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„Kuri Kuri“ kurtos Melų maišelių iliustracijos
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#MelųMaišelis
#MelųMaišelis yra tęstinis Vilniaus
politikos analizės instituto projek
tas, kuriuo siekiama ne tik pristatyti
pavienius dezinformacijos atvejus,
tačiau ir atskleisti tam tikras ten
dencijas kartu suteikiant auditorijai
įrankių atpažinti dezinformaciją ir
ją dekonstruoti. Ypatingas dėmesys
kuriant #MelųMaišelius skiriamas
dezinformacijai, susijusiai su istori
jos iškraipymu ir socialinių problemų
išnaudojimu dezinformacijos tikslais.
#MelųMaišelių tikslinė auditori
ja yra socialinių tinklų vartotojai, o
tai labai svarbu, turint omenyje, kad
socialiniai tinklai per automatizuo
tas ar netikras paskyras yra aktyviai
naudojami dezinformacijai skleisti
taip siekiant paveikti viešąją nuo
monę. Socialiniais tinklais daugiau
siai naudojasi jauni žmonės, kuriems
svarbi ne tik tekstinė, bet ir vizualinė

informacija. Būtent todėl kiekvienas
melų maišelis yra pateikiamas kartu
su komandos „Kuri kuri“ iliustracija,
kuri yra ne tik teksto priedėlis, tačiau
ir savarankiškas kūrinys.

31

tiek Melų maišelių
sukurta per
2018 metus

Per 2018 metus iš viso buvo sukur
tas 31 #MelųMaišelis, paskelbtas
„Vilniaus politikos analizės instituto“
socialinio tinklo „Facebook“ pasky
roje. Be to, mūsų sukurti #Melų
Maišeliai taip pat buvo verčiami į
anglų bei rusų kalbas ir skelbiami
svetainėse „StopFake“ (Ukraina),
„DisinfoPortal“ (Atlantic Council,
JAV) ir kt.
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Akimirkos iš apdovanojimų

Tiriamosios žurnalistikos
apdovanojimai
Tiriamoji žurnalistika yra gyvybin
gai svarbi sritis, jei kalbame apie
žiniasklaidos misiją siekti teisės
viršenybės, skaidrumo, atskaitin
gumo principų stiprinimo viešojoje
erdvėje. Tačiau tiriamoji žurnalistika
yra laikui ir lėšoms labai imli sri
tis. Be to, tiriamoji žurnalistika yra
susijusi su įvairiomis rizikomis, kaip,
pavyzdžiui, rizika dėl atliekamo tyri
mo netekti jame analizuojamų rekla
mos užsakovų.

visuomenės dėmesį į tiriamosios
žurnalistikos svarbą ir įvertinti
geriausius šios srities darbus.
Žiniasklaidos misija siekti teisės viršenybės,
skaidrumo, atskaitingumo

2018 metais buvo įteikta viena pir
moji 5 000 eurų vertės premija, dvi
antrosios premijos po 3 000 eurų
ir trys trečiosios premijos po 2 000
Suvokdamas tiriamosios žurnalis eurų. Laureatus išrinko specia
liai
tikos svarbą ir kartu regėdamas jai šiam konkursui suburta komisija,
kylančius iššūkius, Vilniaus poli kuriai pirmininkavo Vilniaus uni
tikos analizės institutas nusprendė versiteto docentas Deimantas Jas
surengti Tiriamosios žurnalistikos tramskis.
konkursą. Jo tikslas yra atkreipti
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Informacinio raštingumo
mokymai
Vilniaus politikos analizės institu
to ekspertai 2018 metų antrajame
pusmetyje įgyvendino du dide
lius medijų raštingumo edukacijos
projektus. Bendradarbiaujant su
Kultūros ministerija, surengti trys
mokymai ministerijai pavaldžių in
stitucijų viešųjų ryšių specialistams.
Mokymams buvo parengta speciali
metodologija, suburta profesiona
li pranešėjų komanda, po mokymų
parengtos rekomendacijos atsižvel
giant į mokymų metu iškilusius
klausimus ir pageidavimus.
Be to, bendradarbiaujant su Užsien
io reikalų ministerija atliktas tyrimas
apie euroskeptiškus naratyvus Lietu
vos medijose. Šio tyrimo pagrin
du parengti mokymai, kurie buvo

surengti Kėdainiuose ir V ilniuje. Be
to, medijų programos vadovas Do
natas Puslys tyrimą Užsienio rei
kalų ministerijoje pristatė r egioninės
žiniasklaidos

atstovams.
Savo
įžvalgomis apie iššūkius liberaliai
demokratijai jis dalijosi ir Europos
parlamento informacijos biure lap
kričio 6 dieną surengtame renginyje,
kuriame dalyvavo mokyklų, prisijun
gusių prie projekto „Mokyklos – Eu
ropos parlamento ambasadorės“, at
stovai.
Euroskeptinių naratyvų tyrimas
ypatingai aktualus artėjant Europos
parlamento rinkimams ir eksper
tams kalbant, kad juose savo pozici
jas gali ženkliai sustiprinti populis
tinės euroskeptinės jėgos.

