VILNIAUS POLITIKOS ANALIZĖS
INSTITUTO
2021 METŲ ATASKAITA

VI LNI U S 2022

MŪSŲ RĖMĖJAI

© 2022 Vilniaus politikos analizės institutas
www.vilniusinstitute.lt
info@vilniusinstitute.lt

1

Vilniaus politikos analizės institutas (VPAI) – analitinis centras, kurio ekspertai nuolat analizuoja ir
komentuoja Lietuvos aktualijas, teikia viešosios politikos rekomendacijas, rengia diskusijas,
konferencijas ir mokymus. Institutas įsteigtas 2017 metais.
VPAI nagrinėja Lietuvos vidaus ir užsienio politikos problemas bei ragina piliečius įsitraukti į
viešosios politikos problemų sprendimo procesą, skatina kurti atvirą, pilietišką ir aktyvią
visuomenę, gina teisės viršenybės, lygiateisiškumo ir liberaliosios demokratijos principus.
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1. Analitinės studijos
1.1.

Lietuvos visuomenės paveikumas dezinformacijai. Naratyvų analizė

Donatas Puslys, Gintaras Šumskas.
Vilniaus politikos analizės institutas 2021. ISBN 978-609-8281-08-8
Vilniaus politikos analizės instituto iniciatyva „Melų maišelis“ buvo stebimi bandymai
pasinaudoti pandemija ir, skleidžiant dezinformaciją, sukurstyti nepasitikėjimą Lietuvos sąjungininkais. Tačiau kovojant su dezinformacija vien „Melų maišelio“ ar kitų panašių iniciatyvų nepakanka, nes aptikus ir dekonstravus dezinformaciją svarbu ne tik atskleisti jos veikimo principus, bet
ir ugdant kritinį mąstymą išmokti patiems dezinformaciją atpažinti. Dar būtina suprasti, kodėl vieni
ar kiti propagandiniai naratyvai randa atgarsį visuomenėje, tai yra, būtina pažinti pačią auditoriją –
jos nuostatas, vertybes ir socioekonominius bruožus. Juk ne visada dezinformacija siekiama pakeisti
tikslo auditorijos poziciją; kartais dezinformacija norima sutvirtinti esamas nuostatas tiesiog
suteikiant gynybinį savo pozicijos pagrindą. Pavyzdžiui, jei žmogus įsitikinęs, kad Sovietų
Sąjungos žlugimas nieko gera neatnešė, tai dezinformacijos skleidėjai lengva ranka jam pateiks
argumentus, kurie jokiu būdu neskatins faktų akivaizdoje permąstyti savo pozicijos, priešingai –
suteiks svertus tokiam įsitikinimui ginti. Lygiai taip pat, jei žmogus mano, kad NATO tėra tuščias
pinigų švaistymas, užuot skyrus juos, pavyzdžiui, socialinės rūpybos reikmėms, tai dezinformacija
nesieks paskatinti abejonės susikurta prieštara ir argumentuotai paaiškinti, kodėl verta rūpintis tiek
krašto, tiek socialine apsauga. Priešingai, bus siekiama sustiprinti įsivaizduojamą šių politikos sričių
priešpriešą ir pakurstyti nepasitikėjimą aljansu. Taigi dezinformacija dažnai klojama ant esamų
pamatų.
Auditorijos pažinimas suteikia galimybę imtis prevencinių atsparumo dezinformacijai
stiprinimo darbų nelaukiant, kol kuri nors tikslo grupė taps dezinformacijos auka – auditorijos pažinimas sustiprina prevencinę dezinformacijos paveikumo funkciją. Tuo tarpu dezinformacija
dekonstruojama tik įvykus dezinformacijos atakai. Be to, pažįstant auditoriją galima parengti veiksmingesnes metodines medijų ir informacinio raštingumo ugdymo priemones, kuriose dėmesys būtų
skiriamas tų tikslo grupių dezinformacijos poveikiui analizuoti. Tad siekiant suvokti tam tikrų
visuomenės grupių dezinformacinį pažeidžiamumą, Vilniaus politikos analizės instituto užsakymu
rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovė „Baltijos tyrimai“ atliko dvietapį tyrimą. Pirmuoju
etapu spalio mėnesį keturiuose Lietuvos miestuose – Klaipėdoje, Kėdainiuose, Šalčininkuose ir
Visagine – buvo atliktas kokybinis tyrimas: giluminio individualiojo interviu metodu sužinota respondentų nuomonė apie Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, istorinės atminties aktualijas ir
informacijos vartojimo įpročius. Be to, nustatyti paplitę vidaus ir užsienio politikos bei istorinės
atminties naratyvai, kurių probleminės sritys gali būti panaudotos dezinformacijai skleisti.
Nuoroda į tyrimą: https://bit.ly/3rumTfK
Tyrimo pristatymo vaizdo įrašas: https://bit.ly/3u3xMqA
Tyrimo aptarimas „Delfi temoje“ su Vaidu Saldžiūnu: „Pandemijos valdymas kerta
visuomenės pasitikėjimą valstybe – ko galima sulaukti?“
Tyrimo pristatymas LRT Aktualijų studijoje: Kiek mūsų visuomenė atspari dezinformacijai?
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1.2.

