikimo Asociacijos tikslams, politinio neutralumo“.
6.3.

Nurodyta, kad už informacijos apie Asociacijos veiklą viešinimą atsakingi

„Asociacijos valdyba ir vykdantysis sekretorius“.
6.4.

„Naujienlaiškis siunčiamas Asociacijos nariams ir LR Seimo nariams, kurie nėra

išreiškė noro naujienlaiškio negauti. Atsižvelgiant į neaiškią epidemiologinę situaciją šalyje rudenį,
konkrečių renginių ir datų šiuo metu nėra suplanuota. Prie Asociacijos veiklos asmenys kviečiami
prisidėti Asociacijos interneto svetainėje, Facebook paskyroje ir el. paštu.“
6.5.

Į klausimą, „Ar Asociacija yra atmetusi fizinių ar juridinių asmenų kandidatūras?“,

Asociacija pateikė atsakymą: „Tokių atvejų kol kas nėra buvę“. „Pagal Asociacijos įstatus,
Asociacijos nariais gali tapti fiziniai ir ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurie pritaria
Asociacijos keliamiems tikslams, vykdomai veiklai, pripažįsta Asociacijos įstatus ir moka nario
mokestį. Šiuo metu nario mokesčio nėra. <...> Asociacija yra atvira visiems asmenims, kurie
atitinka įstatuose numatytus tapimo Asociacijos nariu kriterijus“.
7.

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės

(toliau – PKFFK) įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje politinė reklama apibūdinama kaip politinės
kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar
neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija,
kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios
skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės
kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.
8.

PKFFK įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatyta, kad politine reklama

nelaikomi politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio
informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą, informacija,
kuria neraginama nedalyvauti referendume, balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo
priėmimą. To paties straipsnio 3 punkte nustatyta, kad politine reklama nelaikomi politinės
kampanijos laikotarpiu per visuomenės informavimo priemones neatlygintinai, laikantis
objektyvumo ir politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos
rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas.
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9.

Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad politinė reklama turi būti pažymėta

nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.
10.

Įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad politinė reklama, nepažymėta pagal

teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta
politine reklama ir yra draudžiama.
11.

VRK 2019 m. sausio 10 d. sprendimu Nr. Sp-17 patvirtintos Rekomendacijos dėl

ne pelno organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų
programas (toliau – Rekomendacijos).
12.

Rekomendacijose nurodyta, kad sprendžiant dėl konkrečių atvejų pripažinimo

politine reklama gali būti atsižvelgiama į tai: ar konkrečios informacijos paskelbimas atitinka
organizacijos veiklos tikslus ir uždavinius; ar informaciją paskleidusi organizacija yra deklaravusi
savo politine ideologija pagrįstus veiklos tikslus ir uždavinius; ar tiriamos informacijos
paskelbimas atitinka jų įprastą ir tęstinę veiklą; ar konkrečiu atveju stebima aplinkybių visuma
pagrindžia įtarimus, kad informacija paskleista siekiant reklamuoti konkretų kampanijos dalyvį.
13.

Socialiniame tinklalapyje „Facebook“ yra sukurta paskyra „Sąjūdis prieš Astravo

AE“, kurią 2020 m. lapkričio 30 d. buvo pamėgę 712 žmonių.
14.

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinė kampanija

prasidėjo 2020 m. balandžio 10 d. Iki politinės kampanijos pradžios paskyroje „Sąjūdis prieš
Astravo AE“ (toliau – paskyra) publikuoti 26 įrašai:
14.1.

Paskyroje pirmasis įrašas publikuotas 2020 m. sausio 22 d., kviečiantis į pirmąjį

Sąjūdžio sambūrį 2020 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Seime.
14.2.
įsteigtas!

2020 m. vasario 1 d. paskyroje publikuotas įrašas „Sąjūdis prieš Astravo AE
#AstravuiNE Prisijunkite prie mūsų“. Įrašas iliustruotas nuotrauka, kurioje užfiksuoti

Eduardas Eigirdas, Emanuelis Zingeris, Ieva Budraitė, Matas Maldeikis, Petras Auštrevičius,
Vytautas Landsbergis, Žygimantas Pavilionis ir kiti.
14.3.

2020 m. vasario 4 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Paviešintoje ataskaitoje –

nuslėptas incidentas Astravo AE“1 iš tinklalapio www.delfi.lt. Straipsnyje kalbama apie Lietuvos
žvalgų vertinimą: „vertinime teigiama, kad jėgainė įrengiama nepaisant tarptautinių saugumo
standartų“, Sąjūdis straipsnyje neminimas.
14.4.

2020 m. vasario 7 d. publikuotas maketas su dažniausiai užduodamais klausimais.

Vienas iš klausimų, „Ar Sąjūdis prieš Astravo AE yra politinė organizacija / vienos iš politinių
partijų projektas?“ Pateikiamas atsakymas į užduotą klausimą „NE. Tarp Sąjūdžio steigėjų yra tiek
įvairių politinių partijų – Liberalų Sąjūdžio, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos žaliųjų partijos – atstovų, tiek jaunimo organizacijų
1

https://www.delfi.lt/verslas/energetika/paviesintoje-ataskaitoje-nusleptas-incidentas-astravo-ae.d?id=83443587
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ir jokioms politinėms partijoms nepriklausančių žmonių. Organizacija atsiriboja nuo bet kokių
bandymų būti bet kurios iš politinių partijų įrankiu. Demokratiški ir visiems nariams atviri valdymo
organų rinkimai padės užtikrinti politinio neutralumo laikymąsi. Istorinis organizacijos
pavadinimas atspindi idėją suvienyti skirtingas politines partijas ir pilietinę visuomenę vardan
bendro tikslo, kuris gali būti pasiektas tik veikiant išvien“. Taip pat pateiktas atsakymas į klausimą,
„Kuo prie Sąjūdžio veiklos galėčiau prisidėti aš?“, atsakoma: „Lietuvoje ir visoje ES sieksime
plačiai skleisti žinią apie Astravo AE keliamus pavojus. Pradėsime nuo parašų tarptautinei peticijai
rinkimo. Kviečiame prisijungti visus, kurie norėtų ir galėtų prie to prisidėti: organizuojant
renginius, platinant informaciją socialinėse medijose, sukuriant iki 30 s. Sąjūdį palaikantį video ir
pasidalinant juo savo socialiniuose tinkluose, ieškant savanorių, padedant užmegzti kontaktus su
pilietinėmis organizacijomis kitose šalyse, ir dar daug daug kitų būdų! Lauksime ir kitų
pasiūlymų!“.
14.5.

2020 m. vasario 11 d. paskyroje pasidalyta Algio Ramanausko vaizdo įrašu,

kuriame jis pateikia informaciją, kad prisijungė prie Sąjūdžio veiklos, ir pabrėžia, kad nėra per vėlu
sustabdyti Astravo AE, bei kviečia prisijungti ir kitus asmenis prie Sąjūdžio veiklos.
14.6.

2020 m. vasario 12 d. paskyroje pasidalyta Europos Parlamento nario Reinhardo

Bütikoferio vaizdo įrašu su prierašu „#muspalaiko. Vienas Europos žaliųjų partijos lyderių,
Europos Parlamento narys Reinhard Bütikofer kviečia į Astravo AE pavojų žvelgti realistiškai“.
14.7.

2020 m. vasario 13 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Vytautas Landsbergis: jei

įvyktų pokytis Lukašenkos galvoje, Astravo AE galėtų nepradėti veikti“ 2. Publikuotame interviu V.
Landsbergis išreiškia nuomonę apie Astravo AE, Lietuvos nepriklausomybę.
14.8.

2020 m. vasario 14 d. paskyroje publikuotas įrašas, kuriame pateikiama informacija

„Registracija į pirmąjį Sąjūdžio prieš Astravo AE suvažiavimą baigta. Džiaugiamės sulaukę tokio
susidomėjimo! Visiems užsiregistravusiems išsiuntėme dalyvavimo patvirtinimą el. paštu. Jeigu
nepavyks sudalyvauti šį kartą, lauksime visų kituose susitikimuose, kurių, planuojame, bus dar ne
vienas.

O rytojaus renginį bus galima stebėti ir įsijungus tiesioginę DELFI.LT transliaciją“.
14.9.

2020 m. vasario 15 d. paskyroje publikuota nuotrauka iš Sąjūdžio suvažiavimo

Lietuvos Respublikos Seime.
14.10.