Mokymai Kultūros ministerijoje
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NATO Stratcom atstovo Rolf Fredhem pristatymas

Vilniaus konsultacijos
Vilniaus politikos analizės insti
tutas rugsėjo 13 d. suorganizavo
kasmetinį viešą renginį „Vilniaus

konsultacijos 2018. Dezinformacijos
menas: išmoktos pamokos ir ateities
iššūkiai“.
Netikros (fake) naujienos, dezin
formacija, propaganda, hibridinis
karas - pastaraisiais metais pastarai
siais metais ypač išpopuliarėjusios
temos visame pasaulyje. Nemažai
dėmesio skiriama šių problemų ana
lizei, tačiau vis dar trūksta aiškesnio
supratimo, kokių veiksmų Vakarai ir
atskiros valstybės turėtų imtis siek
damos efektyviai kovoti su šiomis
grėsmėmis. Vilniaus konsultacijos
2018 buvo puiki proga pasistūmėti
nuo aprašomosios ir diagnostinės
perspektyvos link praktinės ir strate
ginės. Renginyje aptarti specifiniai
politiniai sprendimai ir konkretūs
sumanymai, kaip laimėti informac
inius karus.

Vilniaus konsultacijose 2018 išsami
ai aptartos pastarųjų metų sėkmės
istorijos, padarytos klaidos ir įdo
miausi kovos su priešiška dezin
formacija būdai. Žinomi eksper
tai ir analitikai iš NATO šalių bei
Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos
dalijosi savo patirtimi ir konkrečio
mis rekomendacijomis. Atskira se
sija buvo skirta naujausiems šių laikų
iššūkiams, kuriuos generuoja sparti
technologijų pažanga, ypač dirbtin
io intelekto, robotikos ir didžiųjų
duomenų srityse.
Renginys sulaukė nemažo popu
liarumo, iš viso jame apsilankė apie
200 žmonių ir jis buvo plačiai ap
tarinėjamas Lietuvos spaudoje. Taip
pat po renginio VPAI parengė re
komendacijas, kurios buvo išsiųstos
valstybės pareigūnams, Lietuvos
sprendimų priėmėjams, partneriams
iš užsienio ir visiems renginio daly
viams.

200
dalyvių
Straipsniai
ir reportažai
spaudoje

Rekomendacijos
sprendimų
priėmėjams ir
ekspertams
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Žiūrų kaimo bendruomenė,
kuriai konkurse įteiktas
specialus nominacijos
„Civilizacija“ diplomas

Politikos inovacijos
Vilniaus politikos analizės institu
tas kartu su Europos Politikos ino
vacijų tinklu dalyvavo rengiant eu
ropinį politinių iniciatyvų konkursą
„Politikos inovacijų apdovanojimai“
(„Innovation in Politics Awards“).
Iškilmingas Europos politinių ino
vacijų apdovanojimų įteikimas vyko
2018 m. gruodžio mėnesį Vienoje,
Austrijoje.
Konkurso tikslas – pastebėti, prista
tyti ir pagerbti politikus, turinčius
drąsos kūrybingai diegti naujoves
ir gebančius pasiekti realių rezul
tatų, pagerinti žmonių gyvenimą,
sustiprinti valstybę, nepriklausomai
nuo jų politinių pažiūrų ir veiklos
srities. Naujos idėjos gimsta ne tik
globaliu ar nacionaliniu lygmeniu,
bet ir savivaldybėse, bendruomenėse.

tikos inovacijų projektus, darančius
palankų poveikį žmonių gyvenimui
ir visuomenės gerovei nacionaliniu ar
vietiniu lygmenimis. Tarp paskelbtų
konkurso finalininkų – šeši Lietuvos
projektai.

6

tiek politikos
inovacijų iš Lietuvos
pateko į konkurso
finalą

Politikos inovacijų apdovanojimų
konkursui buvo pateikta 600 projek
tų iš 14 Europos valstybių. Nomi
nuotas Politikos iniciatyvas vertino
1053 Europos piliečių žiuri komisija.
Žiuri komisijoje dalyvavo ir 27
vertintojai iš Lietuvos. Į finalą pate
ko 80 iniciatyvų, tarp kurių šešios
iš Lietuvos. Iš viso mūsų šaliai at
Tarptautiniam konkursui, kurį kas stovavo 32 įvairių sričių iniciatyvos
met inicijuoja Austrijos politikos iš daugelio respublikos regionų.
inovacijų institutas, o Lietuvoje
– Vilniaus politikos analizės insti Visų finalininkų projektų atstovai
tutas, buvo kviečiama siūlyti poli buvo pakviesti į Vieną, kur 2018 m.
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lapkričio mėnesį Austrijos sostinės
Vienos rotušėje buvo iškilmingai
paskelbti ir apdovanoti.

niaus politikos analizės institutas
bendradarbiauja su Austrijos poli
tikos inovacijų institutu. Lietuva
tarptautiniame konkurse „Politikos
Vilniaus politikos analizės institutas inovacijų apdovanojimai“ dalyvauja
2019 metais organizuos ir Lietuvos pirmąjį kartą. Konkursą remia Ka
politikos nacionalinių bei regioninių hane fondas, B&C Fondas bei kiti
politikos inovacijų konkursą. Vil donorai.