Naujos taisyklės, senos problemos: JAV, NATO, ES ir pasaulinės lyderystės
iššūkiai

Edward Lucas
Naujos taisyklės, senos problemos: JAV, NATO, ES ir pasaulinės lyderystės iššūkiai.
Vilniaus politikos analizės institutas 2021.
Dar prieš pradėdamas eiti prezidento pareigas, išrinktasis prezidentas Joe Bidenas perrašė
politinio veikimo taisykles: prezidento administracijos tikslas – vadovauti, bet tik kartu su sąjungininkais. Geopolitinės kovos era nesibaigė, bet baigėsi politikos „Visų pirma – Amerika“ laikotarpis.
Studijoje nagrinėjama, ką šis pokytis reiškia Jungtinėms Amerikos Valstijoms, jų sąjungininkėms
Europoje ir tarptautinėms organizacijoms, kurių narės yra šios šalys.
Nuoroda į studiją: https://bit.ly/3uwAjd5
Pristatymas: Edward Lucas, Rasa Juknevičienė (Europos Parlamento narė), moderatorius
“Deutsche Welle“ žurnalistas Terry Martin.
https://www.facebook.com/VilniausInstitutas/videos/139481177896988

1.3.

Pilkosios geopolitikos zonos

Łukasz Adamski, Emilija Pundziūtė-Gallois, Šarūnas Liekis, Viktorija Rusinaitė, Ernest
Wyciszkiewicz.
Challenges to the European Security Architecture: Narratives of Control and Influence. Policy
paper (Rėmėjas LR Užsienio reikalų ministerija).
Vilnius Institute for Policy Analysis 2021. ISBN 978-609-8281-03-3.
VPAI ekspertai su Lenkijos ir Prancūzijos partneriais parengė politikos studiją „Europos
saugumo architektūros iššūkiai“. Pretenduodama į didžiosios valstybės statusą, Rusija plečia įtaką
kaimyninėse Europos šalyse ir siekia aktyviai destabilizuoti Vakarų demokratijos procesus. Lenkijos ir Lietuvos ekspertai šioje studijoje nagrinėja, kaip Rusijos strateginiai pasakojimai ardo
Europos saugumo architektūrą bei tarptautinę teisę ir kaip šiuos pasakojimus vertina Vakarų
valstybės.
Studiją sudaro trys skyriai. Pirmame skyriuje Ernestas Wyciszkiewiczius and Łukaszas
Adamskis analizuoja Rusijos naudojimąsi tarptautine teise savo politiniams tikslams įgyvendinti.
Antrame skyriuje Viktorija Rusinaitė ir Šarūnas Liekis tiria pagrindinius Rusijos strateginius pasakojimus, o trečiame – Emilija Pundziūtė-Gallois nagrinėja, kaip pagrindinius Europos saugumo
architektūros iššūkius suvokia Europos valstybės, ypač Prancūzija ir Vokietija. Autoriai rekomenduoja stiprinti Europos saugumą glaudžiu konsultaciniu Centrinės ir Rytų Europos šalių bendradarbiavimu, grindžiamu tarptautinės teisės principais, pasitelkiant esamas Europos institucijas.
Nuoroda į studiją:
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2021/03/European_SecurityArchitecture_VIPA_PRDC.pdf
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1.4.