2020 m. vasario 17 d. paskyroje paskelbta informacija, kviečianti pasirašyti peticiją

prieš Astravo AE. „Pasirašyk peticiją prieš Astravo AE! Peticija dėl Astravo AE sustabdymo, šioje
elektrinėje pagamintos elektros energijos importo į ES asocijuotąsias šalis uždraudimo ir Baltijos
valstybių elektros tinklų sinchronizacijos su Europos tinklu paspartinimo bus įteikta Europos
Parlamentui balandžio 26 d. Ši simbolinė data žymi Černobylio katastrofos 34-ąsias metines 2

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vytautas-landsbergis-jei-ivyktu-pokytis-lukasenkos-galvoje-astravo-aegaletu-nepradetiveikti.d?id=83520325&fbclid=IwAR1rMb6ug7GdVceXs6t3EnSRKo2STvQPnb5tjgWHoScGoNUVBHQCoANJ4_o
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neleiskime istorijai pasikartoti! Peticija išversta į anglų, vokiečių, prancūzų ir baltarusių kalbas. Ją
pasirašyti galima internetu arba ant spausdintos versijos iki balandžio 20 d. Kviečiame visus
dalintis peticijos nuoroda savo socialiniuose tinkluose. Jei norėtumėte prisidėti prie savanorių,
renkančių fizinius parašus, parašykite mums. Kartu mes stiprūs! #AstravuiNE“.
14.11.

2020 m. vasario 17 d. paskyroje taip pat publikuotos 37 nuotraukos iš 2020 m.

vasario 15 d. vykusio Sąjūdžio suvažiavimo.
14.12.

2020 m. vasario 18 d. paskyroje publikuotos dar 33 nuotraukos iš pirmiau minėto

renginio bei pateiktas komentaras. „Šį šeštadienį kūrėme istoriją - dalinamės vaizdais iš šeštadienį
vykusio pirmojo Sąjūdžio prieš Astravo AE (arba trumpiau - Anti-A) narių suvažiavimo. Džiugu, jog
Kovo 11-osios Akto salė buvo pilnutėlė - gausiai susirinkę dalyviai iš visos Lietuvos, užsienio
svečiai ir palaikančios žinutės iš užsienio lietuvių bendruomenių suabejoti neleido: Anti-A lengvai
nepasiduos. Prisijunk prie Anti-A gretų ir Tu: <...> Dėl daugiau informacijos drąsiai rašykite
mums žinutę arba kreipkitės el. paštu.“
14.13.

2020 m. vasario 19 d. paskyroje publikuota peticijos dėl Astravo AE nuotrauka ir

prierašas „Asociacija "Sąjūdis prieš Astravo AE" ieško savanorių, norinčių ir galinčių rinkti fizinius
parašus savo miestuose, miesteliuose ar kaimeliuose tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse! Susisiekite su
mumis asmenine žinute.
14.14.

“.

2020 m. vasario 26 d. paskyroje publikuotos nuotraukos iš renginio „Knygų mugė“

ir pateiktas prierašas. „Praėjusį savaigalį Anti-A Sąjūdžio nariai ir savanoriai viešėjosi Knygų
mugėje, kur rinko parašus europinei peticijai prieš Astravo AE! Tarp pasirašiusiųjų - politologas
Linas Kojala, žurnalistas Orijus Gasanovas, Vilniaus Arkivyskupas J.E. Gintaras Grušas, Vilniaus
miesto meras Remigijus Šimašius ir kiti. Ačiū labai mus draugiškai priėmusiems Knygų mugės
organizatoriams

ir

visiems

pasirašiusiesiems!

Kas

dar

nepasirašėt:

https://www.ipetitions.com/.../stop-unsafe-astrovyets... . Pasidalinkit ir su draugais!“.
14.15.

2020 m. kovo 3 d. paskyroje pasidalyta Deimantės Rimkutės įrašu, kuriame

pateikiama informacija. „Ryt Vilniaus miesto tarybai teikiu rezoliuciją Dėl Astravo AE keliamų
grėsmių. Nacionalinės institucijos nesiima pakankamai veiksmų, kurie vestų link tinkamo nelaimės
valdymo plano, pripažintų Vilniui kilsiančias grėsmes, savivaldybės nebendradarbiauja. Dažnai
džiaugiamės, kad Vilniuje buvo filmuotas serialas apie Černobylį, bet kyla klausimas, kurioje
vietoje filmuos serialą apie Vilnių? Kas vaidins lietuvių kareivius? O kam gi atiteks kaltę ant kitų
verčiančio politiko vaidmuo? Viliuosi, kad ryt tarybos nariai pritars, kad valdžia turėtų skirti
papildomą finansavimą savivaldybėms grėsmių valdymui, imtis veiksmų, kurie skatintų savivaldybių
bendradarbiavimą, parengti institucijų bendradarbiavimo planą. Šie sprendimai aktualūs bet kuriai
avarijai, kitam corona virusui ar katastrofai. Gal tai paskatins institucijas į problemas iš
vilnietiškos perspektyvos žiūrėti rimčiau.“
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14.16.

2020 m. kovo 10 d. paskyroje pasidalyta Arvydo Sekmoko straipsniu „Kova už

laisvę neturi pabaigos“3. Taip pat pateiktas komentaras „Ačiū Ministrui už puikius žodžius! Nors
švenčiame savo nepriklausomybę jau trisdešimtį metų, Rusijos naujas hibridinio karo ginklas kyla
vos už 40km nuo mūsų nuostabiosios sostinės Vilniaus - dabar mūsų pasipriešinimo reikia labiau
nei bet kada anksčiau!“.
14.17.

2020 m. kovo 11 d. paskyroje pasidalyta informacija apie organizuojamą renginį.

„Šiandien paminėti Kovo 11-osios trisdešimtmečio 11 val. renkamės ant Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos laiptų ir kartu su Lietuvos Sąjūdžiu švęsime mūsų Laisvę nepamiršdami, kad
už ją reikia kovoti kiekvieną dieną! Turėjusio dalyvauti prof. Vytauto Landsbergio kalbą perskaitys
Irena Degutienė, pasisakys ir LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, žurnalo "Valstybė"
redaktorius Eduardas Eigirdas.“
14.18.

2020 m. kovo 17 d. paskyroje publikuota nuotrauka su Aleksandro Lukašenkos

citata: „Traktorius visus išgydys. Laukai visus išgydys“ bei pateiktas komentaras: „Kol vienų
valstybių prezidentai ir vyriausybės priima drastiškus sprendimus - uždaro valstybių sienas, visus
restoranus, barus, grožio paslaugų sektorių, leidžia išeiti iš namų tik su sertifikatais, kitų valstybių
prezidentai ragina dirbti laukuose su traktoriumi ir taip apsisaugoti nuo Pasaulinės sveikatos
organizacijos pripažintos COVID-19 viruso pandemijos. P.s. Tik primename, kad ši koronavirusą
traktoriais nugalėsianti valstybė stato branduolinę elektrinę.
14.19.

“.

2020 m. kovo 18 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Petras Auštrevičius, Herkus

Gabartas, Arvydas Sekmokas. Prezidento žodis“4 iš tinklalapio www.lrt.lt. Taip pat pateiktas
prierašas „ Kovo 11 d. išvakarėse Antiastravinis Sąjūdis kreipėsi į LR prezidentą Gitaną Nausėdą
ir visus Lietuvos piliečius, kviesdamas išstoti iš Vienos konvencijos.
Visi atsakymai - mūsų Valdybos narių parengtame straipsnyje
14.20.

Kodėl turėtume tai padaryti?

“.

2020 m. kovo 23 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Baltarusija – kaip tiksinti

bomba: skaičiais patikėti neįmanoma“5 iš tinklalapio www.delfi.lt, kuriame pateikiama informacija
apie neigiamai vertinamą COVID-19 pandemijos valdymą Baltarusijoje.
14.21.

2020 m. kovo 31 d. paskyroje publikuotas įrašas, kuriame nurodoma, kad peticiją

prieš Astravo AE pasirašė buvęs Estijos prezidentas Tomas Hendrikas Ilvesas. Taip pat kviečiami
pasirašyti ir kiti asmenys.
14.22.

2020 m. balandžio 1 d. publikuotas įrašas, kuriame nurodoma, kad Sąjūdis kreipėsi

į Saulių Skvernelį. „Koronavirusas atskleidė, kaip menkai buvome pasiruošę pasaulinei pandemijai
3

https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-sekmokas-kova-uz-laisve-neturipabaigos.d?id=83718233&fbclid=IwAR1HjU43AgQXx2d6W8Agwp_cP3eCbxx7ao8GJAox325Q0PYNsP2A1WSipS
U
4
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1152220/petras-austrevicius-herkus-gabartas-arvydas-sekmokas-prezidentozodis?fbclid=IwAR12lPEGZDJqbgPqTw2F62kUPqtufvm6poSytHjVywRtAoR2VC9i5Eu3o-g
5
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/baltarusija-kaip-tiksinti-bomba-skaiciais-patiketi-neimanoma.d?id=83828365
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ir kaip svarbu yra prevencija ir tinkamas pasirengimas. Tačiau atominėje elektrinėje įvykusi
avarija ar incidentas padarinius galėtų sukelti dar didesnius. Žinoma, tai blogiausias scenarijus,
tačiau ar būtume jam pasiruošę? Premjero Sauliaus Skvernelio klausiame, kokių veiksmų planuoja
imtis Vyriausybė, siekdama užtikrinti mūsų šalies saugumą ir nacionalinius interesus.“
14.23.