VPAI Straipsniai portale
Integrity Initiative

Per 2018-uosius metus, bendradar
biaujant su Integrity Initiative
ir StopFake.org, Vilniaus Poli
tikos Analizės Institutas išleido 10
straipsnių įvairiomis dezinformaci
jos temomis. Daugumos straipsnių
temos siekė atskleisti ir analizuoti
priešiškus Lietuvai ir Baltijos šalims
naratyvus, išaiškinti Kremliaus nau
dojamas dezinformacijos taktikas
ir pristatyti įdomiausius 2018-ųjų
metų propagandos naudojimo at
vejus. Straipsniai analizavo tokias
temas kaip vyraujantys Kremliaus
naratyvai apie NATO Priešakinių
pajėgų Baltijos šalyse, Rusijos kaip

Europos išvaduotojos naratyvai, ar
Kremliaus karinių stovyklų inicia
tyvos Baltijos šalių vaikams. Taip
pat buvo analizuojami konkretūs
Kremliaus dezinformacijos panau
dojimo atvejai, tokie kaip aktorių
naudojimas Iš minėtųjų straipsnių, 9
buvo publikuoti Integrity Initiative
svetainėje, ir 1 - StopFake.com sve
tainėje. Šie straipsniai buvo išleisti
anglų kalba, taip siekiant supažin
dinti Vakarų valstybių gyventojus su
Baltijos šalių patirtimi kovojant prieš
Kremliaus dezinformacijos metodus.
Ši sėkminga iniciatyva bus ir toliau
tęsiama 2019-aisiais metais.
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Dalyvavimas festivalyje
„Būtent!“
Rugsėjo 6-7 dienomis VPAI eksper
tai Donatas Puslys ir Algis Davi
davičius aktyviai dalyvavo Birštone
vykusiame kasmetiniame diskusijų
festivalyje „Būtent!“. Kiekvienas iš
jų sudalyvavo keturiose diskusijose
kaip pranešėjas arba moderatorius.
Vilniaus politikos analizės institu
tas iš viso sėkmingai prisidėjo prie
aš
tuonių diskusijų rengimo. Visi
renginiai, kuriuose dalyvavo VPAI
ekspertai, sulaukė didesnio klau
sytojų dėmesio nei įprasta. Buvo
diskutuojama tokiomis temomis

kaip Lietuvos tapatybės ateitis,
ne
potizmas, istorinės atminties
kontroversijos, socialinio ir tarp
asmeninio pasitikėjimo kontrastai
regione, Lietuvos viešoji erdvė ir
pilietiniai protestai, o auditorija, tiek
iš didžiųjų miestų, tiek iš Lietuvos
regionų, taip pat aktyviai įsitraukė
į diskusijas. Visos aptartos temos
ir ekspertų pozicijos diskusijose
atspindi ilglaikius instituto tikslus
– priešinimąsi valstybės užvaldymui
ir demokratinės pilietinės kultūros
stiprinimą.
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Skirsnemunės
seniūnijos moksleiviai,
dalyvavę projekte

Projektas „Pažink valstybę“
Vilniaus politikos analizės institut
as kaip partneris dalyvavo projekte
„Pažink valstybę“, jau antrus metus
vykdomame Prezidento kanceliari
jos Valstybės pažinimo cento kartu
su Švietimo ir mokslo ministerijos
Ugdymo plėtotės centru ir kitais
partneriais.
Projekto tikslas – supažindinti
moksleivius su įvairiomis Lietuvos
viešojo gyvenimo sritimis, aptarti
aktualias nacionalines ir regionines
problemas, apsvarstyti jų sprendimo
būdus. Svarbu ne tik žinoti valstybės
istoriją, bet ir kiekvienam piliečiui
pačiam aktyviai įsitraukti į valstybės
kūrimą.

Antrajame projekto etape mok
sleivių komandos su mokytojų
pagalba analizavo, tyrinėjo valsty
bėje kylančias problemas, rengė re
komendacijas, jas pristatė ir diskuta
vo apie įgyvendinimo galimybes.

110

tiek mokyklų
dalyvavo projekte

Projekte VIPA konsultavo pen
kiolikos mokyklų, pasirinkusių
temą „Savivalda“, komandas, or
ganizavo jų apsilankymus ir su
sitikimus su nacionalinio lygmens
institucijų atstovais. Grįžusios į savo
mokyklas, moksleivių ir mokyto
jų komandos tyrinėjo ir gilinosi į
problemas, susijusias su savivalda,
parengė rekomendacijas įvairių sa
vivaldos sričių veiklai gerinti ir tarė
si su savivaldybių atstovais, kaip jas
įgyvendinti ir kuo moksleiviai sava
noriai gali prisidėti.

Pirmame projekto etape mokytojai
kartu su įvairių sričių ekspertais iš
Žmogaus teisių stebėjimo instituto,
Vilniaus politikos analizės instituto,
Lietuvos kariuomenės, Aplinkos ir
Krašto apsaugos ministerijų, Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos
banko ir Ugdymo plėtotės centro
diskutavo apie savo mokyklos ben 2018 metais projekte dalyvavo 110
druomenės aplinkoje kylančias prob mokyklų, daugiau nei 2000 mok
lemas, jų sprendimo būdus, tarėsi, sleivių.
kokios institucijos galėtų padėti jas
išspręsti.
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„Crisis, Conflict and Critical
Diplomacy“ tyrimas
„Galios suvokimas stebėtojų galvose gali būti toks pats svarbus kaip galia
tikrovėje. Tai, ką kiti mano apie mus, yra taip pat svarbu kaip tai, kuo mes iš
tikrųjų esame.“
							 H. Morgenthau, 1965
Birželio 19-22 d. politikos, diplo
matijos ir mokslo atstovai Ben-Gu
riono universitete (Izraelis) ir Eu
ropos Sąjungos atstovybėje Tel
Avive diskutavo apie žiniasklaidos
formuojamus naratyvus aprašant
konfliktus Ukrainoje ir Izraely
je, naratyvų reikšmę ir jų suvokimą
bei elito požiūrius skirtingose šalyse.
Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatus
kartu su tarptautinio tyrimo „Cri
sis, conflict and critical diplomacy:
narratives and perceptions of the
EU in Ukraine, Israel and Palestine“
(C3EU) komanda pristatė Vilniaus
politikos analizės instituto ekspertas
Gintaras Šumskas.