Medijų politikos tyrimai

Jolanta Mažylė.
Regioninės žiniasklaidos atskaitingumo problemos. Tyrimo ataskaita.
Vilniaus politikos analizės institutas 2021. ISBN 9786098281071.
Kaip regioninės žiniasklaidos atstovai apibūdina savo misiją? Kaip patys regioninės
žiniasklaidos atstovai vertina konkurencinę žiniasklaidos aplinką? Kaip jie suvokia savo atsakomybę? Koks yra pasitikėjimo laipsnis regionine žiniasklaida? Kokie yra regioninės žiniasklaidos
santykiai su vietos savivalda? Ar pasitaiko atvejų, kai vietos valdžios struktūros diskriminuoja
žiniasklaidos priemones pasirinkdamos, kurioms teikti informaciją, o kurioms – ne? Kas ir
kokiomis priemonėmis bando paveikti žurnalistų darbą ir kaip patys žurnalistai vertina profesines
grėsmes?
Visus šiuos klausimus tyrime „Regioninės žiniasklaidos atskaitingumo problemos: įtakos,
grėsmės, auditorijos pasitikėjimas“ analizuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė Jolanta Mažylė. Pagrindines tyrimo išvadas ir rekomendacijas bei regioninės žiniasklaidos būklę
bei perspektyvas diskusijoje aptarė tyrimo autorė Jolanta Mažylė, Lietuvos žurnalistų sąjungos
pirmininkas Dainius Radzevičius, Nacionalinės rajonų ir miesto laikraščių leidėjų asociacijos
valdybos pirmininkė Vilija Butkuvienė bei „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.
Nuoroda į studiją:
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2021/09/VIPA_RegMediaStudy_2020.pdf
Studijos pristatymo vaizdo įrašas:
https://www.facebook.com/page/1834121043520112/search/?q=Ma%C5%BEyl%C4%97

1.5.

Nepotizmo tyrimai

VPAI nuolat tęsia 2018 metais pradėtus „Nepotizmo suvokimo“ tyrimus, kasmet tyrimą
papildydami naujais reprezentatyviai duomenimis ir skelbia jų analizę visuomenei bei tikslinėms
grupėms – darbuotojų ir darbdavių bei savivaldybių atstovams.
Nuoroda į tyrimą:
https://www.facebook.com/VilniausInstitutas/photos/2896131900652349

1.6.

Koronaviruso atlasas

a) Kas slypi už nepasitikėjimo COVID-19 skiepais Baltijos šalyse ir Ukrainoje? Baltijos šalių ir
Ukrainos analitinių centrų analitikų nuotolinė diskusija lapkričio 4 d. Diskutavo VPAI (LT),
PRAXIS (EE), PROVIDUS (LV) ir UIF(UA) ekspertai.
Nuoroda į tiesioginės transliacijos įrašą:
https://www.facebook.com/UkrainianIF/videos/226442169558064
b) Nepasitikėjimas naujomis vakcinomis ar adatos baimė?
Gintaras Šumskas, VPAI tyrimų vadovas. 03/08/2021
Nuoroda į tyrimo rezultatus:
https://vilniusinstitute.lt/nepasitikejimas-naujomis-vakcinomis-ar-adatos-baime/
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c) Mokymosi pasiekimus sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksniai. Pagrindiniai projekto rezultatai ir švietimo politikos gairių formavimo rekomendacijos.
Būdienė V, Emeljanovas A., Jusienė R., Miežienė B., Sabaliauskas S. 2021. VU leidykla.
ISBN 978-609-07-0695-4 (skaitmeninis PDF).
Nuoroda į projekto rezultatų aprašą:
https://www.mf.vu.lt/images/Gaires_svietimo_politikai.pdf
d) Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu.
Jusienė R., Būdienė V., Gintilienė G., Girdzijauskienė S., Stonkuvienė I. (sudarytojai)
2021. VU leidykla. ISBN 978-609-07-0591-9 (skaitmeninis PDF)
Nuoroda į elektroninę knygą:
https://doi.org/10.15388/vup-book-0008
e) Pandemijos akivaizdoje – skiepų karai. Apžvalga.
Marius Laurinavičius. VPAI 08/04/2021
Nuoroda:
https://vilniusinstitute.lt/pandemijos-akivaizdoje-skiepukarai/?fbclid=IwAR3QezLu5Wx7aw71E1ReKB3HCMU0P7RCFDAmnNkpKqyDn32h5U
B6cN20ZEM
f) Apie Rusijos veiksmus pandemijos akivaizdoje: vakciną bando siūlyti ES valstybėms, kai patys
negali užtikrinti savo gyventojų vakcinavimo. LRT televizijos laida 2021/02/25.
Marius Laurinavičius. VPAI 2021/02/25
Nuoroda į laidos įrašą:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000142381/laurinavicius-apie-rusijos-veiksmuspandemijos-akivaizdoje-vakcina-bando-siulyti-es-valstybems-kai-patys-negali-uztikrintisavo-gyventoju-vakcinavimo