2020 m. balandžio 6 d. paskyroje pasidalyta Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos

nario, Mykolo Romerio universiteto partnerystės profesoriaus, advokato dr. Herkaus Gabarto
straipsniu „Herkus Gabartas: Koronaviruso strestestas Baltarusijai, arba Ko galime tikėtis Astravo
AE avarijos atveju?“6 iš tinklalapio www.15min.lt. Straipsnyje kalbama apie Baltarusijos
įsipareigojimus branduolinės atsakomybės srityje įvykus nelaimei, nurodomi privalumai Lietuvai
išstojus iš Vienos konvencijos.
14.24.

2020 m. balandžio 7 d. paskyroje pasidalyta Žaliosios politikos instituto vadovės,

Sąjūdžio tarybos narės Ievos Budraitės straipsniu „Ieva Budraitė. Ekologija – ginklas prieš „Astravo
monstrą“7 iš tinklalapio www.lrt.lt. Straipsnyje kalbama apie ekologijos svarbą, taip pat
pabrėžiama, kad ekologijoje itin svarbi aplinkai draugiškos energijos gavyba.
14.25.

2020 m. balandžio 8 d. paskyroje publikuotas įrašas, informuojantis, kad Viktoras

Pranckietis prisijungė prie Sąjūdžio veiklos „#mūsųgretosdidėja. LR Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis ne tik pasirašė peticiją prieš Astravo AE, bet ir oficialiai tapo mūsų nariu! Labai
džiaugiamės tokiu palaikymu“. Taip pat įraše pažymima, kad Sąjūdis yra atvira organizacija:
„Primename, jog Sąjūdis prieš Astravo AE yra visuomeninė organizacija, atvira tiek įvairių
politinių partijų nariams, tiek jokios politinėms jėgoms nepriklausantiems - nes dirbame kartu
vardan bendro tikslo
14.26.

. Prisijunk ir Tu“.

2020 m. balandžio 9 d. paskyroje publikuotas įrašas apie Sąjūdžio kreipimąsi į

Europos Sąjungos institucijas. „Tol, kol nebus įgyvendinti visi tarptautinės branduolinės saugos
grupės delegacijos Astravo atominėje jėgainėje atliktų streso testų reikalavimai ir rekomendacijos,
licencija šios branduolinės elektrinės veiklai negali būti išduodama. Taip pat būtina pripažinti, kad
Baltarusija grubiai pažeidė tarptautinės teisės ir tarptautinius saugumo standartus parinkdama
vietą atominei elektrinei Astrave, vos 40 kilometrų nuo Lietuvos sostinės Vilniaus. Tai yra
nepriimtina, todėl šiai jėgainei turi būti parinkta kita vieta. Su tokia žinia kreipėmės į Europos
Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen, už energetiką atsakingą eurokomisarę Kadri Simson ir
Europos branduolinės saugos reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) vadovę Martą Žiakovą.
Šio atviro laiško kopijos taip pat persiųstos Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai ir premjerui
6

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/herkus-gabartas-koronaviruso-strestestas-baltarusijai-arba-kogalime-tiketis-astravo-ae-avarijos-atveju-181300324?fbclid=IwAR2FbdWvbz7of84fNf9AFKgJcktbpLYrno98_cfIR2UlVPBwiG0VGE0jtSY#.XotA89vxR_4.faceb
ook
7
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1160892/ieva-budraite-ekologija-ginklas-pries-astravomonstra?fbclid=IwAR2OClMpF_-AQsScAbxj37UdWSkGjNcn9BWZOnDS30vS0ZHqxGz4fwY25_PU
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Sauliui Skverneliui. Už paramą sutelkiant skirtingas politines jėgas dėkojame Sąjūdžio prieš
Astravo AE nariui, LR Seimo pirmininkui Viktoras Pranckietis, kuris taip pat išsiuntė šį
kreipimąsi.“
2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos

15.

metu publikuoti šie įrašai:
2020 m. balandžio 10 d. paskyroje publikuotas sveikinimas. „Sutikdami 2020 metų

15.1.

Didžiąją krikščioniškąją Atgimimo ir Prisikėlimo šventę, sveikiname Prezidentus Gitaną Nausėdą,
Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę, o kartu visus valstybės piliečius, linkime gyvenimo
džiaugsmo ir ištvermės kovoje už Lietuvos gyvenimą. Visi viliamės, kad per kokį pusmetį pavyks
pažaboti koronavirusą, bet nepamirškime, jog Lietuvai gali tekti šimtą metų priešintis primestam ir
išsekinančiam astravirusui. Kviečiame pasirašyti peticiją prieš atominę elektrinę Astrave.“
2020 m. balandžio 14 d. paskyroje publikuota informacija apie organizuojamą

15.2.

nuotolinę diskusiją „Traktoriai ir ledo ritulys nuo koronaviruso, o nuo astraviruso?“.
2020 m. balandžio 16 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Vytautas Landsbergis.

15.3.
8

Černobylis-2“ iš tinklalapio www.lrt.lt. Straipsnyje kalbama apie Černobylio miškų gaisrus bei tai,
kad Vilniaus pašonėje turėsime Černobylio „pusbrolį“.
15.4.

2020 m. balandžio 19 d. paskyroje pasidalyta informacija apie nuotoliniu būdu

vykusią diskusiją. „Šią savaitę įvyko mūsų pirmoji (bet ne paskutinė) nuotoliniu būdu organizuota
diskusija apie atominės elektrinės statybas valstybėje, kuri nuo COVID-19 kviečia gydytis
traktoriais, degtine ir pasimatymais.“
15.5.

2020 m. balandžio 22 d. paskyroje pasidalyta Lietuvos Respublikos Prezidento

Gitano Nausėdos laišku ir pateikiamas prierašas: „Labai džiaugiamės, šią savaitę sulaukę laiško iš
LR Prezidento Gitano Nausėdos. Vertiname jo išsakytas mintis ir tikrai sutinkame: Lietuvos
saugumas - tai mūsų visų bendras reikalas. Veikime išvien ir ryžtingai!“.
15.6.

2020 m. balandžio 25 d. paskyroje publikuotas įrašas apie Lietuvos ir Baltarusijos

vadovų diskusiją. „Tikras dialogas apie didžiausiąją gyvybinę Lietuvos išlikimo problemą yra
reikalingas; jis dabar prasidėjo, inicijavus Lietuvos prezidentui. Geriau vėliau, negu niekad.
Tikimės pozityvios raidos nepaisant, koks bus Minsko realus atsakymas ir kaip reaguos Maskva.
Atrodo, bus norima daryti BAE klausimą antraeiliu, kad tik nekliudytų verslams ir kitam
bendravimui, kai Lietuvos užduotis yra išsaugoti gyvybes, taip pat tautos gyvybės prioritetą prieš
laikinus pasipelnymus. Partneris, kurio norime, būtų tas, kuris linkęs į nuoširdžią partnerystę ir
girdi savo partnerį. Tikimės Lietuvai pirmiausiai Europos demokratų partnerystės ir solidarios
paramos“. Įraše taip pat nurodoma, kad Sąjūdžio veikla tapatinama su politine kampanija
8

https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1162970/vytautas-landsbergis-cernobylis2?fbclid=IwAR3aYOpDnEtyhButHRpSrgTDjeM4tAXr-5ponAAoqjrjYJgtApp7AsJdfsA
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„Astravininkų (BAE Astrave šalininkų) frontas nemažas, ir kai kur jam sekasi. Būtent gyvybinis
Lietuvai klausimas interpretuojamas kaip vienos grupės rinkiminis interesas, tuo klaidinimu
atgrasant kitus nuo paramos Anti-Astravo sąjūdžiui. Šią nepalankią veiklą papildo grėsmės
menkinimas, jos marginalizavimas viešojoje informacijoje; panašiai A. Lukašenka marginalizuoja
koronaviruso grėsmę jo šalies žmonėms. Čia tenka priminti grėsmės marginalizatorių ir atvirų
astravininkų atsakomybę už pasekmes, jei Lietuva ir šią labai galimą nelaimę sutiks nesusitelkusi ir
nepasirengusi.“
15.7.

2020 m. balandžio 26 d. publikuotame įraše pateikiama informacija, kad knygos

„Černobylio audra“ autorė pasirašė peticiją prieš Astravo AE. „Lygiai prieš 34-erius metus, 1986 m.
balandžio 26 d., įvyko Černobylio atominės elektrinės avarija. Šią katastrofą ir gyvenimą po jos
savo knygoje "Černobylio malda" aprašiusi Nobelio premijos laureatė Svetlana Aleksijevič,
nuotoliniu būdu tarusi žodį mūsų pirmajame suvažiavime, pastebėjo, jog Astravo atominės
elektrinės statymas byloja nepasimokymą iš istorijos. Svetlana Aleksijevič taip pat pasirašė mūsų
peticiją.“
15.8.

