
INFORMACINĖS OPERACIJOS  

“Romėnai mokėjo kariauti 
žemės ūkio laikotarpyje, britai - 
anglies ir plieno amžiuje, mes 
turime mokėti kovoti 
informaciniame amžiuje”     
                                   Ch. de Caro, JAV SOFTWAR teoretikas



!
•“Mūsų laikais „fizinė okupacija“ 
nebėra būtina, įtaką ir galią galima 
rodyti ir kitais būdais. Šiam tikslui 
iš pradžių keičiamas žmonių 
mąstymas, šalinamas nacionalinis 
išdidumas, o galiausiai pakeičiama 
ir pati nacionalinė tapatybė.”               
prof. Valdas Rakutis 

INFORMACINĖS OPERACIJOS  



•  “Dabartiniai mūšiai yra ne dėl 
teritorijų, tai kova dėl žmonių, 
dėl jų elgesio, nuostatų ir 
suvokimo. Čia yra mūšio 
laukas” 

                                                               Gen. Michael 
Jackson (Feb 2000)

INFORMACINĖS OPERACIJOS  





✓ Rusijos prezidentas 2013 vasario 15 dieną pristatė 
atnaujintą šalies Nacionalinio saugumo koncepciją. 

✓ …pagrindinis Rusijos užsienio politikos prioritetas 
yra posovietinė erdvė… 

✓ Rusijos užsienio politika bus paremta tokiais 
šiuolaikiniais metodais ir formomis kaip ekonominė 
diplomatija, globali informacijos erdvė, 
vadinamoji ,,minkštosios galios“ įtaka. 

✓ Atnaujintoje koncepcijoje akcentuojamas būtinumas 
ginti RF piliečių ir tėvynainių teises užsienyje…

RF Nacionalinio saugumo koncepcija



TECHNIKA IR KARIAI KRYME. 
FORMATAS

- Be 
skiriamųjų 
ženklų; 

!
- Neaišku kas 

kur kodėl; 
!

- Taikiai, be 
šūvio; 
!

- Kaip savo 
teritorijoje.



• Šiandien, kalbėdami apie saugų gyvenimą, 
turime galvoti ne tik apie karinį, bet ir apie 
energetinį, ekonominį, informacinį, socialinį, 
finansinį ir ypač apie kibernetinį saugumą.

 LR PREZIDENTĖS METINIS 
PRANEŠIMAS



T.1

T.2

T.3

Lietuvos istorija
Pagrindiniai priešiškų INFOOPS taikiniai LTU

Lietuvos kariuomenė
NATO, ES 
Lietuvos narystė NATOT.4
LTU – POL santykiai
Kultūra

T.5

T.6

T.7 Sportas

T.8

T.9

Energetika
     Skriaudžiami vietiniai rusakalbiai

T.10 Opozicijų kovotojai rengiami Lietuvoje



T.4 Lietuvos narystė NATO

- Pamirštama, kad LTU NATO narė 

- LTU bus užimta per 2 - 24 val 

!
- NATO gynybos planai LTU 

- Efektyvių gynybos planų nėra 

- NATO neateis, kaip ir 1940 m. 

- Kol ateis, bus per vėlu 

!
- Oro erdvės gynyba 

- Radarų nėra, jei ir yra jie - neveikia 

- NATO oro policijos misija tik imitacija 

- PLG nėra

Priešiškų INFOOPS būdai ir priemonės

- Net tokio elementoriaus, kaip oro gynybos 
sistema, Lietuva neturi: nėra net stebėjimo. 
- Tos misijos yra akivaizdžiai susijusios tik su 
kelių didžiųjų valstybių ekonominiais interesais

- NATO neturi jokių realių gynybinių planų 
Baltijos valstybėse.  

…Но ситуация с размещением на их 
территории чужих войск (NATO) 
Россию должна беспокоить…



T.6 Kultūra
- Muzika 

 - Populiarinti rusišką muziką 

- Renginiai 

 - Valstybinės šventės - koncertai 

- Švietimas 

 - T1 – T5 eskalavimas, savo tiesos  
pateikimas 

- Knygos 

 -  Ru, Bl knygos 

- Spauda 

 - Ru žurnalai, laikraščiai ir užsakomosios 
publikacijos 

- TV 

 - Ru produkcija 

 

Priešiškų INFOOPS pagrindinės žinutės



Vaiva Žukienė 
kabelinės televizijos 
asociacijos vadovė

- nuskambėjo raginimai ginti Baltijos šalių 
informacinę erdvę nuo rusiškų kanalų įtakos. 
!
-  pateiktais duomenimis, kai kurie rusiški kanalai  
Vilniuje yra populiaresni už Lietuvos nacionalinę 
televiziją. 
!
- Turime pasinaudoti Europos Sąjungos institucijų 
galimybėmis ginant savo informacinę erdvę.  