2. Projektai
2.1.

Melų maišelis

#MelųMaišelis yra tęstinis Vilniaus politikos analizės instituto projektas, kuriuo siekiama ne
tik parodyti pavienius dezinformacijos atvejus, tačiau ir atskleisti tam tikras tendencijas, auditorijai
suteikiant priemonių atpažinti dezinformaciją ir ją dekonstruoti. Ypatingas dėmesys kuriant #Melų
Maišelius skiriamas dezinformacijai, tikslingai iškraipančiai istorijos naratyvus ir socialines problemas. Melų maišeliai spausdinami VPAI feisbuko puslapyje ir portale www.bernardinai.lt
2021 metų melų maišelių autorius Donatas Puslys, animacija – Iljos Bereznicko.
a) NATO plėtra ir nebūti pažadai:
https://www.bernardinai.lt/nato-pletra-ir-nebuti-pazadai/
b) Suverenitetas XXI amžiuje:
https://www.bernardinai.lt/suverenitetas-xxi-amziuje/
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c) Kai lazda atsisuka kitu galu. Rusijos dezinformacija apie COVID-19 pandemiją:
https://www.bernardinai.lt/kai-lazda-atsisuka-kitu-galu-rusijos-dezinformacija-apie-covid19-pandemija/
d) Karinė agresija ir ją lydinti dezinformacija:
https://www.bernardinai.lt/karine-agresija-ir-ja-lydinti-dezinformacija/
e) Žaidimas žmonių kančia:
https://www.bernardinai.lt/zaidimas-zmoniu-kancia/)

2.2.

Atspari Lietuva

Mintis kurti pamokų planus kilo knygynų lentynose matant gausybę knygų, analizuojančių
demokratijos grėsmes. Tad pamokų planai buvo kuriami
• siekiant aktualizuoti ugdymo procesą ir į jį įtraukti opiausius demokratijos būklės klausimus,
• norint padėti atsirinkti, kas visoje toje knygų gausybėje yra vertingiausia ir trumpai pristatyti
pagrindines tų knygų autorių mintis,
• norint akademines studijas suderinti su grožinės literatūros aptarimu, ypač distopijų, kuriose
analizuojamos mūsų demokratijoms kylančios grėsmės.
Toks akademinių veikalų ir grožinės literatūros integravimas leidžia pamokų planais naudotis
įvairių disciplinų – istorijos, literatūros, etikos, pilietinio ugdymo – pamokose. Aštrių visuomenę
draskančių nesutarimų, augančios poliarizacijos akivaizdoje Vilniaus politikos analizės institutas
siūlo seriją pamokų planų, kuriuos pasitelkiant gimnazijos klasių pamokose su mokiniais galima
analizuoti šias aktualias temas: susipriešinimas ir neapykantos kalba, pasitikėjimo įtaka demokratijos kokybei, dezinformacijos veikimas. Pamokų planai, kuriuos parengė VPAI Medijų ir demokratijos programos vadovas Donatas Puslys, pateikiami kartu su užduotimis mokiniams, dalomąja medžiaga ir temos įvedamaisiais tekstais.
Projekto rėmėjai: LR Užsienio reikalų ministerija ir Information Access Fund, JAV
Nuorodos į pamokų planus:
https://vilniusinstitute.lt/wpcontent/uploads/2021/10/DPuslys_VIPA_Demokratija_2020_Final.pdf
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pamok%C5%B3-planai-VPAIfin.pdf

2.3.

Elfų universitetas

Pagal šį projektą parengtos analitinės studijos, paremtos kokybiniais ir kiekybiniais tyrimais
Lietuvos visuomenės tyrimais, ir ją lydinčios metodologijos pristatymas visuomenei ir sprendimų
priėmėjams, rekomendacijų sprendimų priėmėjams rengimas, papildomų ugdymo priemonių rengimas, sklaida socialiniuose tinkluose pristatant svarbiausius rezultatus, išvadas bei rekomendacijas.
Rėmėjas Information Access Fund, JAV
a) Donatas Puslys, Gintaras Šumskas. Lietuvos visuomenės paveikumas dezinformacijai.
Naratyvų analizė.
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2021/05/Lietuvos-visuomenes-paveikumasdezinformacijai_puslys_sumskas_VPAI.pdf
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b) Donatas Puslys, Gintaras Šumskas. Apie Kremliaus įtaką Lietuvos informacinei erdvei. Delfi
TV laida „Faktai ir nuomonės“:
https://www.delfi.lt/video/laidos/faktai-ir-nuomones/faktai-ir-nuomones-kas-kuria-vatnikuskremlius-ar-mes-patys.d?id=86943463
c) Apie dezinformacijos veikimą ir pažabojimo galimybes:
https://www.delfi.lt/multimedija/sekant-pinigus/sekant-pinigus-nusikaltimas-ir-bausme-uzdezinformacija.d?id=86903937
d) Apie Kremliaus dezinformaciją Lietuvoje.
https://www.delfi.lt/multimedija/sekant-pinigus/sekant-pinigus-kaip-kremliaus-pasakojimaiatsiranda-vietiniu-dezinformatoriu-lupose.d?id=86902055

2.4.

Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse

Projektas „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“ – Atvirų piliečių fondo remiamas
projektas. Aktyvių piliečių organizacijoms ir bendruomenėms trūksta informacijos, duomenų, priemonių ir prieigos, kad galėtų argumentuotai kelti aktualias problemas, jas skelbti bendruomenėms ir
daryti įtaką savivaldybės sprendimams. Projektas padeda bendruomenėms atstovauti piliečių interesams naudojantis atvirai prieinamais duomenimis, siekiant identifikuoti pagrindines regiono
problemas. Projektas stiprina vietos organizacijų gebėjimus pastebėti savivaldybių problemas, tam
tikrose srityse aktyvina valdžios priežiūrą, padeda parengti reikiamų sprendimų rekomendacijas,
palaikymo ir komunikacijos planus. Projektas padeda organizacijoms ir bendruomenėms įgyti reikiamų gebėjimų ir patirties bei stiprina piliečių organizacijų vaidmenį regionuose. Projekto tikslas:
sustiprintas pilietinės visuomenės interesų gynimas, savivaldybėms priimant reikiamus sprendimus.
Kartu su vietos PVO ir bendruomenėmis 7-se savivaldybėse nustatomos ir analizuojamos vietos
gyventojų problemos. VPAI kasmet sudaromas Savivaldybių gerovės indeksas naudojamas kaip
priemonė problemoms nustatyti ir vietos politikos kaitos rekomendacijoms ir pasirengti jų
įgyvendinimui. PVO ir bendruomenės įgalinamos skelbti ir siekti geresnio įvardytų problemų
sprendimo. Projekto rėmėjas “Aktyvių piliečių fondas”
Nuoroda:
https://vilniusinstitute.lt/valdzios-instituciju-prieziura-savivaldybese/

2.5.

Laisvės ir demokratijos kaina

Projektas „Laisvės ir demokratijos kaina“, vykdomas kartu su Bulgarijos, Vokietijos ir Lenkijos
partneriais, skirtas su jaunąja karta, gimusia po Berlyno sienos griūties, aptarti paskutinio XX amžiaus dešimtmečio demokratinės transformacijos iššūkius ir padėtį šiandien. Projekte rengiamos
teatro dirbtuvės, kino filmų peržiūros, ekskursijos į nepriklausomybės kovų vietas. Rėmėjas: ES
programa „Europe for Citizens“.
Nuoroda:
https://pfdproject.eu/2021/11/16/to-be-or-not-to-beperformance/?fbclid=IwAR1a5iA0dMeBgftXum_o8kTrvDQawv-iFGjPO_vrF7_RN3al1oZYn0DP0A
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2.6.

Savivaldybių gerovės indeksas 2020-2021

Savivaldybių gerovės indekso tikslas – ne reitinguoti, bet vykdyti ilgalaikį stebėjimą, siekiant nuomonių formuotojams bei sprendimų priėmėjams suteikti objektyvios kontekstinės informacijos, didinti visuomenės informuotumą apie padėtį skirtinguose Lietuvos regionuose ir skatinti
gyventojų pilietinį įsitraukimą į gerovės kūrimą savo gyvenamoje aplinkoje. Savivaldybių gerovės
indeksas, grindžiamas oficialiosios statistikos duomenimis, rodo naujausias savivaldybių gerovės
raidos tendencijas. Indeksą sudaro 5 komponentai – socialinis saugumas, fizinis saugumas, gyvybinga ekonomika, švietimas ir sveika demografija.
Aktyvūs piliečiai, NVO, savivaldos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys gali naudotis VPAI
suprogramuotu interaktyvia analizės priemone, kuri leidžia palyginti indekso parametrus bėgant laikui. Vilniaus politikos analizės institutas, siekdamas išanalizuoti ir įvertinti savivaldybių gerovės
pokyčius, skelbia šį indeksą kasmet. Projektą remia „Aktyvių piliečių fondas“.
Nuoroda:
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2022/03/Indeksas_2020_2021_20220322.pdf

2.7.

Jaunimo nuomonės ir ES viešosios diplomatijos galimybės: jaunimo naratyvai ir
ES, Ukrainos ir Baltijos šalių santykių suvokimas (e-youth).