2020 m. balandžio 27 d. publikuotas įrašas, kuriame pateikiama informacija apie

organizuojamą nuotolinę diskusiją „Černobylis dega vėl: ar Europa pasimokė iš istorijos?“.
15.9.
konferenciją „

2020 m. balandžio 29 d.

paskyroje publikuota informacija apie spaudos

Kviečiame stebėti gyvai - šiandien, 10 val. tiesioginė transliacija iš LR Seimo:

Sąjūdžio prieš Astravo AE spaudos konferencija apie Lietuvos-Baltarusijos santykius, Astravo AE
atidarymo planus COVID-19 krizės akivaizdoje bei, žinoma, mūsų siūlomus sprendimus“.
15.10.

2020 m. gegužės 5 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „P. Auštrevičius, I. Budraitė,

Ž. Pavilionis: Ar Europa pasimokė iš istorijos?“9 iš tinklalapio www.15min.lt bei pateiktas prierašas
„Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas teigia, jog net ir šiandien Černobylio
zonoje kylantys gaisrai, praėjus daugiau nei 30 metų po katastrofos, kelia naujas problemas,
susijusias su Černobylio AE avarija“.
15.11.

2020 m. gegužės 6 d. paskyroje publikuotas įrašas, kviečiantis Sąjūdžio veiklai

skirti gyventojų pajamų mokestį. „Kviečiame skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio Sąjūdžiui
prieš Astravo AE ir taip prisidėti prie grėsmės vos 40 km nuo Vilniaus stabdymo.

Mūsų

asociacijos duomenys, kurių reikės pildant prašymą – kodas: 305455097 (Sąjūdis prieš Astravo
AE).“

9

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/p-austrevicius-i-budraite-z-pavilionis-ar-europa-pasimoke-isistorijos-18-1313046?fbclid=IwAR3Vfz8Ky7iwNrYFmyyHz8GPKUfUS85GeIfFxMjGJ_BnOrAusO3fUykQZ0#.XrEeCPIW08o.facebook
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15.12.

2020 m. gegužės 7 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Sąjūdis prieš Astravo AE

skatina valdžią nedelsti dėl kaimynystėje statomos elektrinės“ 10 bei pateiktas komentaras „Valdžios
neryžtingumas Lietuvai ir visai Europai gali atsieiti brangiai“.
15.13.

2020 m. gegužės 9 d. publikuotas įrašas, kuriame nurodoma, kad Europos dienos

proga Sąjūdis išsiuntė laiškus Lietuvos Prezidentams „

Europos dienos proga Lietuvos

Prezidentams išsiuntėme laišką, kviesdami neatidėlioti taip reikalingo parašo po Peticija prieš
Astravo AE, išreiškiant europinį solidarumą su gyvybiniu Lietuvos interesu - teise gyventi saugiai.
Sveikiname visus su Europos diena ir primename, jog mūsų peticiją galima pasirašyti čia.“
15.14.

2020 m. gegužės 12 d. paskyroje pasidalyta informacija, kad peticiją dėl Astravo

AE pasirašo vis daugiau žymių žmonių. „Labai džiaugiamės, jog mūsų Peticiją pasirašė ir garsusis
Timothy Snyder - JAV istorikas, Jeilio universiteto profesorius, knygos „Kruvinos žemės: Europa
tarp Hitlerio ir Stalino“ autorius - į kovą prieš branduolinę grėsmę Europai telkiasi vis daugiau ir
daugiau ekspertų iš viso pasaulio. Primename, Peticiją pasirašyti galima čia.“
15.15.

2020 m. gegužės 14 d. paskyroje publikuotas įrašas apie Sąjūdžio narių susitikimą.

„Šiandien Sąjūdžio valdybos nariai susitiko su Sąjūdžio nariu, Seimo Pirmininku Viktoru
Pranckiečiu ir aptarė aktualius darbus, priešinantis Astravo AE atidarymui. Susitikimo metu buvo
pabrėžta, jog svarbu tinkamai ir laiku įgyvendinti praeitą savaitę priimtą Seimo rezoliuciją „Dėl
energetinės nepriklausomybės ir Astravo branduolinės elektrinės keliamos grėsmės“. Seimo
Pirmininkas informavo apie numatomus veiksmus telkiant Baltijos regiono valstybes bendrai
pozicijai Astravo AE atžvilgiu. Darbai juda į priekį!“.
15.16.

2020 m. gegužės 18 d. paskyroje publikuotas įrašas apie kreipimąsi į Prezidentą

Gitaną Nausėdą ir premjerą Saulių Skvernelį. „ Birželio mėnesį ES Vadovų Taryboje bus
tariamasi dėl ES ir Baltarusijos santykių prioritetų - siekiame, jog Lietuvos saugumo interesai
nebūtų pamiršti. Todėl laišku kreipėmės į šalies Prezidentą Gitaną Nausėdą ir premjerą Saulių
Skvernelį, ragindami šalies vadovus nepritarti dabartiniam susitarimo projektui dėl ES-Baltarusijos
partnerystės prioritetų.“
15.17.

2020 m. gegužės 19 d. paskyroje publikuota informacija apie nuotolinę diskusiją

„Atominė energetika Europoje? Ar Vokietijos patirtis pritaikoma Baltarusijai?“.
15.18.

2020 m. gegužės 19 d. paskyroje pasidalyta nuoroda į spaudos konferenciją „Ar

priartėjome prie Europos Sąjungos partnerystės fiasko?“.
15.19.

2020 m. gegužės 21 d. paskyroje pasidalyta nuoroda į straipsnį „Landsbergis apie

atominę elektrinę: norima priversti Lietuvą gultis po Astravu“11. Straipsnyje kalbama apie Astravo
AE atidarymą, siūlymą sukurti Konstitucinį įstatymą dėl Astravo keliamos grėsmės.
10

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1176066/sajudis-pries-astravo-ae-ragina-valdzia-nedelsti-del-kaimynystejestatomos-elektrines?fbclid=IwAR024d2kLRRlK9CSSruCClwxTlyg1-xQgUxVb5Rk0MOsElR-6EGOOPKV4c8
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15.20.

2020 m. gegužės 19 d. paskyroje publikuotas įrašas apie Sąjūdžio internetinį

tinklalapį. „ Dalinamės gera žinia - nuo šiandien turime ir savo internetinę svetainę! Joje rasite
mūsų narių straipsnius, aktualią informaciją apie mūsų veiklą ir, žinoma, daug argumentų, kodėl
Astravo AE turėtų būti sustabdyta. Kviečiame užsukti pasiskaityti! http://www.astravuine.lt./“
15.21.

2020 m. birželio 2 d. paskyroje publikuotas įrašas apie Sąjūdžio nepritarimą

deklaracijai dėl Baltijos šalių bendros prekybos elektra su trečiosiomis šalimis. „Energetikos
ministerija parengė ir ministras pasirašė ketinimų deklaraciją dėl Baltijos šalių bendros prekybos
elektra su trečiosiomis šalimis. Ši deklaracija savo esme prieštarauja 2016 m. Lietuvos politinių
partijų susitarimui, 2017 m. Būtinųjų priemonių apsisaugoti nuo nesaugių trečiųjų šalių
branduolinių elektrinių įstatymui ir 2020 m. Seimo rezoliucijai dėl "Dėl energetinės
nepriklausomybės ir Astravo branduolinės elektrinės keliamos grėsmės"; ji politiškai įteisintų
elektros energijos, pagamintos Baltarusijos AE, pirkimą. Deklaracija bandoma apgaulingai
įtvirtinti Baltarusijoje pagamintos energijos kaip techninio elektros srauto perdavimą per Lietuvos
tinklus į Latviją, o iš ten kaip komercinę elektrą neva pagamintą Dauguvos kaskadose Lietuva ją
pirks rinkoje ir savižudiškai finansuos būsimų BAE blokų statybą. Kviečiame Lietuvos politines
partijas pasmerkti itin šiurkštų jų politinės valios paniekinimą, įstatymo laužymą ir Seimo
rezoliucija išreikštos parlamento valios ignoravimą. Reikalaujame Lietuvos Vyriausybės pateikti
visą informaciją apie pritarimą Deklaracijai, spręsti dėl Energetikos ministro Ž. Vaičiūno politinės
atsakomybės ir jo atsistatydinimo. Tokį ministro žingsnį vertiname kaip įperšamą Lietuvos
kapituliaciją neturint nei Seimo, nei Prezidento mandato.“
15.22.