Viena pagrindinių Ukrainos ir ES
vaizdavimo gijų (naratyvų), kur
Lietuviška populiarioji internet
inė žiniasklaida aiškiai skyrėsi nuo
Vokietijos yra solidarumas. Vokieti
joje Rusijos – Ukrainos konfliktas
vaizduojamas
nevienareikšmiškai,
dažnai vengiant apibrėžti aiškią
poziciją, o šalies diplomatija mato
ma bendrame ES valstybių „chore“.
Lietuva, tuo tarpu, dažnai demon
struoja beveik besalygišką politinį
palaikymą Ukrainai. Pati Lietuva
dažnai vaizduojama kaip savarankiš
ka politikos veikėja, Ukrainos in
teresų ES ir NATO gynėja, tuo tar
pu ES kontekstas lieka šešėlyje.

Nepotizmo tyrimas
2018 m. žengtas dar vienas žingsnis
link mūsų ilgalaikio tikslo prisidė
ti prie priešinimosi demokratiškai
neatskaitomingų interesų grupių
valstybės užvaldymui padarius lit
eratūros, ekspertų ir viešosios nuo
monės tyrimą apie nepotizmo prob
lemas Lietuvoje – kiek ir kaip šis
prieštaringai vertinamas socialinės
tinklaveikos būdas ir kaip priimti šį
nelengvą iššūkį mūsų vis dar trapioje
demokratijoje? Viešosios nuomonės
apklausa parodė, kad tai yra rim
ta problema, nes 70 % respondentų
įvardijo nepotizmą kaip nemenką
kliūtį darbo rinkoje, karjeroje ir dar
bo santykiuose. Tyrimo rezultatai
buvo viešai pristatyti per sociali

nius tinklus, dalomuosius infografi
kus, viešas diskusijas su ekspertais ir
specializuotus seminarus ar paskai
tas tam tikroms susidomėjusioms
įstaigoms (Valstybės tarnybos etikos
komisijai, Lietuvos specialiųjų ty
rimų tarnybai) ir vietos verslininkų
klubams (Vilniaus klubui). Jau gauti
keli prašymai iš verslo ir savivaldy
bių organizacijų pravesti seminarus
nepotizmo tema 2019 m., taip pat
bus išleistos rekomendacijos pri
vataus sektoriaus, NVO ir valstybės/
savivaldybės sprendimų priėmėjams,
ketinama pakartoti apklausą 2019 m.,
palyginimui pridedant analogiškus
pavyzdžius iš Latvijos ir Estijos.
15
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Savivaldybių gerovės
					indeksas
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Vilniaus politikos analizės institutas
visuomenei, ekspertams ir politikams
lapkričio mėnesį pristatė 2018-ųjų
metų Savivaldybių gerovės indeksą.
Šis indeksas yra sudėtinis, paremtas
plačios teminės apimties rodikliais
ir tęstinis. Europos Sąjungos šalyse
tokie indeksai plačiai naudojami
regionų raidai stebėti ir analizuoti:
VPAI ekspertai išnagrinėjo Švedi
joje (Stokholmo Reforminstitutet)
rengiamą savivaldybių žmogaus so
cialinės raidos indeksą bei Čekijoje
(Obce v datech & Deloitte) 2018
m. paskelbtą savivaldybių gyvenimo
kokybės indeksą.

didinti visuomenės informuotumą
apie padėtį skirtinguose Lietuvos re
gionuose ir skatinti gyventojų pilie
tinį įsitraukimą į gerovės kūrimą
savo gyvenamoje aplinkoje.
Savivaldybių
gerovės
indeksas,
grindžiamas 2017 m. oficialiosios
statistikos duomenimis, rodo nau
jausias savivaldybių gerovės raidos
tendencijas. Indeksą sudaro 5 kom
ponentai - socialinis saugumas, fiz
inis saugumas, gyvybinga ekonomi
ka, švietimas, sveika demografija), o
bendras vienos savivaldybės indek
sas yra šių vidinių indeksų vidurkis.

