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KAS YRA PROPAGANDA?
Auklėjimas

Informavimas
Įtaka

Sąmoningas klaidinimas

Propaganda neturi nieko bendro su laisva žiniasklaida, 
žodžio laisve ar kita nuomone.

Ø Propaganda – tai tyčinis sistemingas bandymas 
formuoti suvokimą, pažinimą ir tiesioginį elgesį, 
kuriuo siekiama sulaukti atsako iš veikiamosios 
auditorijos... (Garth Jowett ir Victoria O’Donnell) 



“Atėjo laikas kai visi supratome,
kad žodžiai, kameros, nuotraukos,
internetas, informacija bendrai
tapo kita ginklų rūšimi, kita pajėgų
rūšimi”

RF gynybos ministras Sergei Shoigu



Ypač didelio žiniasklaidos susidomėjimo sulaukė S. Šoigu 
pranešimas, kad Rusijos ginkluotosiose pajėgose 
suformuotos informacinių operacijų pajėgos, kurios, anot 
ministro „bus gerokai efektyvesnės, stipresnės“.

Kompanijos „Zecurion Analytics“ atlikto tyrimo duomenys rodo, 
kad Rusijos kibernetinio karo pajėgas sudaro mažiausiai apie 
tūkstantį žmonių, o per metus joms išleidžiama apie 300 mln. 
JAV dolerių. 

„Propaganda turi būti protinga, raštinga ir efektyvi“, – sakė 
ministras.

http://m.technologijos.lt/text/cat/121/article/S-60261



ü …priority of RF foreign policy is the  Post-Soviet Space…

ü ...develop its own effective means of information influence 
on public opinion abroad...

ü ...strengthen the role of RF mass media in the international 
information environment providing them with essential state 
support...

ü ...the global information space, ,,soft power“ influence...

ü ...protecting rights and legitimate interests of compatriots 
living abroad...

Foreign Policy of the RF
Concept of the Foreign Policy of the RF (12 Feb 2013)



PRIEŠIŠKOS INFORMACINĖS VEIKLOS 
TIKSLAI

Palaužti valią priešintis (pigiau yra įtikinti priešininką 
kad jo pasipriešinimas beprasmiškas, nei pradėti atvirą 
kovą).

Įtakoti sprendimo priėmimo procesą
politiniame/ kariniame lygmenyje.

Įtvirtinti savo galią, siekiant sau palankių sprendimų 
politiniame/ekonominiame lygmenyje.

1795 1940
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Lietuvos istorija
Pagrindiniai priešiškų INFOOPS taikiniai LTU
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Lietuvos užsienio politikaT.4
Lietuvos vidaus politika

LTU – POL santykiai
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Energetika
Tautinės bendrijos (skriaudžiami lenkai ir rusai)

T.10 Lietuvos gynybiniai pajėgumai (kintantis taikinys)





https://youtu.be/S0xKl_WJu_I



Lietuvos kariuomenė ir NATO 
pajėgos Lietuvoje:

Fake news



http://buk-patikimas.livejournal.com/2582.html

2016-03-11 d. Rolandas Jokubaitis
FB paskleidė melagingą informaciją apie LK
pratybas „Žaibo kirtis“.



https://gelezinisvilkassite.wordpress.com/2016/07/08/lietuvos-kariuomenes-vadas-nato-ne-
gynyba-o-gresme/

2016-07-08 Paskleista melaginga informacija prieš 
NATO Varšuvos summit‘ą



ŠALTINIS:	
https://auraspress.wordpress.com/2017/02/16/
kas-vyksta-lietuvoje-jonavoje-vokietijos-kariai-
prievartavo-nepilnamete/

2017-02-16



2017-03-28



T.6 Kultūra

- Muzika
- Populiarinti rusišką muziką

- Renginiai
- Koncertai, teatras

- Švietimas

- T1 – T5 eskalavimas, savo tiesos pateikimas

- Knygos

- Ru, Bl knygos

- Spauda

- Ru žurnalai, laikraščiai

- TV, Kinas

- Ru produkcija



Kodėl kultūra?

http://www.parlamentostudijos .lt/Nr3/Istorija_Tam osaitis.htm

Ø Prie besąlygiškos Lietuvos kapituliacijos… 1940 m. vasarą, …
prisidėjo sovietų diplomatai Baltijos valstybėse tarpukariu rezgę 
įvairias „intrigas“, ruošdami dirvą sovietizacijai.

Ø Negalėdami platinti komunizmo užsienyje tiesiogiai per uždraustas 
vietines komunistų partijas, sovietai savo tikslus mėgino įgyvendinti 
per tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą – prisidengus kultūra 
skleisti komunistines idėjas – vadinamąjį kultūrbolševizmą.