2020 m. birželio 3 d. paskyroje publikuota informacija apie vykdytą protestą prieš

pirmiau minėtą deklaraciją. „Kartu su Lietuvos liberalus jaunimas šiandien reiškėme protestą prieš
Energetikos ministerijos pasiūlytą deklaraciją, kuri pažeistų Lietuvos įstatymus ir įgalintų kitas
Baltijos šalis prekiauti “astravine” elektra. Ši Deklaracija šiandien turėjo būti svarstoma
Vyriausybėje - tačiau Sąjūdžio atstovai buvo informuoti, jog šis klausimas išimtas iš darbotvarkės.
Vėliau netikėtai sužinojome, jog klausimas į darbotvarkę grįžo, tačiau svarstomas uždarame
posėdyje. Reiškiame protestą ir prieš tokius slapukavimo veiksmus iš Vyriausybės pusės, kurie
nepadidina pasitikėjimo šios Vyriausybės veiksmais, bandant nuslėpti sprendimų priėmimo
aplinkybes nuo pilietinės visuomenės.“
15.23.

2020 m. birželio 3 d. paskyroje pasidalyta straipsniu iš tinklalapio www.lrt.lt „Per

160 politikų, menininkų, mokslininkų ragina Nausėdą ES kelti Astravo klausimą“ 12.

11

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1044121/landsbergis-apie-atomine-elektrine-norima-priversti-lietuva-gultis-poastravu?fbclid=IwAR2r8nFm-tce-SCCn-B00T3jTKS2anqsJyMjr8HINqIJBXEIaYXuknCuwU#.XsaYZw1SjcI.facebook
12
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1185338/per-160-politiku-menininku-mokslininku-ragina-nauseda-es-keltiastravo-klausima?fbclid=IwAR1U3P9g6mNLIhbtForAF5LALPZqcKN88s_5H3S1M0CE-nPlX9lDMDHyQsk
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15.24.

2020 m. birželio 9 d. paskyroje pasidalyta „Facebook“ paskyros „Lietuvos liberalus

jaunimas“ įrašu apie piketą prie Latvijos ambasados.
15.25.

2020 m. birželio 18 d. paskyroje publikuota informacija apie organizuojamą renginį

„Už laisvą, demokratinę Baltarusija!“.
15.26.

2020 m. birželio 27 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Arvydas Sekmokas.

Kapituliacijos veiksmų kronika“13 iš tinklalapio www.lrt.lt. Straipsnyje kalbama apie BRELL
sutartį, Lietuvos elektrinių likvidavimą, elektros rinkos konkurenciją.
15.27.

2020 m. birželio 29 d. publikuotas P. Auštrevičiaus pasisakymas apie Sąjūdžio

veiklą. „Mes piliečiai, ne sąmokslininkai. Šiandien spaudoje pasirodė straipsnis, kuriame Sąjūdis
prieš Astravo AE vadinamas šešėlinių kardinolų sambūriu, ir nurodoma, kad jo veikla "nesutampa
su oficialia Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir net naujai išrinkto šalies Prezidento
vykdoma politika". Pilietinėje visuomenėje piliečiai turi teisę ir pareigą burtis į asociacijas ir ginti
piliečių interesus. Tam nereikia būti niekur išrinktiems. Ir jie neturi pareigos remti valdžią, ypač jei
jie mano, kad valdžia klysta. O sąžiningi žurnalistai neverčia pilietinės iniciatyvos paklusti valdžiai
bei be įrodymų ir su keistomis analogijomis dergti juos, kurti sąmokslininkų įvaizdį. Į antiastravinį
sąjūdį susibūrė žinomi ir mažiau žinomi žmonės, kuriems rūpi Lietuva be Astravo grėsmės. Džiugu,
jog šiemet kartu su kitais Lietuvos žmonių saugumui neabejingais politikais, visuomenininkais ir
jaunimo organizacijų atstovais įkūrėme Sąjūdį prieš Astravo AE. Tam, jog po dar dešimties metų
nereiktų atsakinėti į klausimą “o kur buvai prieš 10 metų” - nes 2030 m. jau tikrai gali būti vėlu.
Jie gina piliečių interesą žinoti ir įtakoti valdžios sprendimus piliečių naudai. Daugiau nėra jokių
interesų, ir nėra jokių įrodymų, kad yra kitaip. Tai yra legalu ir turėtų būti skatinama ir palaikoma,
ne šmeižiama.
Publikacijoje remiamasi ir cituojami ištraukti iš konteksto taip vadinami susirinkimų
protokolai. Kurie tėra vieno žmogaus subjektyviai surašyti, niekieno nepasirašyti ir platinami
viešai, todėl nėra slapti. Ir tuose, kurie yra "skelbiami", nėra nieko nusikalstamo kas išeitų iš
leidžiamos pilietinės iniciatyvos rėmų. Publikacijoje taip pat plačiai girdimi valdžios argumentai,
pateisinantys jos neveiklumą. Joje nekalbama apie tai, kad būtent pilietinės iniciatyvos ir Seimo
opozicijos dėka buvo sustabdytas žalingo dokumento pasirašymas, kurio žalą jau supranta ir
prezidentas. Joje nepasakojama apie tai, kad iš dalies antiastravinio sąjūdžio balsais yra keliamas
ir kol kas lieka be atsako klausimas, kad Astravo atominė yra paleidžiama be būtino rezervo.
Prisidengiant teise žinoti, aukštinama valdžia, niekinama pilietinė iniciatyva, kuriant kažkam
naudingas sąmokslo teorijas, valdžios atstovai ir jiems artimi politkomentatoriai vadina Sąjūdį
"fiksine asociacija". Norėčiau kreiptis į visuomenę ir žiniasklaidą neleisti be argumentų ir per
13
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sąmokslo teorijas šmeižti ir žlugdyti iniciatyvas, kurios gina piliečius ir jų norą būti saugiais. Jei
mes būsime negarbingai žlugdomi, bus žlugdoma opozicija, pilietinė visuomenė liks viena,
neatstovaujama prieš mūsų valdžios neveiklumą.
Mes suprantame, kad kovojame prieš nesuskaičiuojamus Astravo PR kampanijos milijonus.
Todėl tikimės, kad Lietuvos institucijos, atsakingos už nacionalinį saugumą, padės išsiaiškinti per
kurias offshore kompanijas ir PR kampanijas Lietuvoje yra galimai įvesti Rosatom pinigai ir kam
jie yra skirti. Savo turima informacija pasiruošę pasidalinti. Ir tikimės, kad pilietinė visuomenė, PR
agentūros, žiniasklaida bus atspari tokiems nešvariems pinigams. Sąjūdžio prieš Astravo AE
valdybos pirmininkas Petras Auštrevičius.“
15.28.

2020 m. liepos 1 d. paskyroje paskelbta informacija: „Reaguodami į š. m. birželio

29 d. portale Delfi.lt publikuotą straipsnį, Sąjūdžio garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis ir
valdybos pirmininkas Petras Auštrevičius šiandien išsiuntė laišką DELFI.lt valdančiam Estijos
koncernui Ekspress Grupp, kviesdami užtikrinti nešališko žurnalizmo principus ir užkirsti kelią
faktų iškraipymui bei nepagrįstam pilietinių iniciatyvų juodinimui“.
15.29.

2020 m. liepos 1 d. paskyroje taip pat pasidalyta straipsniu „Liudvika Pociūnienė.

Ar tikrai Astravas – rinkimų tema?“14 iš tinklalapio www.delfi.lt. Straipsnyje kalbama apie Arvydo
Nekrošiaus pasitraukimą iš Sąjūdžio veiklos, taip pat straipsnyje pažymima, kad „Tačiau visai ne
atsitiktinai per TS-LKD programos pristatymą apie Astravą net nebuvo užsiminta. Kodėl? Todėl,
kad tai – ne rinkiminė tema. Tai tema, dėl kurios turėtų sutarti visos partijos ir visi veikiantys
politikai, ir valdantieji, ir opozicija. Nes užtektų vieno nuodingo Astravo kvėptelėjimo, kad visos tos
programos – kairiosios ir dešiniosios - virstų vėjo blaškomais radioaktyviais pelenais...“.
15.30.

2020 m. liepos 3 d. paskyroje pasidalyta informacija apie solidarumo akciją „Už

demokratišką Baltarusiją!“.
15.31.

2020 m. liepos 6 d. paskyroje publikuota informacija apie Sąjūdžio Tarybos posėdį.

„Artėjant pirmojo Astravo AE reaktoriaus atidarymui ir tuo pačiu Lietuvos žiniasklaidoje stiprėjant
dezinformacijos ir pramanų kampanijai, penktadienį buvo surengtas Sąjūdžio prieš Astravo AE
Tarybos posėdis. Posėdžio metu buvo pristatyta pastarųjų penkių mėnesių Sąjūdžio veiklos
ataskaita, aptarti nuveikti ir numatyti ateities darbai, kurių dar laukia išties daug. Taryba vieningai
sutarė, jog šiandien kaip niekada anksčiau reikalinga aktyvi Sąjūdžio prieš Astravą veikla, ypač
svarbu išlikti vieningiems ir susitelkus toliau visomis politinėmis, teisinėmis ir ekonominėmis
priemonėmis siekti mūsų visų bendro tikslo - Lietuvos saugumo užtikrinimo.“

14
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15.32.