Šio indekso tikslas – ne reitinguoti,
bet vykdyti ilgalaikį stebėjimą, sie
kiant nuomonių formuotojams bei
sprendimų priėmėjams suteikti ob
jektyvios kontekstinės informacijos,

Vilniaus politikos analizės institutas,
siekdamas išanalizuoti ir įvertinti
gyvenimo gerovės pokyčius saviv
aldybėse, skelbs šį indeksą kasmet,
pridėdamas aktualių komponentų.
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Analitinės studijos
„Rusijos kišimosi į rinkimus priemonių gidas: platforma i lgalaikės ir
visapusiškos Kremliaus priešiškos įtakos strategijos analizei“
Marius Laurinavičius
Tačiau tuo pat metu, autoriaus
teigimu, tenka konstatuoti, kad
Rusijos kišimasis į rinkimus dažni
ausiai supaprastinamas ir susiau
rinamas iki kibernetinių atakų bei
didesnių ar mažesnių dezinfor
macijos kampanijų. Kitaip tariant,
daugiausia dėmesio skiriama infor
macinio karo dėmeniui bendroje
kišimosi mozaikoje ir ypač interneto
vaidmeniui skleidžiant Kremliaus
įtaką.
Tuo tarpu jau atskleisti šio kišimosi
pavyzdžiai įvairiose šalyse rodo, kad
tai – daug kompleksiškesnė ir visa
apimanti priešiška veikla, kurios
tikslų pasiekimui naudojamas daug
platesnis priemonių arsenalas, o pats
procesas – daug labiau daugialypis
bei daugiasluoksnis nei vien infor
macinio karo taktikos.

Mariaus Laurinavičiaus studija
“Rusijos kišimosi į rinkimus prie
monių gidas: platforma ilgalaikės ir
visapusiškos Kremliaus priešiškos
įtakos strategijos analizei” skirta
pastaruoju metu itin daug p
 asaulio
dėmesio
sulaukusiam
Rusijos Šis tyrimas kaip tik ir nagrinėja
kišimuisi į įvairių šalių rinkimus Rusijos kišimosi į rinkimus būdus
fenomenui dekonstruoti.
bei priemones. Tuo pačiu siūlomi
galimi pasipriešinimo šiam daug
Kaip rodo Vokietijos Maršalo fondo kompleksiškesniam negu vien kiber
inicijuoto projekto „Demokratijos netinės atakos bei dezinformacinės
stiprinimo aljansas“ (Alliance for kampanijos kišimuisi būdai.
Securing Democracy at The German
Marshall Fund) atliktas tyrimas, nuo Studiją finansavo Tarptautinis
2004 metų Rusija kišosi į politinius Rinkimų Tyrimų Centras.
procesus mažiausiai 27 Europos ir
Šiaurės Amerikos šalyse.
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„Lietuva ir ES gynybos integracija: didžioji strategija ir atities scenarijai“
Justinas Mickus

Manoma, kad pastaruosius dvejus
metus Europos Sąjungos gynybos
politikoje įvyko daugiau proveržio
nei per paskutinį dešimtmetį. Vos
po dviejų metų nuo tada, kai 2016 m.
pabaigoje ES institucijos ir valsty
bės narės pradėjo aktyviai diskutuoti
apie gilesnės ES gynybos integraci
jos poreikį, šiandien 23 ES valstybės
narės dalyvauja įvairiuose gynybos
pajėgumų ar gynybinės p
arengties
vystymo projektuose, Europos
Komisija finansuoja bendrus gyny
bos tyrimus ir pajėgumų vystymo
projektus, o ES vykdomos civilinės
misijos planuojamos ir valdomos iš
vieningos būstinės Briuselyje. Euro
pos lyderių sprendimus gilinti ben
dradarbiavimą ES gynybos srityje
palaiko ir viešoji nuomonė – palai
kymas bendriems ES gynybos poli
tikos planams svyruoja nuo 57%
(Austrija) iki 90% (Kipras).

Pastarųjų metų pokyčiai natūraliai
kvietė diskutuoti ir apie tai, kokios
ES gynybos politikos raidos galima
tikėtis ateityje. Sėkmingai dabar
tinių iniciatyvų startas ES entu
ziastus skatina vis garsiau ir vis drą
siau kalbėti apie bendrų ES karinių
pajėgų vystymo galimybę. Tokios
kalbos, kaip jau įprasta, atnaujina ir
aštrius klausimus apie ES gynybos
politikos suderinamumą su NATO
veikla bei nemažiau jautrius ginčus
dėl ES federalizacijos lygio. Trumpai
tariant, net ir gana riboti pasiūlymai
šiandien skatina diskusijas pačiais
fundamentaliausiais ES politikos
klausimais.
Šio tyrimo tikslas – papildyti tokias
diskusijas lietuviškąja perspektyva.
Konkrečiau, tyrime analizuojama,
kokią poziciją Lietuva gali užim
ti derybose dėl tolesnės ES gyny
bos politikos integracijos. Siekiant
įvertinti galimą valstybės politiką
ateityje, analizuojamas ilgalaikis
Lietuvos strateginis mąstymas sau
gumo ir užsienio politikos klausimais
ir konkreti jo išraiška dabartinės ES
gynybos politikos kontekste – t.y.,
Lietuvos įsitraukimas į naująsias
ES gynybos integracijos iniciatyvas.
Išnagrinėjus ilgalaikes ir pastarųjų
metų tendencijas, tyrimo pabaigoje
pristatyti keturi Lietuvos pozicijos
tolesnės ES gynybos integracijos
atžvilgiu scenarijai ir suformuluotos
rekomendacijos
suinteresuotoms
šalims.
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VPAI medijose
Demokratijos refleksijos
Vilniaus politikos analizės institu
to analitikai ir asocijuoti ekspertai
2018 metais žurnale IQ kiekvieną
mėnesį publikavo straipsnius, ku
riuose nagrinėjo Lietuvos ir kitų šalių
(Ukrainos) demokratijos problemas,
aptarė negatyvias valstybės gyveni
mo apraiškas: nepotizmą, skurdą, re
gioninės politikos nebuvimą, slinktį
link policinės valstybės, o taip pat
istorijos pamokas – Helsinkio susiti
kimo aplinkybes, Ukrainos situaciją
ir kitas aktualias temas.