Dalį eterio laiko užima 
retransliuojami Ru 
filmai ir laidos

Ru kanalai

Tik En arba Ru



Ramūnas TERLECKAS 
 http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/jav-remia-pervyj-baltijskij-kanal-/171992

http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/jav-remia-pervyj-baltijskij-kanal-/171992
http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/jav-remia-pervyj-baltijskij-kanal-/171992
http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/jav-remia-pervyj-baltijskij-kanal-/171992
http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/jav-remia-pervyj-baltijskij-kanal-/171992


PAŽEIDIMAS ! 
Dėl atsakomybės už nacistinių ar komunistinių simbolių platinimą ar demonstravimą  

(ATPK 18818 straipsnis) 

=
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=

AR TAI NE TAS 
PATS?



T.7 Sportas

- Krepšinis 

 - VTB 

 - “Žalgiris” 

 -  “Ž” simbolio naikinimas 

- Ledo ritulys 

 - Baltika 

 - Kaip “senais gerais” laikais 

- Pavieniai sportininkai 

 - Pažengusių sportininkų perpirkimas 

Priešiškų INFOOPS pagrindinės žinutės

http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=324484&s=11&f=4
http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=324485&s=11&f=4


▪ 2008-aisiais jie įsteigė Žemyninę ledo ritulio (KHL), 
 o po metų – Jungtinę krepšinio lygą, kuriose kartu su 
Rusijos klubais dabar žaidžia Ukrainos, Baltarusijos, 
Kazachstano, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir dar kelių valstybių 
ekipos. 
!
▪ Nauju vardu rusai iš esmės atgaivino SSRS ledo 
ritulio ir krepšinio pirmenybes, o dabar vis garsiau 
svarsto ir futbolo lygos idėją.



!!
http://www.veidas.lt/rusijos-propagandos-itaka-lietuvai-didesne-nei-isivaizduojama 

- Kai kas aiškina, esą rusiškos naujienų agentūros reikalingos tam, 
kad gauti informaciją apie įvykius Rusijoje. 

  
- Šiandien patikimą informaciją iš Rusijos pranešinėja tik tenai 

dirbantys Vakarų žurnalistai, rašantys angliškai, vokiškai, 
prancūziškai ir kitomis civilizuoto pasaulio kalbomis. 
!

http://www.veidas.lt/rusijos-propagandos-itaka-lietuvai-didesne-nei-isivaizduojama
http://www.veidas.lt/rusijos-propagandos-itaka-lietuvai-didesne-nei-isivaizduojama


BRIGADOS



„WikiLeaks“ paskelbtame slaptame dokumente – LT 
karių veiksmai Afganistane

 Komentarų skaičius 664 
• Neigiami  293  (62%)            Teigiami 184 (38%)

178.19.29.71        -  35 
62.212.205.8           - 28 
80.203.138.157    -  19 
87.247.79.162         - 14

• 4 komentatoriai –  
30% neigiamų komentarų

Žmogžudžiai 

Okupantai 

Samdiniai 

JAV pakalikai 

Parsidavėliai

Nuomonės formuotojai: Pagrindiniai teiginiai:

INTERNETINIAI ŽINIŲ PORTALAI - KOMENTARAI

• Siekiama formuoti kryptinga antivalstybinę nuomonę, 
iškreipti realybę.





WWW.   UŽDARYTI



PERSIKĖLĖ I FACEBOOK



Ką veikia fb? 
!

- bendravimas: žinia, vaizdas  
- informacijos gavimas 
- kasdieninis gyvenimas

SOCIALINĖ ŽINIASKLAIDA



Ką veikia oponentai? 
!

- žinios skleidimas  
- "draugų rato" plėtimas  
- nuomonės formavimas

SOCIALINĖ ŽINIASKLAIDA







T.1 Lietuvos istorija



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



Ką bandoma paveikti?
1. Lietuvos istorijos menkinimas. 