2020 m. liepos 10 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Ramūnas Terleckas. To dar

nebuvo: marsiečių pėdsakas“ 15 iš tinklalapio www.lrt.lt. Straipsnyje kalbama apie Ramūno
Karbauskio laišką JAV ambasadoriui dėl susirūpinimo, kad į Lietuvą galėjo patekti neaiškios
kilmės finansiniai ištekliai.
15.33.

2020 m. liepos 11 d. paskyroje publikuota informacija apie Sąjūdžio veiklos ir

finansinę ataskaitą. „Keletas esminių momentų:

Nepraėjus nė pusmečiui nuo Asociacijos įkūrimo,

Sąjūdis išsiuntė dešimtis kreipimųsi Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms, teikė įvairius
pasiūlymus teisės aktų projektams, rengė virtualias diskusijas ir spaudos konferencijas. Sąjūdžio
nariais oficialiai yra tapę virš 400 Lietuvos ir užsienio piliečių.

Žiniasklaidoje buvo publikuota

virš 30 Sąjūdžio atstovų straipsnių ir komentarų, informuojančių visuomenę apie Astravo AE
keliamas grėsmes ir kviečiančių valdžios institucijas kuo skubiau imtis veiksmų.

Atsižvelgiant į

tai, jog Sąjūdis yra ne pelno siekianti visuomeniniais pagrindais veikianti asociacija, Sąjūdžio
veikla finansuojama išimtinai iš savanoriškų aukų. Iš savo narių (13 fizinių ir 1 juridinio – Lietuvos
Laisvės kovotojų sąjungos) Sąjūdis yra atitinkamai gavęs 6791 ir 100 eurų.

Didžiausia Sąjūdžio

gautų įplaukų dalis buvo skirta teisinėms paslaugoms registruojant Asociaciją, pirmajam
suvažiavimui organizuoti, interneto svetainės sukūrimui ir komunikacijai socialinėse medijose
viešinant europinę peticiją prieš Astravo AE ES šalyse.“
15.34.

2020 m. liepos 13 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Arvydas Sekmokas. Politinė

BRELL sutartis“ iš tinklalapio www.lrt.lt.
15.35.

2020 m. liepos 15 d. paskyroje publikuota informacija. „ Astravo AE Baltarusija

planuoja paleisti neturėdama būtinojo avarinio rezervo, kuris balansuotų gaminamos elektros
pajėgumus. Tiek Lietuvos, tiek Baltarusijos ekspertai sutinka, jog rezervo šaltinio nebuvimas kelia
rimtą grėsmę atominės jėgainės saugumui. Kylant įvairioms interpretacijoms, pabrėžiame:
Lietuva neturi jokio pagrindo bendradarbiauti suteikdama avarinį rezervą riziką Lietuvai ir visam
regionui keliančiai Astravo atominei elektrinei, o bet koks bendradarbiavimas prieštarautų Seime
2017 metais priimtiems teisės aktams.“
15.36.

2020 m. liepos 16 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Liudas Mažylis. Baltarusijos

drama: Tarp teisės į laisvą žodį , teisės į sveikatą ir teisės į gyvenimą“ 16. Straipsnyje kalbama apie
prezidento rinkimus Baltarusijoje, vykdomas masines represijas.
15.37.

2020 m. liepos 27 d. paskyroje publikuotas kvietimas į renginį „Kelias į laisvą

Baltarusiją!“.
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15.38.

2020 m. liepos 27 d. paskyroje publikuota informacija apie Europos Komisijos

laišką Sąjūdžiui. „Astravo AE susirūpinimą kelia ne tik Lietuvos visuomenei, bet ir ES institucijoms
- tai dar kartą patvirtino Europos Komisija savo laiške, adresuotame Sąjūdžiui. Laiške pabrėžiama,
jog:

Aukščiausius branduolinės saugos standartus būtina užtikrinti ne tik Europos Sąjungos

viduje, bet ir už jos sienų;
saugumo reikalavimus,

ES primygtinai ragina Baltarusiją Astravo AE įgyvendinti streso testų
ES ekspertai sieks saugumo standartų Astravo AE įgyvendinimo prieš

paleidžiant elektrinę.“
15.39.

2020 m. rugpjūčio 6 d. paskyroje publikuota informacija. „Astravo atominės

elektrinės atidarymui priešinasi vis didesnė Lietuvos pilietinės visuomenės dalis. Sveikiname ir
palaikome LiJOT ir Lietuvos politinių karių ir tremtinių sąjunga priėmusias rezoliucijas dėl
Astravo AE, raginančias Lietuvos valdžios institucijas imtis ryžtingų veiksmų.“
15.40.

2020 m. rugpjūčio 7 d. paskyroje publikuota informacija apie Astravo AE. „

Šiandien į Astravo AE pirmąjį reaktorių pradedamas krauti branduolinis kuras. Šis reaktoriaus
įvedimo į eksploatavimą proceso etapas sukuria didelį pavojų Lietuvos ir viso regiono saugumui.
Privalome imtis veiksmų, užkertant kelią nesaugiai Baltarusijos-Rusijos branduolinei jėgainei
prie mūsų sienos. Raginame Lietuvos valdžios institucijas ryžtingai veikti nedelsiant. Sąjūdis prieš
Astravo AE ne kartą valdžios institucijas ragino imtis šių priemonių:

Pasiekti, jog Europos

Komisija ir Taryba išreikštų visišką solidarumą su Lietuva pripažįstant, kad Baltarusijos atominė
elektrinė kelia grėsmę ir priimtų sprendimą, draudžiantį importuoti elektros energiją iš Baltarusijos
Astravo AE (pirmojo reaktoriaus) į ES rinką,

Tarptautiniu lygiu laikytis politinės nuostatos

blokuoti Europos Sąjungos iniciatyvas dėl susitarimo su Baltarusija (partnerystės prioritetų)
pasirašymo, kol Baltarusijos branduolinės elektrinės statybos Astrave nebus nutrauktos ir atominės
elektrinė uždaryta ir/ar projektas perkeltas į kitą vietą,

Laikytis tvirtos pozicijos dėl Kruonio

hidroakumuliacinės elektrinės kaip avarinio rezervo Astravo AE nesuteikimo,

Nepriimti naujos,

Lietuvai nepalankios trišalės Baltijos šalių metodikos dėl elektros iš trečiųjų šalių importavimo.
Išstoti iš Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą, ribojančią galimų
atlyginti nuostolių dalį Tik bendri ir ryžtingi mūsų veiksmai gali užkirsti kelią grėsmėms, todėl
kviečiame prisidėti prie mūsų veiklų už Lietuvos ir Europos saugumą.“
15.41.

2020 m. rugsėjo 17 d. paskyroje publikuota informacija apie kreipimąsi į valstybės

vadovus dėl užtikrinimo, kad Astravo AE pagaminta elektra nepatektų į Lietuvą. „Dabartinis tarp
Baltijos šalių suderintas metodikos dėl elektros prekybos su trečiosiomis šalimis projektas yra
žalingas Lietuvai ir keliantis dar daugiau grėsmių nei tas, kurį Lietuva atmetė prieš keletą mėnesių.
Todėl šiandien kreipėmės į Prezidentą Gitaną Nausėdą, premjerą Saulių Skvernelį ir Seimo
pirmininką Viktorą Pranckietį dar kartą ragindami užtikrinti, kad nesaugioje Astravo branduolinėje
jėgainėje pagaminta elektros energija nepatektų į Lietuvą.“
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15.42.

2020 m. rugsėjo 29 d. paskyroje paskelbta informacija apie nuotolinę diskusiją

„Kaip galime palaikyti kaimynus?“.
15.43.

2020 m. rugsėjo 29 d. paskyroje taip pat publikuota ši informacija. „Lietuvos

valdžios institucijos savo energetinį saugumą patikės Kremliui? Sąjūdis prieš Astravo AE yra ne
kartą pabrėžęs, jog nauja Baltijos šalių suderinta metodika dėl prekybos elektra su trečiosiomis
šalimis yra nenaudinga Lietuvai, nes atveria kelius nesaugiai baltarusiškai elektrai. Tokios
metodikos priėmimo nepalaikė ir Užsienio reikalų ministerija - nepaisant to, Lietuvos valdžia
nusprendė

atsisakyti

galiojančios,

palankios

Lietuvai

metodikos,

ir

priimti

naująją,

prieštaraujančią saviems, bet tenkinančią kaimyninių valstybių interesus. Į šio dokumento galutinę
versiją įtraukta nuostata, jog elektra, importuojama į Baltijos šalių rinką, privalės turėti kilmės
įrodymą, patvirtinantį, jog yra pagaminta ne Baltarusijoje. Tačiau kadangi Latvija importuos
elektrą ir iš Rusijos, šios elektros kilmės pažymas išdavinės… Rusija. Tad patikinimą apie tai, jog
Lietuva neperka Astravo AE elektros gausime iš Kremliaus. Skamba utopiškai? Bet būtent taip
nusprendė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.“
15.44.