Vilniaus politikos analizės institutas kartu su šešių užsienio šalių partneriais dalyvauja
tarptautiniame tyrime „Jaunimo nuomonės ir ES viešosios diplomatijos galimybės: jaunimo naratyvai ir ES, Ukrainos ir Baltijos šalių santykių suvokimas“ (E-YOUTH). Instituto tyrėjai išanalizavo
duomenis, surinktus vykdant šiuos kokybinius tyrimus: 1) Žiniasklaidos naratyvai apie ES, Ukrainą
ir Baltijos šalis, 2) Jaunimo tikslinių grupių (mokyklų abiturientų, studentų ir jaunimo nuomonės
lyderių) žiniasklaidos formuojamų naratyvų suvokimas.
Projekto rezultatai pristatyti bendrame VPAI ir tarptautinės tyrimo komandos renginyje
2021 metų gegužės mėn. Projektą remia Jean Monnet programa (ERASMUS+, Europos
komisija).
Nuoroda:
https://jeanmonnet.nz/eyouth/

2.8.

Nacionalinis medijų ir informacinio raštingumo tinklas (MIRT)

Vilniaus politikos analizės institutas 2021 metais tęsė nacionalinio žiniasklaidos ir informacinio raštingumo iniciatyvų neformalaus tinklo (MIRT) plėtrą, kurį 2021 metais sudarė 20
nevyriausybinių (NVO) ir viešojo sektoriaus organizacijų, sprendžiančių žiniasklaidos ir informacinio raštingumo (MIR). 2018 metais VPAI sukūrė šį tinklą kartu su tuometiniu Švietimo pažangos
centru prie Švietimo ministerijos, siekdamas mažinti betikslį veiklų dubliavimą, konkurenciją ir
sustiprinti NVO bei viešojo sektoriaus veiksmingumą šioje pilietinio ir demokratinio intereso srityje. Toks tinklas yra vienintelis visame Baltijos ir Rytų Europos regione, veikiantis kaip visiškai
neformali dalyvių bendradarbiavimo platforma, valdomas demokratiniu sutarimu ir nesudarantis jokių griežtų organizacinių struktūrų, suteikdama tinkamą nacionalinį turinį hibridinio karo ir antidemokratinės propagandos, kurią kuria Rusija, Kinija ir kiti autoritariniai režimai, eroje.
2021 m. pavasarį VPAI, varžomas Covid-19 pandemijos ribojimų, inicijavo viso tinklo
viešų paskaitų ir debatų ciklą #AtspariLietuva, kuriame buvo surengti 7 valandų trukmės renginiai,
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transliuojami tiek per Facebooką, tiek per Youtube‘ą. Be to, VPAI, Mobilizacijos ir pilietinio
pasipriešinimo departamentas, Vilniaus universitetas, Gedimino technikos universitetas, Vytauto
Didžiojo universitetas ir Kultūros ministerija surengė internetinius debatus ir paskaitas aktualiais
MIR, pilietinio ir demokratinio atsparumo klausimais.
Nuorodos:
https://bit.ly/3d1UMRf
https://www.facebook.com/VPAIMIRT

2.9.

Įvairovės literatūra

Projekto „Įvairovės literatūra“ tikslas – parengti pagrindinių mokyklų ir gimnazijos klasių
moksleiviams pamokų planus, skirtus analizuoti grožinėje literatūroje keliamas žmogaus teisių
problemas. Projekte dalyvavo Donatas Puslys, VPAI programos vadovas, lektorius, rengęs planus ir
mokęs mokytojus, kaip šiais planais naudotis pamokose.
Nuoroda:
https://vaikuzeme.lt/projektai/skaitmenine-ivairoves-literaturos-biblioteka-lietuvosmokykloms/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=skaitmenine-ivairovesliteraturos-biblioteka-lietuvos-mokykloms.

3. Publikacijos
3.1.

Demokratija kryžkelėje

Naujienų portale lrt.lt publikuotame straipsnių cikle, remiantis naujausiais moksliniais
tyrimais ir Vakarų literatūros kanoniniais kūriniais, analizuojamos liberaliosios demokratijos grėsmės – visuomenės poliarizacija, dezinformacija, populizmas, socialinio visuomenės audinio irimas,
žiniasklaidos transformacijos ir kitos. Šiuo straipsnių ciklu siekta ne tik atkreipti dėmesį į opiausias
demokratijų problemas ir jų priežastis, bet ir apsvarstyti galimus problemų sprendimo kelius.
Straipsnių ciklo autorius – Donatas Puslys, VPAI Medijų ir demokratijos programos
vadovas.
a) Homo sovieticus anatomija rašytojos Alinos Bronski knygose:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1477738/donatas-puslys-kartu-santykiai-zlunganciuvalstybiu-fone
b) Įvadas rabino Jonathano Sackso knygai „Moralė. Bendrasis gėris permainų laikais”. „Tyto alba”. 2021. ISBN 9786094665868
c) Apie istorinę atmintį ir radikalizaciją:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1458963/donatas-puslys-apie-uzmarsti-miloszoizvalgas-ir-poezijos-svarba-kas-gi-paskatina-radikalizacija
d) Apie populizmo grėsmes ir manipuliacijos tautos sąvoka:
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1409393/donatas-puslys-kai-savoka-tauta-tampamanipuliacijos-irankiu
e) Apie kovą su dezinformaciją ir Elioto Higginso knygą “We Are Bellingcat”:
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https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1386801/donatas-puslys-kova-su-dezinformacijakaip-uzkabinti-varpeli-katinui
f) Apie Nyderlandų istoriko Johano Huizingos idėjų svarbą šiandienai:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1331704/donatas-puslys-europos-pavasarisrytdienos-seseliuose
g) Apie viešosios erdvės radikalizaciją:
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1325511/donatas-puslys-viesosios-erdves-pacanai