Nihilistinių (ir (arba) ekstremistinių) 
Lietuvos gyventojų istorinės sąmonės 
nuostatų, formavimas ir stiprinimas. 
!

2. Rusijos ir Lietuvos istorijos bei kultūros 
bendrumo koncepcijos diegimas Rusijos, 
Lietuvos ir svarbiausia vakarų tikslinėse 
auditorijose. 



Priešiškų INFOOPS pagrindinės žinutės
T.1 Lietuvos istorija

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



Naugarduke (Baltarusija) ketinama statyti paminklą karaliui Mindaugui 



!
* Великое княжество Литовское является предтечей современной 
Беларуси. Многие по ошибке путают ВКЛ с современной Lietuvos 
Respublika (лит.), которую следует произносить как Лиетувос 
Республика или Лиетува, где проживают лиетувцы, которых по-
советски называют литовцами. Народ, который проживал в 
княжестве, называли литвинами. 

Автор: Николай Астровский





http://www.balsas.lt/naujiena/721306/baltarusija-toliau-finansuos-istoriniu-piliu-restauravima



✓ Ne problema, kad baltarusiai šlovina 
Lietuvos valdovus kurie ir juos valdė 

!

✓ Problema, kad Lietuvos valdovus jie laiko 
baltarusiais, slavais ir stačiatikiais. Kad slavai 
ir stačiatikiai sukūrė Lietuvos valstybę



➢ Baltarusijos tapatinimasis su Lietuvos 
didžiąją kunigaikštyste neveda į vakarus 
kadangi jie LKD laiko slavų ir stačiatikių 
dariniu





„Partizanų teroro aukų atminimo knyga “

Povilas Masilionis  
1972 m. baigė Leningrado aukštąją partinę mokyklą. 

1979–1980 m. Vilniaus Politinio švietimo namų konsultantas; 

 1980–1988 m. LKP CK propagandos ir agitacijos skyriaus 
spaudos sektoriaus instruktorius.  

1988–1990 m. žurnalo „Komunistas“ red. 
 1990–1993 m. „Politika“ vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas. 

Knygos sudarytojas Povilas Masilionis 

„..sukurta ištisa „miško brolių“ 
nusikalstamus veiksmus pateisinanti 
sistema. 

..„miškiniai“, „žaliukai“, „miško broliai“- 
„banditai “,.. 

Ši atminimo knyga – ir kaltinamasis aktas 
Lietuvos valdžiai, pokario terorizmą 
pavertusiai valstybine politika. 





   Rusijos profesorius Aleksandr Selivanov, 2008 m: 
  
•  Teritorijos kontroliavimas naudojant Informacinio 

karo priemones sudaro sąlygas “netradicinei 
okupacijai”. 

!
  

•  Tai tokia okupacija kada yra sudaroma galimybė 
kontroliuoti nugalėtą teritoriją ir naudoti jos resursus 
neesant fiziškai tos šalies teritorijoje.

* Russian Information Warfare Theory: 
The Consequences of August 2008 Timothy L. Thomas

TENDENCIJOS



!
ŠIUOLAIKINIŲ KARINIŲ KONFLIKTŲ SAVITUMAI 
!
 - Informacinės konfrontacijos vaidmens stiprinimas. 
!
!
ŠIUOLAIKINIŲ KARINIŲ KONFLIKTŲ YPATUMAI 
!
 - Iš pradžių naudojant informacines priemones pasiekti politinius tikslus, 
be karinės jėgos, ir tik vėliau naudoti karinę jėgą - gavus teigiamą 
tarptautinės bendruomenės pritarimą. 
  
GINKLUOTUJŲ PAJĖGŲ APRŪPINIMAS GINKLUOTE IR SPEC. PRIEMONĖMIS 
!
-Vystyti informacines konfrontacines pajėgas ir priemones.  
!

-Informacinė Rusijos Doktrina 
!

-Kultūros ministerijos užduotys (ministras – ideologas)

!
RUSIJOS FEDERACIJOS KARINĖ 

 DOKTRINA



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



BENDRI SIŪLYMAI

➢ Demokratijos jėga – viešumas!  
➢ Lietuvos istorijos populiarinimas  
➢ Lietuviškų simbolių naudojimas 
➢ Skatinti Lietuvos gyventojų optimizmą 
➢  informuoti partnerius ES ir NATO 
➢  Mažinti Rusijos propagandos įrankių tinklą 