2020 m. spalio 6 d. paskyroje publikuota informacija apie Sąjūdžio kreipimąsi į

politines partijas dėl pozicijos dėl Astravo AE išreiškimo. „Seimo rinkimams artėjant, kreipėmės į
Lietuvos politines partijas, kviesdami pateikti savo išsamias pozicijas dėl Astravo AE. Dėkojame
atsakiusioms LSDDP, Laisvės partija, Liberalai, Lietuvos žaliųjų partija ir Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai, kurių pozicijas mes visiškai ar iš dalies palaikome. Iš penkių
partijų jokio atsakymo nesulaukėme, tai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Darbo partija,
Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos lenkų rinkimų akciją – Krikščioniškų šeimų sąjunga ir
partija „Laisvė ir teisingumas“. Su partijų pateiktais atsakymais galima susipažinti čia <…>.
Kviečiame šią savaitę aktyviai dalyvauti rinkimuose ir savo balsą atiduoti atsakingai.“
15.45.

2020 m. spalio 19 d. paskyroje publikuotas sveikinimas V. Landsbergio

gimtadienio proga.
15.46.

2020 m. spalio 23 d. paskyroje pateikta informacija apie V. Landsbergio knygos

pristatymą.
16.

Po Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmojo ir antrojo turų paskyroje

publikuota 10 įrašų:
16.1.

2020 m. spalio 27 d. publikuotas P. Auštrevičiaus pasisakymas. „Akivaizdu, jog

nueinančioji Lietuvos Vyriausybė ir jos derybininkai padarė ne vieną klaidą, iki šiol taip ir
neužtikrinę, kad nešvari Astravo elektra nepatektų į Lietuvą. Astravo AE uždarymas turi būti
Lietuvos strateginis tikslas ir tikiuosi, kad naujoji centro dešinės Vyriausybė ras būdų šiam tikslui
pasiekti. Būtų puiku, jei naujosios Vyriausybės programoje būtų aiškiai išskirtos priemonės ir
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veiksmai, kurių imsimės išvien su regiono, mūsų Europos partneriais", – sako Sąjūdžio prieš
Astravo AE valdybos pirmininkas P. Auštrevičius.“
16.2.

2020 m. spalio 28 d. paskyroje publikuota informacija, kad Europos Parlamento

Peticijų komitetas svarstys peticiją dėl Astravo AE. „Stebėkite gyvai jau netrukus - nuo 10 val.
Europos Parlamento Peticijų komitetas šiandienos posėdyje svarstys Sąjūdžio valdybos nario
Arvydo Sekmoko pateiktą peticiją dėl Astravo atominės elektrinės saugumo grėsmių. Peticijoje
prašoma Parlamento pripažinti, kad elektrinės projektas pažeidžia ES teisę, bei sustabdyti jį tol, kol
bus atlikti visi privalomi testai. Peticijoje taip pat prašoma ES taikyti sankcijas Baltarusijai bei
raginama užkardyti nesaugiose jėgainėse pagamintos elektros importą.“
16.3.

2020 m. spalio 29 d. paskyroje publikuota informacija apie pirmiau minėtos

peticijos svarstymą. „Europos Parlamento Peticijų komitetas vakar apsvarstė Sąjūdžio prieš
Astravo AE atstovų inicijuotą peticiją. Buvo priimtas sprendimas, kad Europos Parlamentas kvies
Europos Komisiją nuolat dalintis informacija dėl Astravo atominės jėgainės, pažymėta, kad
reikalingi atsakymai į iškeltus atominio saugumo klausimus – dėl to raštu bus kreipiamasi ir į ES
Tarybos prezidentą.“
16.4.

2020 m. spalio 30 d.

paskyroje pasidalyta straipsniu „Arvydas Sekmokas. Ar

Briuselio ir Maskvos spaudimas privers Lietuvą pirkti Astrave pagamintą elektrą?“17. Straipsnyje
kalbama apie spaudimą Lietuvai, Europos Komisijos poziciją, branduolinės saugos nesilaikymą.
16.5.

2020 m. lapkričio 3 d. paskyroje publikuotas Sąjūdžio siūlymas 2020 metų Laisvės

premiją skirti Baltarusijos demokratinei opozicijai.
16.6.

2020 m. lapkričio 4 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Vytautas Landsbergis.

Būkime nuoseklūs“18. Straipsnyje kalbama apie Lietuvos ir Rusijos tikslus dėl Astravo AE.
16.7.

2020 m. lapkričio 4 d. paskyroje taip pat publikuotas siūlymas „prisijungti prie

baltarusių diasporos Lietuvoje inicijuojamos akcijos - šį penktadienį, 12.45 val. tarkime NE
antrajam Černobyliui prie Lietuvos ir kartu visos ES išorinės sienos!“.
16.8.

2020 m. lapkričio 7 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Dėl Latvijos veiksmų

kreiptasi į Europos komisijos pirmininkę“19. Straipsnyje kalbama apie Latvijos elektros pirkimą iš
Astravo AE.
16.9.

2020 m. lapkričio 9 d. paskyroje pasidalyta straipsniu „Herkus Gabartas: Kaip

Lietuvoje įgyvendinsime nesaugios Astravo AE absoliučią blokadą?“ 20. Straipsnyje kalbama apie
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siekį neleisti Baltarusijai uždarbiauti iš prekybos Astravo AE pagaminta nešvaria elektra,
naudojantis Lietuvos infrastruktūra.
16.10.

2020 m. lapkričio 16 d. paskyroje publikuota informacija „ Astravo AE jau veikia.

Tačiau importuoti šios nesaugioje elektrinėje pagamintos elektros neleidžia mūsų įstatymai. Vos
paleidus elektrinę, Lietuva nutraukė prekybą elektra su Baltarusija - taip užtikrinant 2017 m.
priimto vadinamojo Antiastravinio įstatymo laikymąsi, apsaugantį mus nuo nesaugiose elektrinėse
pagamintos elektros. Tačiau praėjus vos porai dienų, Latvija pradėjo prekybą elektra su Rusija.
Padidėję elektros srautai iš trečiųjų šalių kelia pagrįstų įtarimų, jog per Latviją ir Rusiją Astravo
AE pagaminta elektra patenka į Lietuvos rinką - ir tokiu būdu mes susimokame už tolesnę AE
plėtrą. Todėl kreipėmės į Latvijos reguliatorių su užklausimu dėl prekybos elektra su trečiosiomis
šalimis apimčių ir ją vykdančių įmonių“.
17.

Tiek pirmiau minėtuose socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyroje „Sąjūdis prieš

Astravo AE“ publikuotuose įrašuose, tiek visuomenės informavimo priemonėse publikuotuose
straipsniuose Astravo AE tema, nenustatyta politinės reklamos požymių. Paskyroje „Sąjūdis prieš
Astravo AE“ skelbiamuose įrašuose pagrindinis dėmesys skiriamas visuomenės supažindinimui su
galimomis grėsmėmis veikiant Astravo AE. Asmenys paskyroje skatinami pasirašyti peticiją prieš
Astravo AE ir (ar) prisijungti prie Sąjūdžio veiklos. Taip pat paskyroje pateikiama informacija apie
organizuojamas nuotolines konferencijas, piketus ar kitus renginius, susijusius su Astravo AE.
Visuomenės informavimo priemonėse publikuotuose straipsniuose Astravo AE tema kalbama apie
Astravo AE saugumo reikalavimų nesilaikymą, Astravo AE pagamintos elektros blokadą Lietuvoje,
priemones ir visuomenės susivienijimą, siekiant išvengti galimų neigiamų padarinių.
18.

Pagal „Facebook“ reklamų bibliotekos duomenis, paskyroje „Sąjūdis prieš Astravo

AE“ nuo 2020 m. kovo 10 d. iki 2020 m. balandžio 19 d. atlygintinai publikuotiems įrašams išleisti
1 605 Eur. Pažymėtina, kad paskyroje atlygintinai buvo publikuoti tik įrašai, skatinantys ir
kviečiantys pasirašyti peticiją prieš Astravo AE21.
19.

Sąjūdžio „Facebook“ paskyroje neskiriamas išskirtinis dėmesys politinėms

partijoms, nenaudojama partijų atributika, šūkiai. Nors Sąjūdžio „Facebook“ paskyroje pasidalyta
politinės kampanijos dalyvių straipsniais (I. Budraitės, Ž. Pavilionio), vertintina, kad straipsniai
atrinkti pagal aktualumą bei naudingumą visuomenei, nepažeidžiant politinių kampanijų dalyvių
lygiateisiškumo principo. Pažymėtina, kad Sąjūdžio paskyroje buvo pasidalyta ir kitų asmenų
straipsniais, kurie nebuvo kandidatai 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose,
pavyzdžiui: L. Mažylio, P. Auštrevičiaus, V. Landsbergio ir kt.
20

https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1272074/herkus-gabartas-kaip-lietuvoje-igyvendinsime-nesaugios-astravoae-absoliucia-blokada?fbclid=IwAR13uQL7xBH0qgIZL6-TTRLjtRbQJaKAxA-lIhZqxzEu3s6HZkbQ-fBHvOk
21

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=LT&view_all_pa
ge_id=103890101165552&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped
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20.