3.2.

Politikos anatomija

Straipsnių ciklo autorius – Matas Baltrukevičius, VPAI asocijuotasis analitikas.
a) Nepasitikėjimas ir nemeilė:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/matas-baltrukevicius-nepasitikejimas-irnemeile-500-1435946?copied
b) Didžiausios metų politinės intrigos Lietuvoje:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/matas-baltrukevicius-didziausios-metupolitines-intrigos-lietuvoje-500-1440348?copied
c) Darbo partija politinėje aklavietėje:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/matas-baltrukevicius-darbo-partijapolitineje-aklavieteje-500-1445134?copied
d) Šaltyje pasiklydęs Prezidentas:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/matas-baltrukevicius-saltyje-pasiklydesprezidentas-500-1456264?copied
e) Kodėl Skvernelio ir Karbauskio sąjunga gali žlugti?
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/matas-baltrukevicius-kodel-skvernelio-irkarbauskio-sajunga-gali-zlugti-500-1465416?copied
f) Ar partijoms pavyks reformuoti rinkimų sistemą?
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/matas-baltrukevicius-ar-partijomspavyks-reformuoti-rinkimu-sistema-500-1470788?copied
g) Šimto dienų pergalės ir suklupimai:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/matas-baltrukevicius-simto-dienupergales-ir-suklupimai-18-1476104?copied
h) Ar naujas pirmininkas išgelbės socialdemokratus?
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/matas-baltrukevicius-ar-naujaspirmininkas-isgelbes-socialdemokratus-500-1487614?copied
i) Virtualus patrulis laido riterių nesutramdys:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/matas-baltrukevicius-virtualus-patrulislaido-riteriu-nesutramdys-18-1491760?copied
j) Kaip išspręsti merų rinkimų rebusą?
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/matas-baltrukevicius-kaip-isspresti-merurinkimu-rebusa-18-1505050?copied
k) Kam naudingas politinių ambicijų karas dėl Vadovų tarybos?
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-kam-naudingas-politiniu-ambicijukaras-del-vadovu-tarybos.d?id=87322791
l) Neleiskime, kad valdžią mums išrinktų programišiai:
12

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-neleiskime-kad-valdzia-mumsisrinktu-programisiai.d?id=87434883
Kaip migrantų krizė paveiks politinį gyvenimą?
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-kaip-migrantu-krize-paveikspolitini-gyvenima.d?id=87809749
Karbauskis naudojasi lenkišku receptu:
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-karbauskis-naudojasi-lenkiskureceptu.d?id=87870839
Susipriešinusi Lietuva:
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-susipriesinusilietuva.d?id=87916701
Prezidentas nesugeba vienyti:
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-prezidentas-nesugebavienyti.d?id=88137031
Įtemptas naujas politinis sezonas:
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-itemptas-naujas-politinissezonas.d?id=88176469
Ar Skvernelio tryliktukas taps sėkminga komanda?
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-ar-skvernelio-tryliktukas-tapssekminga-komanda.d?id=88261315
Radikalizmo pandemija neslūgsta:
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-radikalizmo-pandemijaneslugsta.d?id=88369879
Kas švęs pirmąjį Ingridos Šimonytės Vyriausybės gimtadienį?
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-kas-sves-pirmaji-ingridossimonytes-vyriausybes-gimtadieni.d?id=88578509
Prezidento kovos: prieš pandemiją ar Vyriausybę?
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-prezidento-kovos-pries-pandemijaar-vyriausybe.d?id=88645097
Laisvės partijos kova dėl išlikimo Seime jau prasideda:
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-laisves-partijos-kova-del-islikimoseime-jau-prasideda.d?id=88781997
Kada pasieksime lyčių lygybę Lietuvos politikoje?
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/matas-baltrukevicius-kada-pasieksime-lyciu-lygybelietuvos-politikoje.d?id=88997951

3.3.