Ø…kuriamos kultūrinės draugijos sovietų kultūrai pažinti…
Ø …per „nekalto pobūdžio“ draugijų renginius, parodas, paskaitas, 

kino filmus, sukaktuvių minėjimus, supažindino užsienio valstybių 
piliečius su sovietų pasiekimais pramonės, kultūros ir kitose 
srityse…

Ø …piršo prosovietines nuotaikas
ir ieškojo simpatizuojančių 
komunizmui, jo rėmėjų, naivių 
šalininkų ir talkininkų.
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12 2015 12

„Kas buvote Kryyyyyme?! Ruoškite plafkes!“ – užriaumojo rusiško 
šansono debiutantas grupės „Vladimir“ vokalistas. Prieš metus Krymui 
pašlovinti sukurta daina „Krym naš“ išjudino rusiškų šansonų gerbėjus.

Nikolay Baskov
2016 11 03 (Ketvirtadienis) 19:00



http://www.delfi.lt/news/daily/medijos-karas-propaganda/negalejo-patiketi-savo-akimis-knygynuose-stalina-slovinanti-knyga-lietuvi u-kalba.d?id=71872964
http://www.15min.lt/naujiena/ak tualu/lietuva/lietuvoje-maidano-priesininku-lyderio-knyga-garbinanti-josifa-stalina-56-658971

• „...1940 m. Stalinas grąžino į vienos valstybės sudėtį Latviją, 
Lietuvą ir Estiją. Kodėl – „grąžino“? Todėl, kad jų išėjimas iš 
Rusijos imperijos sudėties buvo absoliučiai 
neįstatymiškas...“

• „...neįmanoma okupuoti to, ko nebuvo. Neteisėtai atsiskyrusios 
Rusijos imperijos dalys grįžo į šalies sudėtį...“



ISTORIJA – KAIP 
INFORMACINIO KARO 

ĮRANKIS



Ø Prieš	Lietuvą	yra	vykdoma	aktyvi	informacinė,	ideologinė	
ir	istorijos	„perrašymo“	politika

• ...siekia	menkinti Lietuvos	suverenumą,	istoriją,	valdžią,	vykdomą	užsienio	ir	
vidaus	politiką...

•...paveikti	Lietuvos	vidaus	procesus: kurstyti	etninę	 ir	politinę	nesantaiką,	mažinti	tautinių	 bendrijų	 integraciją	 į	
Lietuvos	visuomenę,	skatinti	nepasitikėjimą	Lietuvos	demokratine	politine	sistema,	remti	tam	tikras	politines	 jėgas...

•...paveikti Lietuvos	valstybės	institucijų	ir	įmonių	sprendimus...

• ...RF	palankios	informacijos	sklaidos,	įtakos	grupių	formavimo,	koordinavimo	ir	
palaikymo...

• ...RF	Lietuvoje	turi	ilgalaikių politinės,	ekonominės,	energetinės	ir	informacinės	
įtakos	tikslų...

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO 
2012 m. VEIKLOS ATASKAITA VISUOMENEI



DIDŽIUOJASI LIETUVOS PILIETYBE, 
JEI DOMISI ISTORIJA

“Kuo labiau domisi Lietuvos istorija, tuo didesnė dalis 
didžiuojasi tuo, kad yra Lietuvos piliečiai.”

„Apklausa parodė ir domėjimosi istorija ryšį su patriotinių 
jausmų intensyvumu. „Mes klausėme, kiek svarbu, kad vaikai, 
anūkai ir kiti palikuonys gyventų, augtų ir dirbtų Lietuvoje, o ne 
kitoje valstybėje. Tokios ateities svarba auga augant 
domėjimuisi istorija. Kitaip sakant, domėjimąsi istorija 
galime laikyti vienu iš tų šaltinių, kuris maitina patriotinį 
tapatumą…“

Politologė Inga Vinogradnaitė
“Vilmorus“ apklausa



GRĖSMĖS

Rusijos federaciją valdantis režimas nemano, kad 
istorija yra mokslas, jiems tai yra vienas iš užsienio 
politikos įrankių (įtakojimo svertų). 

VEIKIMO PER ISTORIJĄ TIKSLAI

Nihilizmo nuotaikų skatinimas Lietuvoje.
Etninės nesantaikos kurstymas Lietuvoje.
Teritorinių pretenzijų pateisinimas.
Rusijos ir Lietuvos istorinio-kultūrinio bendrumo konstravimas.



Priešiškų INFOOPS pagrindinės žinutės
T.1 Lietuvos istorija

- Viduramžiai
- LDK tikroji paveldėtoja – Baltarusija
- LDK valdovai – slavai

Vilnius mūsų – baltarusių

- Lietuvos okupacija 1940 m. birželio 15 d.
-Lietuvos okupacija – Laisvanoriškas lietuvių prisijungimas prie SSRS
-Lietuvos okupacija – Lietuvos išgelbėjimas nuo nacizmo

-Karas po karo
- Partizanai – banditai
- Partizanai – žydšaudžiai

- 1991
- Savi šaudė į savus
- Niekas nepasikeitė, viskas tik blogėjo. 

