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Dažniausiai manipuliuojama šalies istorija, politine raida
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Ieškant informacijos apie 

Lietuvos istoriją anglų kalba 

aptinkama itin daug 

netikslumų.

Iš 100 nagrinėtų ,,Google“ 

paieškos rezultatų – net 28

pateikia kontroversišką

informaciją.
,,Lietuva komunizmo 

nusikaltimus prilygina 

holokaustui ir menkina 

pastarojo tragediją“

,,Lietuva cenzūruoja 

istorinį naratyvą, 

varžo žodžio laisvę“

,,Lietuva neleidžia ES 

palaikyti normalių 

santykių su Rusija“



Kodėl problema Lietuvai?

Mažesnis palaikymas tarptautinėje arenoje

Neigiamos pasekmės nacionaliniam saugumui

Mažiau patraukli investuotojų akyse

Nepatraukli turistams

Krenta ,,made in Lithuania‘‘ prestižas

Ko siekiame?

Stiprios ir sėkmingos valstybės įvaizdis

Sėkmingai pritraukiamos investicijos, klestintis 

turizmas

Lietuva – patikima sąjungininkė, įtakinga valstybė

Platus užsienio auditorijų žinių bagažas apie 

Lietuvą, atsparumas dezinformacijai

Dezinformacija susijusi su šalies įvaizdžiu, ekonomikos 

augimu, saugumu



Kodėl dezinformacija veikia?

Lietuva skiria nepakankamai dėmesio 

įvaizdžio formavimui

Lietuvai priešiškos šalys skiria daug resursų 

informacinėms kampanijoms 

Lietuvai trūksta efektyvios 

komunikacijos užsienio auditorijoms

Užsienio auditorijos nežino apie 

bandymus gadinti Lietuvos reputaciją

Užsienio auditorijos turi mažai žinių apie 

Lietuvą



Vakarų šalių gyventojai apie Lietuvą žino 
mažai, informacijos ieško internete

nežinojo apie klaidingų 

naratyvų sklaidą

90%

80%

teigė, kad informacija 

jų nepasiekia

31%

14%

14%

10%

31%

Kita

Televizijoje

Naujienraščiuose

Soc. tinkluose

Internete

Kur informacijos sėmėsi praeityje?
313

73%

respondentų

70%

45%

86%

savo žinias vertino prastai 

arba visiškai prastai

pabrėžė publikacijų 

patikimumo svarbą 23%

16%

10%

51%

Kita

Moksliniuose leidiniuose

Soc. tinkluose

Internete

Kur ieškotų naujos informacijos?
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Easy to change 

colors.

Text Here
Jungtinės Amerikos Valstijos Estija

IzraelisLenkija

Informacijos sklaidai tikslinga pasitelkti 

kultūrą, literatūrą, internetą ir mokslą



Pasiūlytos priemonės: stebėjimas ir reagavimas

Fragmentiškas Vakarų 

informacinės erdvės 

stebėjimas

Neefektyvus reagavimas 

į dezinformaciją

LRVK Įvaizdžio skyriaus 

inicijuojamas vieningos 

monitoringo sistemos 

kūrimas

Suburtas LAIK tinklas

ĮgyvendinimasSprendimasProblema

Diegti vieningą sistemą 

stebėjimui efektyvinti

Į stebėjimo ir reagavimo 

procesus įtraukti 

tikslines visuomenės 

grupes



Pasiūlytos priemonės: informacijos apie Lietuvą 
prieinamumas

Informacijos tikslinėmis 

temomis 

neprieinamumas Vakarų 

plačiajai visuomenei

Pasiūlytas finansavimo 

modelis

Parengtos 

komunikacijos gairės, 

jos pristatytos LRT

ĮgyvendinimasSprendimasProblema

Įgalinti Lietuvos 

komercinę žiniasklaidą 

komunikuoti anglų 

kalba

Skatinti komunikaciją 

kovai su dezinformacija 

svarbiomis temomis



Pasiūlytos priemonės: kultūros pristatymas

Mažas Lietuvos kultūros, 

kaip švelniosios galios 

įrankio, išnaudojimas

ĮgyvendinimasSprendimasProblema

Plėsti Lietuvos kultūros 

instituto veiklas

Steigti instituto 

padalinius tikslinėse 

lokacijose

Įvykdytos diskusijos 

su suinteresuotomis 

šalimis

Pristatytas veikimo 
modelis



Pasiūlytos priemonės: istorijos pristatymas

Informacinis vakuumas 

sėkmingai užpildomas 

dezinformacijos

Pateikti siūlymai 

Vyriausybei, LMT ir URM

Pristatyti modeliai

Parengti literatūros 

sąrašai

ĮgyvendinimasSprendimasProblema

Rengti Vakarų auditorijai 

prieinamus straipsnius

Ruošti istorinius tyrimus, 

užtikrinti jų vertimą ir 

sklaidą

Didinti medžiagos 

prieinamumą 

internetinėse 

enciklopedijose



Dėkojame
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