Paskyroje skleidžiamoje informacijoje pažymima, kad Sąjūdis nėra jokios politinės

partijos projektas. „Tarp Sąjūdžio steigėjų yra tiek įvairių politinių partijų – Liberalų Sąjūdžio,
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos,
Lietuvos žaliųjų partijos – atstovų, tiek jaunimo organizacijų ir jokioms politinėms partijoms
nepriklausančių žmonių. Organizacija atsiriboja nuo bet kokių bandymų būti bet kurios iš politinių
partijų įrankiu. Demokratiški ir visiems nariams atviri valdymo organų rinkimai padės užtikrinti
politinio neutralumo laikymąsi.“ Sąjūdžio atstovų teigimu, prisijungimui prie Sąjūdžio veiklos nėra
keliami specialūs reikalavimai, iki šiol nė viena kandidatūra Sąjūdžio Tarybos nebuvo atmesta.
21.

Tyrimo metu taip pat peržiūrėtos VRK gautuose pranešimuose minimų Tėvynės

sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, Žygimanto
Pavilionio „Facebook“ paskyros.
22.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų „Facebook“ paskyroje 2020 m.

birželio 2 d. pasidalyta informacija apie kvietimą žiūrėti tiesiogiai TS-LKD frakcijos posėdį,
kuriame bus diskutuojama apie Astravo AE 22. 2020 m. birželio 15 d. publikuota informacija apie
Astravo AE pagamintos elektros patekimą į Baltijos šalis 23. 2020 m. liepos 17 d. publikuota
informacija apie aplinkos apsaugos programą, kurioje akcentuojama svarba pasirengti galimiems
Astravo AE incidentams24. 2020 m. rugsėjo 29 d. publikuota informacija apie galimą Astravo AE
pagamintos elektros pirkimą Lietuvoje 25, įraše pasidalyta ir nuoroda į Dainiaus Kreivio straipsnį
„Neviešinamos Lietuvos politikos lūžis“26.
23.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio „Facebook“ paskyroje 2020 m. vasario 5 d.

pasidalyta informacija apie Sąjūdžio steigiamąjį susirinkimą 27. 2020 m. gegužės 22 d. publikuotas
įrašas apie ne itin aiškią Lietuvos poziciją Astravo AE klausimu28. 2020 m. birželio 3 d. publikuota
informacija apie deklaraciją dėl Baltijos šalių bendros prekybos elektra su trečiosiomis šalimis 29.
24.

Vertinant Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos

krikščionių demokratų socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyrose surinktą informaciją,
nenustatyta, kad šios partijos būtų pernelyg dažnai skelbusios informaciją apie Sąjūdžio veiklą.
Vertintina, kad publikuoti įrašai laikytini įprastinio pobūdžio informacija.
25.

VRK gautuose pranešimuose kaip galimai politinė reklama nurodomi keturi

Žygimanto Pavilionio „Facebook“ paskyroje publikuoti įrašai. „Facebook“ reklamų bibliotekoje
nerasta duomenų, kad šie įrašai būtų buvę skleisti atlygintinai.
22

https://www.facebook.com/tslkd/posts/3225704217459769
https://www.facebook.com/tslkd/posts/3260000277363496
24
https://www.facebook.com/tslkd/posts/3347892491907607
25
https://www.facebook.com/tslkd/posts/3582573661772821
26
https://tsajunga.lt/aktualijos/neviesinamas-lietuvos-politikos-luzis/
27
https://www.facebook.com/liberalai/posts/10158126281744445
28
https://www.facebook.com/liberalai/posts/10158505828114445
29
https://www.facebook.com/liberalai/posts/10158546234829445
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24.1

2020 m. birželio 8 d. publikuotas įrašas 30 apie Sąjūdžio veiklą. „Praeitą savaitę

apsaugojome savo Vyriausybę nuo klaidos, niekas negarantuoja, ar paskutinės. Šią savaitę
bandysime įtikinti Vyriausybę ir Prezidentą mus išgirsti (rytoj 9:00 val TS-LKD frakcija
organizuoja viešus klausymus su ekspertais) bei kalbėsimės su Latvija, kad ji panašios klaidos
nepadarytų - pasiųsime žinią mūsų artimiausių kaimynų visuomenei (rytoj 13:00 kartu su kolegomis
Audroniumi ir Laurynu bei Sąjūdžio prieš Astravą bendražygiais organizuojame piketą prie
Latvijos ambasados Vilniuje), Latvijos diplomatams (rytoj 13:30 val susitinkame su Latvijos
ambasadoriumi Lietuvoje, buvusiu Latvijos Užsienio reikalų ministru Indulis Bērziņš, perduosime
Seimo narių laišką Latvijos kolegoms) bei Latvijos politikams (birželio 12 d. teletiltu susisieksime
su mūsų draugais Latvijos parlamente - Europos reikalų komiteto pirmininke Vita Anda Tērauda ir
Užsienio reikalų komiteto pirmininku Rihard Kols.“
24.2

2020 m. birželio 14 d. publikuota informacija31 apie Seime organizuojamą spaudos

konferenciją. „Pirmadienį 10 val. kviečiame žurnalistus į mūsų spaudos konferenciją Seime „Dėl
naujai paaiškėjusių faktų dėl Astravo AE grėsmių ir derybininkų atsakomybės“, kurioje
dalyvausime kartu su bendražygiais Dainiumi Kreiviu bei Petru Auštrevičiumi. Atskleisime naujus
faktus, svarbias technines detales apie slapta ir neteisinga kryptimi vykdomas dabartines derybas
tarp Baltijos šalių dėl "nešvarios" elektros nepirkimo, bandymus atverti kelius prekybai elektros
energija iš Astravo AE, Seimo ir Prezidento nubrėžtų "raudonųjų linijų" pažeidimus. Pasiūlysime
būdus, kurie leistų derybose apginti mūsų nacionalinį interesą ir užtikrinti Baltijos šalių
sinchronizaciją su Vakarais.“
24.3

2020 m. birželio 16 d. publikuotos 3 nuotraukos iš renginio su prierašu

„#UžIngridą #SuRimu
24.4

#PriešAstravą !!!“32.

2020 m. birželio 22 d. publikuotas įrašas 33 apie TS-LKD rinkimų programą, kurios

vienas iš tikslų – „grėsmės valstybingumui (tarp jų ir Astravas: „laikysimės absoliučios Astravo AE
ekonominės blokados“)“.
26.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Sąjūdžio veikla buvo aktyvi tiek iki 2020 m. spalio

11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos pradžios, tiek po rinkimų.
Tinklalapio „Facebook“ paskyroje „Sąjūdis prieš Astravo AE“ atlygintinai buvo publikuoti tik
įrašai, kviečiantys pasirašyti peticiją prieš Astravo AE. Minėtuose įrašuose nebuvo minimi politinės
kampanijos dalyviai, nepateikiamos jų nuotraukos. Kitose visuomenės informavimo priemonėse
įrašai apie Sąjūdžio veiklą buvo publikuojami neatlygintinai, be to, nenustatyta, kad būtų išskiriami
rinkimuose dalyvavę kandidatai, politinės partijos, pristatytos rinkimų programų nuostatos ar idėjos,
30

https://www.facebook.com/zygispavilionis/posts/2735879793402418
https://www.facebook.com/zygispavilionis/posts/2741597649497299
32
https://www.facebook.com/zygispavilionis/posts/2743730769283987
33
https://www.facebook.com/zygispavilionis/posts/2749280955395635
31

26
nesusijusios su Astravo AE. Vertintina, kad visuomenės informavimo priemonėse skelbta
informacija apie Sąjūdžio veiklą laikytina įprastinio pobūdžio informacija, kuria neraginama
balsuoti už tam tikrus politinės kampanijos dalyvius.
27.

Tyrimo metu taip pat nenustatyta, kad Sąjūdžio disponuojamomis lėšomis būtų

buvę finansuota 2020 m. Seimo rinkimuose dalyvavusių asmenų politinė kampanija.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma:
1. Nepripažinti, kad asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“ vykdoma veikla laikytina
politine reklama ir kandidatų lygiateisiškumo principo pažeidimu.
2. Konstatuoti, kad turimų duomenų pagrindu negalima teigti, kad asociacijos „Sąjūdis prieš
Astravo AE“ lėšomis buvo finansuota 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
politinė kampanija.
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