Rinkimų stebėsena
Žiniasklaidos dėmesys priešinkim
inėje kampanijoje yra itin svarbus
resursas. VPAI 2018-aisiais metais
taip pat pradėjo ir tęsia priešrinkim
inį projektą, skirtą stebėti kandidatų
paminėjimus internetinėje žinia
sklaidoje. Turimi analitiniai įranki
ai leidžia atskleisti, kokiuose kon
tekstuose ir kaip dažnai kandidatų
pavardės dažniausiai minimos skir
tingose 
žiniasklaidos priemonėse.
Šiuo metu analizuoti kontekstai api
ma užsie
nio politikos kryptis, švi
etimo ir mokslo politiką, gynybos
politiką, teisę ir teisingumą. Kandi
datų paminėjimų analize dalijimasi
socialinio tinklo Facebook erdvėje,
alfa.lt bei 15min.lt portaluose.
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Vilniaus politikos analizės instituto ekspertai bei asocijuoti analiti
kai nuolatos analizuoja ir komentuoja Lietuvos bei užsienio aktualijas
populiariausiuose šalies interneto portaluose, radijo ir televizijos laidose.

141 Straipsnis
61 Konferencijos, diskusijos

45 Interviu radijuje
21 Interviu spaudoje
81 Interviu ir komentarai televizijoje
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VPAI renginiai:

viešosios diskusijos, politikos analizės pristatymai, ekspertų debatai
VASARIO

20

KOVO

20

balandžio
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Suomija Kremliaus taikinyje: pamokos
Diplomatas ir buvęs Suomijos prezidento patarėjas Alpo
Rusi pristatė ir aptarė ‘finliandizacijos’ konceptą, jo reikšmę
bei išmoktas pamokas, į kurias būtina atsižvelgti kuriant
strategiją Rusijos atžvilgiu šiais laikais. Nors pati sąvoka naudojama dažnai, ji vis dar išlie
ka kontroversiška: vieni politikai ir ekspertai linkę vertinti finliandizacijos periodą kaip
Suomijos sėkmės istoriją, tačiau yra ir tokių, kurie visiškai nesutinka su tokiu požiūriu.

Putin Forever or The Dawn of Post-Putin Era?
Rusijos prezidento rinkimų rezultatai nieko nenustebino Vladimiras Putinas perrinktas ketvirtajai kadencijai. Visgi
lieka keli įdomūs ir svarbūs klausimai, susiję tiek su pačiu
rinkimų procesu, tiek su platesnėmis politinėmis jų pasekmėmis. Ar rinkėjų aktyvumas pa
tenkino Kremliaus lūkesčius? Ką dar vienas V. Putino perrinkimas reiškia dabartiniam Rusijos
režimui ir Vakarams? Ar pamatysime kokių nors pokyčių vidaus politikoje ir Rusijos laikysenoje
tarptautinėje arenoje? Kokie artimiausi V. Putino režimo tikslai? Ko galima tikėtis 2024-aisiais?
Kokia Rusijos opozicijos ateitis? Į šiuos ir kitus klausimus diskusijos metu atsakinėjo Edward
Lucas, Center for European Policy Analysis (CEPA); Anton Barbashin, Intersection Proj
ect; Solvita Denisa-Liepniece, Baltic Centre for Media Excellence; Vitaliy Averin, Rinkėjų
teisių apsaugos judėjimas Golos; David Kankiya, Rinkėjų teisių apsaugos judėjimas Golos.

ES įvaizdžio ir naratyvų diagnozė konfliktų
zonose
Mokslininkų ir analitikų komanda iš 9 šalių pristatė ty
rimų rezultatus ir įžvalgas apie ES sampratą konflik
tų zonose - Ukrainoje ir Izraelyje bei Palestinoje - bei konfliktų sampratą ES šalyse.
Kokia ES samprata ir kokie naratyvai apie ES vyrauja tirtose šalyse, ko
kios medijų žinios labiausiai rezonuoja Ukrainoje, Vokietijoje ar Lietuvoje? At
skiras dėmesys renginio metu buvo skiriamas jaunimo nuostatoms ir pažiūroms,
kurios vyrauja tiek ES, tiek konfliktų apimtų šalių diskursuose, pristatymui.
Tyrimus vykdė Jean Monnet tinklas C3EU: University of Canterbury (Naujoji Zelandija);
National Institute of Strategic Studies (Ukraina); Cherkasy National University (Ukraina);
V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukraina); Ben-Gurion University of the Ne
gev (ižraelis); Vytautas Didžiojo Universitetas; Technische Universität Darmstadt (Vo
kietija); Royal Holloway, University of London; Katholieke Universitet Leuven (Belgija).
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31

BIRŽELIO

1

BIRŽELIO

4

BIRŽELIO

13

RUGSĖJO

13

Diskusija: Aukštojo išsilavinimo vertė
Ar iš tiesų Lietuvoje pernelyg daug žmonių, turinčių
aukštąjį išsilavinimą? Kokią vertę kuria universi
tetai? Ar universitetų uždavinys - tik r
eng
ti spe
cialistus darbo rinkai? Kaip pritraukti ir išlaiky
ti talentus Lietuvoje, didinti universitetų intelektinį potencialą? Diskusijoje dalyvavo:
Saulius Spurga, politologas, rašytojas; Paulius Kunčinas, ekonomistas, ini
ciatyvos „Lemiamas šuolis“ steigėjas; Šarūnas Liekis, politologas, istorikas.

