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Pandemija - dezinformacijos suklestėjimo metas

1. Išaugęs gyventojų imlumas 
sąmokslo teorijoms dėl 
netikrumo, nesaugumo dėl 
ateities, laisvo laiko 
praleisto soc. tinkluose

2. Intensyvios priešiškų šalių 
dezinformacijos kampanijos 
ir hibridinės atakos
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Covid-19 dezinformacija Europoje (2020 m.)
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Covid-19 dezinformacija Lietuvoje (2020)

• 2020 m. vasarį-birželį Lietuvos 
informacinėje erdvėje nustatyti 
1445 klaidinančios informacijos 
apie Covid-19 atvejai 

• Vidutiniškai ~11 atvejų per 
dieną

• Dezinformacijos srautas išaugo 
2-3 kartus

Naujienų 
portalai
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Blogas
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Informacijos pasiskirstymas pagal 
komunikacijos kanalą

Naujienų portalai Soc. tinklai Oficialus puslapis

Radijas Televizija Blogas
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Tendencijos: pagrindiniai dezinformacijos taikiniai

1. COVID-19 kilmė, veiksminga 
apsauga, gydymo būdai ir 
priemonės; 

2. Pandemijos valdymas: vyriausybių 
(įskaitant Lietuvos), Europos 
Sąjungos, NATO veiksmai ir 
priemonės kovojant su pandemija;

3. Vakcinų veiksmingumas ir poveikis 
žmogui.
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Pirma dalis: Covid-19 kilmės sąmokslas
Geopolitiniai aiškinimai Ekonominiai aiškinimai Technologiniai aiškinimai

COVID-19 yra JAV/Kinijoje 
sukurtas biologinis ginklas

COVID-19 viruso grėsmė yra 
prasimanyta didžiųjų valstybių 
tam, kad šios pridengtų masinį 
pasaulinių rinkos akcijų supirkimą

COVID-19 yra 
JAV/Kinijos/Prancūzijos/NATO
slaptosiose laboratorijose dirbtiniu 
būdu sukurtas virusas

COVID-19 virusas neegzistuoja ir 
yra priedanga pasaulio elitui 
įtvirtinti globalią kontrolę

COVID-19 virusas buvo sukurtas 
farmacinių kompanijų ir (ar) 
labdaros fondų, siekiančių 
pasipelnyti iš visuotinės 
vakcinacijos (Bilo Geitso istorija)

COVID-19 viruso užkratas plinta per 
5G ryšį

COVID-19 virusas buvo sukurtas 
dirbtiniu būdu siekiant sumažinti 
pasaulio gyventojų populiacijos 
skaičių

COVID-19 karantinas buvo įvestas 
tam, kad pridengtų 5G tinklo 
infrastruktūros plėtrą
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Šaltinis: 2020-03-15 d. 19:00 LK SKD informacinis pranešimas 

Pirma dalis: Kas yra 
Covid-19? 

• Dezinformacija noriai dalinamasi 
socialiniuose tinkluose



2021 m. vasario 5 d. I. Šimonytė:

• „Lietuva neplanuoja įsigyti Sputnik V vakcinos, nes ji nėra registruota ES ir Europos 
vaistų agentūroje.“

Atsakas: 

• Šimonytės pareiškimas „byloja apie perdėtą nekompetencijos lygį [...] kuris 
nepadorus net Lietuvai“ (Ria, RF Dūmos narė J. Panina) 

• Tai - absurdiškas pasirinkimas ir ideologinis fanatizmas. (Telegram, RF Dūmos narys 
A. Puškovas)

• „Lietuviai nekalti, kad jų vadovai [...] nesirūpina žmonių sveikata“ (V. Zujevas, 
Baltnews);

Antra dalis: pandemijos valdymo priemonių diskreditavimas
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• „Lietuvos rusofobija žlugdo skiepijimo procesus. Dėl lojalumo JAV aukojamos žmonių 
gyvybės“ (A. Ilješevičius, Rubaltic); 

• „Tai Rusofobinis kliedesys, kuriame akivaizdus susierzinimas ir pavydas“ (Ria, RF Dūmos 
Tarptautinių reikalų komiteto pirmininkas L. Sluckis)