Laikas grįžti!



2016 m. liepos 15 d. Lenkija 



2017-07-15 Maskva





Baltarusių karinės pergalės !?
• Лето 1236 г. Белорусское войско разгромило войско 

Ордена меченосцев близ нынешнего Шауляя.
• 15 июля 1410 г. Великий князь Витовт во главе 

большого войска дал решительное сражение немецким 
рыцарям. [...] хоругви снарядили Вильно, Троки, 
Городня (две), Ковно, Лида, Полоцк, Витебск, 
Новогородок, Волковысск, Чарторыйск, Лукомль, 
Медники (или цехом медников ВКЛ), Берестье, Пинск, 
Киев, Стародуб, Дорогичин, Мельник, Кременец, 
Смоленск, Кобрин, Вилькомир, Менска и Изяславль, 
Мстиславль, Новгород–Сиверский, Могилёв, Орша, 
Слуцк, [...] Сражение началось на рассвете 15 июля 1410 
г. и продолжалось весь день. Белорусские дружины 
выдержали бешеный натиск первого удара рыцарей
и сами перешли в наступление, особенно отличились 
хоругви Смоленской земли: Смоленская, Оршанская и 
Мстиславльская. 

“Памятные даты белорусской военной истории X-XVIII вв” Леонид Спаткай, 
07/08/2013 http://www.istpravda.ru/research/4676/



Ольгерд – славянский 
князь

Algirdas – slavų 
kunigaikštis Автор: Светлана 

Баранковская 12.05.2012

http://kurier.me/ru/page/century_ago/813Ольга и Олег – имена славянские. А 
вот Ольгерд и Ольгимунт – не славянские, 
но балтские, как минимум.

Кроме записи о поминании Ольгерда-Дмитрия 
среди других великих князей, там есть запись 
и об помине Ольгерда от его потомков, 
князей Лугвеничей. По некоторым другим 
свидетельствам (или в другой конфессии), 
крещеное имя Ольгерда – Андрей.

(Algirdo krikšto vardas – Andrėjus)

Да и папа его, Гедимин, по свидетельству 
Погодинского собрания летописей за 
№1404, был прямым потомком
равноапостольного святого Великого князя 
Владимира (Красное солнышко).

(Jo tėvas Gediminas buvo tiesioginis 
Didžiojo kunigaikščio Vladimiro 
(Raudonosios Saulelės) palikuonis)



“beveik 600 metų (!!!), nuo miesto 
įkūrimo 1323 metais iki jo 
prisijungimo prie Lenkijos 1922 m., 
Vilnius buvo baltarusių žemių 
įvairiuose valstybiniuose dariniuose 
sostine: LDK, Abiejų Tautų 
Respublikoje (Žečpospolitoje), Šiaurės-
Vakarų krašte Rusijos imperijoje, 
Baltarusijos-Lietuvos SSR.” [“Напомним, 
что почти 600 лет (!!!) – с момента 
основания города в 1323 году и до 
присоединения его к межвоенной 
Польше в 1922 году – Вильнюс являлся 
столицей и культурным центром 
белорусских земель в различных 
государственных образованиях: Великом 
княжестве Литовском, Речи Посполитой, 
Северо-Западном крае Российской 
империи, Белорусско-Литовской ССР.”]

„Kaip teisingai padalinti Vilnių?“.



Tomas	Čyvas.	„Kokio	Maskvos	kozirio	neatmuš	Lietuva?	(I)“

„Žydų tema – pati jautriausia mūsų visuomenės
sąmonėje. Jautriausia mūsų Vakarų sąjungininkams ir
pati naudingiausia Lubiankos provokatoriams. Jie
būtinai pasiknaisios neužgijusiose žaizdose.“

http://www.tv3.lt/naujiena/98530/kokio-maskvos-kozirio-neatmus-lietuva-i

2007.05.09



Partijos „Frontas“ lyderis 
Algirdas Paleckis 

„Partizaninis judėjimas skyla 
į dvi dalis:

Pirma dalis – Amerikos balso 
ir kitų propagandų 
suklaidinta žmonių dalis, kuri 
ėjo į mišką galvodama, kad ji 
eina iš idėjos.

Antra dalis – buvo užkietėję 
galvažudžiai.

Lietuviškas fašizmas – giliai.

Visi 20 metų buvo su tokiu 
super tautine pro fašistine 
propoganda.

„Valstybinė, nacizmą 
palaikanti, politika“, -
vykdoma ir Lietuvoje, o 
gyvas tam įrodymas yra tie 
15 nacistų, kurie tarnauja 
Lietuvos kariuomenėje. 