Czesławo Miłoszo Festivalis – 2018
Interneto dienraščio Bernardinai.lt ir Vilniaus politikos ana
lizės instituto suorganizuota diskusija „Paribio žmogaus tapa
tybė“. Dalyvavo Donatas Puslys, prof. Irena Veisaitė, fotožur
nalistas Artūras Morozovas, fotografė Neringa Rekašiūtė.

Inovatyvūs politikos sprendimai-būtinybė.
Atviros Vyriausybės popietė
Diskusija „Inovatyvūs politiniai sprendimai – šian
dienos būtinybė“. Diskusijoje dalyvavo: tarptautinės
„Atviros Vyriausybės partnerystės” iniciatyvos re
giono koordinatorius Peter Vargas, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma
Žakaitienė, Tauragės mero patarėjas Dovydas Kaminskas, LRS narė Dovilė Šakalienė.

Kiek nepotizmo gana? Diskusija apie nepotizmo
problemą Lietuvoje
Ar artimi vadovų, valdininkų ir darbuotojų ry
šiai trikdo mūsų visuomenę? Kiek Lietuvos gyvento
jai pakenčia ir priima nepotizmą? Nepotizmas – tai
giminystės ar draugystės ryšių įtaka, iškreipianti ar korumpuojanti samdos, atlygio ir ki
tokius organizacinius sprendimus įstaigose, įmonėse ar organizacijose. Pristatant Vil
niaus Instituto atliktą pilotinį visuomenės požiūrio į nepotizmą tyrimą, apie nepotizmo
reiškinius Lietuvoje ir mūsų visuomenės požiūrį į juos diskutavo dr. Gintaras Šumskas,
žurnalistė Liepa Želnienė (15min.lt) ir dr. Petras Ragauskas (Lietuvos teisės institutas).

Vilniaus Konsultacijos 2018 / Vilnius
consultations 2018
Dezinformacija - viena opiausių dabartinių politikos prob
lemų. Kurie politiniai ir instituciniai sprendimai iš tiesų
veikia? Ar pasiteisino ligšiol priimti sprendimai, pavyzdžiui, TV kanalų draudimai? Ar turime
ką priešpastatyti antivakarietiškiems naratyvams? Šie ir kiti klausimai svarstyti mūsų kasmet
rengiamų Vilniaus konsultacijų metu. Vilniaus konsultacijose įvairių sričių ekspertai iš Baltijos
šalių, Ukrainos, Gruzijos, Moldovos, Ispanijos, JK ir kitų šalių dalinosi naujausia patirtimi ir
pateikė rekomendacijų minėtų iššūkių sprendimui. Konsultacijų tikslas – strateginių tikslų for
mulavimas ir bendrų sprendimų paieška.Tarp pranešėjų – Antonas Šechovcovas, garsus tyrėjas ir
apžvalgininkas,neseniai išleistos knygos „Rusija ir Vakarų kraštutinė dešinė:Tango Noir“ autorius.
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Diskusija apie Kremliaus įtaką prezidento
rinkimams
Diskusijos atspirties tašku ir įžanga tapo Tarptauti
nio rinkimų tyrimų centro užsakymu Vilniaus poli
tikos analizės instituto vyr. analitiko Mariaus Laurinavičiaus atlikta ir pirmą kartą
Lietuvoje viešai pristatoma studija „Kremliaus kišimosi į rinkimus priemonių gidas: plat
forma ilgalaikės ir visapusiškos Kremliaus priešiškos įtakos strategijos analizei“. Dis
kusijoje taip pat dalyvavo Lietuvos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komite
to pirmininkas Vytautas Bakas ir Ambasadorius ypatingiesiems pavedimams, Europos
kovos su hibridinėmis grėsmėmis centro Helsinkyje valdybos narys Eitvydas Bajarūnas.

SPALIO

29

Naujoji gamtinių dujų geopolitika ir JAVRusijos santykiai
Renginyje Agnia Grigas pristatė savo naujausią knygą „The
New Geopolitics of Natural Gas“ (2017), kurioje autorė ana
lizuoja kintančią globalinę gamtinių dujų prekybos dinamiką ir Jungtinių Amerikos Valstijų
įtakos išaugimą po to, kai JAV tapo pasauline lydere dujų gamybos sektoriuje ir suskystintųjų
dujų (LNG) eksportuotoja. JAV ambicijos neišvengiamai meta iššūkį Rusijos dominavimui
energetikos srityje. Savo pranešime A. Grigas aptarė ir kitas „karštas“ aktualijas: „Nord Stream
2“ projekto keliamas grėsmes, D. Trumpo administracijos energetikos ir sankcijų politiką.