• „Lietuvos ministro pirmininko rusofobija yra pavojinga patiems lietuviams. [...] rusofobija yra 
rimta psichiatrinė patologija, visiškai išjungianti sveiką protą, logiką ir savisaugos instinktą... 
Lietuva stoja į kovinio gaidžio pozą, bandydama dar kartą įžeisti Rusiją. [...] esame įpratę, kad 
daugelio šalių vadovai tiesiog spjauna į savo piliečius, įskaitant jų sveikatą. Rusofobija yra 
svarbesnė“ (blogeris „Mordoro balsas“, Riafan); 

• „Lietuvoje padėtis dėl koronaviruso pandemijos yra tragiška. Pažangos nematyti...; Lietuvos 
valdantieji klaidina visuomenę, jie nesugebės užtikrinti sklandaus skiepijimo proceso“ (A. 
Nosovičius, Baltnews); 

Antra dalis: pandemijos valdymo priemonių diskreditavimas



Kremliaus naratyvas:

- „Sputnik V vakcina yra pirmoji, ji yra visiškai efektyvi ir neturi
šalutinio poveikio“

- „Sputnik V“ yra pasaulinė sėkmė. Daugybė pasaulio šalių perka
„Sputnik V“ ar domisi juo, įskaitant JAV ir ES valstybes nares“

- „Vakarai (JAV ir ES) spaudžia vyriausybes visame pasaulyje nepirkti
ir nenaudoti „Sputnik V“

- „Padėtį Europoje apsunkina uždarymai, ES biurokratija ir lėtos
nacionalinės vakcinacijos programos“.

Trečia dalis: pasaulį išgelbės tik Sputnik V?
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- Per vieną dieną, sausio 15 d., Tsargrad svetainė
paskelbė aštuonis straipsnius, puolančius Pfizer
vakciną, ir kampanija tęsiasi.

Trečia dalis: pasaulį išgelbės tik Sputnik V?

- Dezinformacijos priemonės kruopščiai praneša apie praktiškai kiekvieną užfiksuotą
Pfizer ir Astra Zeneca vakcinos šalutinį poveikį, tuo pačiu atidžiai vengdami pranešimų
apie Rusijos vakcinos „Sputnik V“ problemas.

- Pvz: „Tsargrad.tv“, su Kremliumi glaudžiai susijusio oligarcho Konstantino Malofejevo 
svetainė „Pfizer“ vakciną pavadino „Укол Смерти“ - „Mirties injekcija“.
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Kas tiki melais apie skiepus? 
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
2020 m. gegužės 10 d.
https://koronastop.lrv.lt/lt/statistika-lietuvoje

Vakcinavimo 
statistika
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• Neringos sav. 55,4%

• ...

• Kauno m. sav. 31,8%

• ...

• Klaipėdos m. sav. 22,1%

• Vilniaus r. sav. 21,5%

• Visagino sav. 16,7%

• Šalčininkų sav. 16,5 %
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Covid-19 pandemijos propagandos iš Rusijos sklaidos etapai:

1. Virusas neegzistuoja, geriausia kova – liaudies medicina.
Poveikis: Vėliau šios „žinios“ atsigręžė prieš pačius rusus. Smarkiai paveikti klaidingos 
informacijos, jie buvo nelinkę laikytis būtinų rekomendacijų virusui pasiekus ir pačią Rusiją. 

2. Vakarietiškos vakcinos nesaugios, rinkitės Sputnik V! 
Poveikis: Nors skirta tarptautinei auditorijai, informacija apie vakcinų šalutinį poveikį 
paveikė ir Rusijos gyventojus. Jiems susidarė įspūdis, jog vakcinos nuo Covid-19 –
pavojingos. Pagal kovo mėn. apklausos duomenis, apie 62% rusų yra nelinkę skiepytis. 
Daugelis neskuba skiepytis net ir išgirtąja „Sputnik V“.

Propaganda padaro žalą ir pačiam jos skleidėjui
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Covid-19 dezinformacija Vakarų Europoje

• Vokietija: Rusiškų propagandos kanalų RT 
Deutsch ir SNA (Sputink) dezinformacija 
apie Covid-19 apsaugos priemonių 
efektyvumą paplito vokiškuose Telegram
kanaluose ir buvo naudojama masinių 
protestų prieš panedmijos valdymo 
priemones organizavime.
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• Nors dezinformacija yra labiau matoma Lietuvoje, nepasitikėjimas moksline 
informacija matomas ir Vakarų Europoje. 2019 metais, prieš prasidedant 
pandemijai, Prancūzija buvo vakcinų skepticizmo lyderis Europoje. 
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