Tai – Valstybinė politika.“

„Jedinstvo“ lyderis 
Valerijus Ivanovas 

„Ši knyga - Labai 
gera informacija 
tyrinėjant terorą 
prieš žmoniją.“



Puolimas prieš Joną Noreiką-Generolą Vėtrą



Puolimas prieš Joną Noreiką-Generolą 
Vėtrą

06.16 06.17 07.20 08.2307.2507.24 08.04 08.1908.06 10.1307.29 08.21 09.24

Nukeliamos Žaliojo
tilto skulptūros

07.26

Apsispręsta dėl 
Žaliojo tilto 

skulptūrų nukėlimo

Grant Arthur Gochin
laiškas Vilniaus merui

Intelektualų raštas 
Vilniaus merui

07.30 10.19

Kreipimasis į LR  Prezidentę
dėl valstybinio apdovanojimo 

atėmimo iš gen. Vėtros

08.20 11.05 11.09 11.09 12.04 01.2
6

„Mūsiškia
i“

01.2
8

01.3
0



Giedrius	Grabauskas
• Žurnalistas,	
• judėjimo	“Vytis”	koordinatorius,	
• Socialistinio	Liaudies	fronto	Kauno	

skyriaus	pirmininkas,
• asociacijos	,,Lietuva	be	nacizmo”	

narys,
• Lietuvos	žmogaus	teisių	stebėtojų	

sąjungos narys,	
• Konfederacijos	Lietuvos	Jungtinio	

demokratinio	judėjimo	tarybos	
narys,

• Žmogaus	teisių	gynimo	ir	socialinio	
teisingumo	sąjungos	narys,	

• Nepriklausomo	žmogaus	 teisių	
centro	narys.

Giedrius	Grabauskas.

„Nacistinių	nusikaltėlių	kultas	Lietuvoje“

„Kas tie išgarbinti nacistiniai nusikaltėliai? Minėsime tuos, dėl kurių jau
nėra abejonės. Tai J.Noreika-generolas Vėtra, J.Krikštaponis, A.Baltūsis-
Žvejys, V.Vitkauskas-Saidokas, J.Vitkus-Kazimieraitis, J.Misiūnas-Žalias
Velnias, A.Starkus–Montė, A.Slučka-Šarūnas, S.Staniškis-Litas,
J.Barzda-Klevas, J. Lelešius-Grafas, P.Janušaitis-Aloyzas, P.Jakys,
S.Čenkus, A.Impulevičius - tai tipiški nacistiniai budeliai. Šalia jų yra
dar daug jų bendrininkų. Kai kurie labai išgarbinti veikėjai pasižymėjo ir
kaip Maidaneko konclagerio prižiūrėtojai: tai J.Žemaitis-Vytautas,
J.Vitkus–Kazimieraitis, A.Baltūsis–Žvejys...
<...> ... kol kas atmetėme versiją dėl galimo A.Ramanausko-Vanago
dalyvavimo nacistinių nusikaltimųvykdyme, tam trūksta įrodymų.“
http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/810-nacistiniu-nusikalteliu-kultas-lietuvoje

2015.10.13

Lietuvos	laisvės	kovos	sąjūdžio	
deklaracija

1949	m.	vasario	16	d.	visos	Lietuvos	partizanų	vadų	Deklaracija,	
pasirašyta	Radviliškio	rajone	Minaičių	kaime,	paklojo	pamatus	

Nepriklausomos	valstybės	Atgimimui.

„Deklaraciją pasirašė LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkas
Jonas Žemaitis-Vytautas bei Tarybos nariai – Aleksandras Grybinas-
Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronislovas Liesis-
Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Petras
Bartkus-Žadgaila.“
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_laisv%C4%97s_kovo s_s%C4%85j%C5%ABd%C5%BEio_deklaracija







? ? ???

Kas	sekantis?	



http://baltnews.lt/vilnius_news/20160128/1014858487.html

2016-01-28

http://rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/11022016-Adamkus-
Holokost/

2016-02-11



http://www.rubaltic.ru/blogpost/03032017-vanagayte-
litva-uchastvovala-v-kholokoste/

2017-03-03





KAIP LAIMĖTI? 
Atsparumas priešiškai propagandai ir informacinėmis 

operacijomis

SKATINTI PATRIOTIZMĄ 
VISUOMENĖJE

SIEKTI VISUOMENĖS 
PALAIKYMO 

INFORMUOTI VISUOMENĘ 
APIE GRĖSMES

Atpažinti Parodyti, 
paaiškinti Stabdyti

Mažinti Rusijos 
propagandos 

tinklą

Propaganda tai 
ne laisva 
žiniasklaida ar 
žodžio laisvė

Užkardyti.
Vykdyti 

įstatymus

Motyvuoti 
ir skatinti

Projektai



KLAUSIMAI ?