LAPKRIČIO

6

LAPKRIČIO

9

Ar nepotizmas trukdo demokratijai Lietuvoje?
Renginyje pristatyti instituto atlikto reprezentatyvaus viešo
sios nuomonės tyrimo rezultatai ir jų pagrindu parengtos
viešosios politikos rekomendacijos. Pristatymo ir diskusijų
tema – „Ar nepotizmas trukdo demokratijai Lietuvoje?“.
Tyrimas parodė, kad didelė dalis Lietuvos gyventojų laiko nepotizmą reikšminga kliūtimi
geriems, produktyviems darbo santykiams ir skaidriai, sąžiningu bei skaidriu darbo vertinimu
paremtai karjerai tiek privačiame, tiek ir viešajame sektoriuje. Pristatyme dalyvavo tyrimą ir re
komendacijas rengti padėję ekspertai – Gediminas Sakalauskas (nepriklausomas konsultantas),
Rytis Juozapavičius (organizacijų plėtros ekspertas), Gintaras Šumskas, Algis Davidavičius.

„Lietuva ES: narystės reikšmė ir dabarties
iššūkiai“
Vilniaus politikos analizės institutas kartu su Lietuvos
užsienio reikalų ministerija Visagino miesto gyvento
jus ir jo svečius kvietė į neformalią diskusiją-seminarą „Lietuva Europos Sąjungoje: narys
tės reikšmė ir dabarties iššūkiai“. Renginio metu visaginiečiai turėjo galimybę susipažin
ti su dažniausiai pasitaikančiais mitais apie ES, sužinoti, iš kur jie atsiranda ir kaip juos
atpažinti. Diskusijoje dalyvavo Donatas Puslys, Simas Čelutka ir Algirdas Davidavičius.
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12

Kurioje Lietuvoje gyvenate Jūs: Savivaldybių
gerovės indeksas
Savivaldybių gerovės indekso 2018 pristatymo renginys
„Kurioje Lietuvoje gyvenate Jūs?“. Indekso pristatyme da
lyvavo VIPA ekspertai, akademikai, savivaldybių ir NVO atstovai, kurie aptarė šiandieninės
regioninės politikos ypatumus bei pagrindinius iššūkius užtikrinant darnų šalies vystymąsi.

LAPKRIČIO

15

Diskusijos su mokytojais apie politines
piliečių teises
Diskusijos su mokytojais apie politines piliečių tei
ses ES ir Lietuvoje. Diskusijų metu taip pat pri
statyta
politinių
teisių
mokymo
medžiaga.

LAPKRIČIO

16

„Lietuva ES: narystės reikšmė ir dabarties
iššūkiai“
Vilniaus politikos analizės institutas kartu su Lietu
vos užsienio reikalų ministerija Kėdai
nių mies
to gyventojus ir jo svečius kvietė į neformalią diskusiją-seminarą „Lietuva Euro
pos Sąjungoje: narystės reikšmė ir dabarties iššūkiai“. Renginio metu kėdainiečiai
susipažino su dažniausiai pasitaikančiais mitais apie ES, sužinojo, iš kur jie atsiranda ir kaip
juos atpažinti. Diskusijoje dalyvavo Donatas Puslys, Simas Čelutka ir Algirdas Davidavičius.
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Kokios ES gynybos politikos reikia Lietuvai?
Šiemet Europos Sąjungos gynybos politika susilaukė neį
prastai daug dėmesio. Karštas diskusijas pakurstė skam
bios Prancūzijos ir Vokietijos lyderių deklaracijos apie
„strateginės autonomijos“ ir „vieningos Europos armijos“
idėjas bei komplikuoti ES lyderių santykiai su dabartiniu JAV prezidentu Donaldu Trum
pu. Glaudesnės ES gynybos politikos poreikį sąlygojo ir kintanti Europos saugumo situaci
ja: naujo pobūdžio hibridinės grėsmės, neslopstanti Rusijos agresija ir auganti Kinijos įtaka.
Šiame kontekste itin svarbu suprasti ir apibrėžti Lietuvos strateginę poziciją ES gyny
bos politikos klausimais. Šis siekis motyvavo ir renginyje pristatytą VPAI analitinę studiją
„Lietuva ir ES gynybos integracija: didžioji strategija ir ateities scenarijai“. Renginio metu
buvo pristatytos pagrindinės tyrimo įžvalgos apie tai, kokie interesai sąlygojo Lietuvos įsi
traukimą į pastaraisiais metais įsteigtus bendros ES gynybos politikos projektus ir kokią
Lietuvos poziciją galima prognozuoti ateityje. Diskusijoje taip pat aptarta, kiek pagrįs
ti nuogąstavimai apie galimą ES ir NATO funkcijų dubliavimą, kokia dabartinė trans
atlantinių santykių padėtis ir kokius tikslus gynybos srityje turėtų išsikelti Lietuva.
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Vilniaus politikos analizės institutas (VPAI) – 2017 m. įsteigtas
analitinis centras, kurio ekspertai nuolat analizuoja ir komentuoja Lietuvos aktualijas, teikia viešosios politikos rekomendacijas, rengia diskusijas, konferencijas ir mokymus.
VPAI nagrinėja tiek Lietuvos vidaus, tiek u žsienio politikos problemas ir ragina piliečius įsitraukti į viešosios
politikos problemų sprendimo procesą. VPAI skatina atvirą, pilietišką ir aktyvią visuomenę, gina teisės viršenybės,
lygiateisiškumo ir liberaliosios demokratijos principus.

Didžioji g. 5, LT-01128 Vilnius, Lietuva,
tel. +370 612 25727,
info@vilniusinstitute.lt,
www.vilniusinstitute.lt