20 Putino metų

Straipsnių ciklo autorius Marius Laurinavičius, VPAI asocijuotasis analitikas
a) 20 Putino metų. Svarbiausi faktai apie nusikaltėlių šleifą, besidriekiantį paskui Rusijos prezidentą:
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1318597/marius-laurinavicius-20-putino-metusvarbiausi-faktai-apie-nusikalteliu-sleifa-besidriekianti-paskui-rusijos-prezidenta
b) 20 Putino metų. Naujoji operacija „Infekcija“: ar vakcina „Sputnik V“ gali sukurti kitą
Kremliaus mafijos režimo lyderį?
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https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1357056/marius-laurinavicius-20-putino-metunaujoji-operacija-infekcija-ar-vakcina-sputnik-v-gali-sukurti-kita-kremliaus-mafijos-rezimolyderi?fbclid=IwAR2ZGorKULpcg22OHJJKneInLIqHr3rha1DHrRgLsLKzkKF8_jk9glnHns

4. Radijo ir TV laidos
4.1.

Mažosios Europos pokalbiai

Donato Puslio autorinė savaitinė laida LRT „Mažosios Europos pokalbiai”:
https://www.lrt.lt/mediateka/audio/homo-cultus-mazosios-europos-pokalbiai

4.2.

Interviu

a) Indrė Vareikytė, VPAI Europos saugumo programos vadovė:
• LRT laida „Ieškokite moters“ 2021.02.12:
https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1343341/indre-vareikyte-ieskokitemoters?fbclid=IwAR1s1qg9foxSQZ1nm-j0wo9hYbwxTLp0NXCDiVDCL780Y_WSx3G4kULVVk
• LRT laida „Nacionalistas, liberalas ar Rusijos viltis – Kremlius juodina Navalną, nes bijo
sankcijų“ 2021.02.17:
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1343061/nacionalistas-liberalas-ar-rusijosviltis-kremlius-juodina-navalna-nes-bijosankciju?fbclid=IwAR1ZyLu07tgyHplV6tbWemjZJcK5SmqPpQSQ4Rg2BMWQjUfSZyL_MmxeVM
• Laida "LRT aktualijų studija" „Kiek esame atsparūs grėsmėms“:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000143282/lrt-aktualiju-studija-kiek-esame-atsparusgresmem?fbclid=IwAR2eh04uaYlwYYZJ3pJlaGFnuUpndy7W9qzW0qdME3GYzuTd07EWOapiCc
b) Susanne Spahn, VPAI asocijuotoji analitikė:
Interviu su VPAI asocijuota analitike dr. Susanne Spahn Nostalgija sovietams, parama Rusijai ir mėgstamas Putinas – Vokietija sunkiai atpažįsta Kremliaus propagandą
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1350905/nostalgija-sovietams-parama-rusijai-irmegstamas-putinas-vokietija-sunkiai-atpazista-kremliauspropaganda?fbclid=IwAR1NQXODXNykMTu8ghwh5XQVmNK3lsbhDcGKrUIEhGqDtk3
EraNw2pmoe_E
c) Donatas Puslys, VPAI Medijų ir demokratijos programos vadovas
• Apie toleranciją:
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/tarptautine-tolerancijos-diena-kiek-darturime-neapykantos-kitokiems?video=1;
• Apie žiniasklaidos būklę:
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atsijojame-mela/ziniasklaida-kliku-ikaite-kaip-taipakeisti?video=1;
14

•

Apie migrantų krizę:
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ivykiai-ir-komentarai/kaip-valdzia-tvarkosi-su-migrantukrize?video=1;
• Apie referendumus:
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/referendumai-naudingi-arpavojingi?soundtrack=1
• Apie Prezidento ir valdančiosios daugumos santykius:
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ivykiai-ir-komentarai/ar-naudinga-konservatoriamskariauti-su-g-nauseda?video=1;
• Apie sprendimą atidaryti bažnyčias per pandemiją:
čhttps://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/kaip-vertinti-vyskupu-sprendimaatnaujinti-pamaldas-baznyciose?soundtrack=1;
• 2021 metų apžvalga:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000192755/10-12-2021-ieji-klausytoju-akimis-kokiejiems-buvo-sie-metai;
• Apie lyderystę:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000175493/10-12-apie-lyderyste;
• Apie populizmą:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000153210/tauta-kaip-manipuliacijos-irankis-kasvyksta-kai-tautos-vardu-prabylama-vienaskaita;
• Apie atsparumą dezinformacijai:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147404/lrt-aktualiju-studija-kiek-musu-visuomeneatspari-dezinformacijai;
d) Gintaras Šumskas, VPAI tyrimų vadovas
• Lietuvos tautinių mažumų politika: ar turime viziją? LRT „Aktualijų studija“ 2021.05.14.
Laidoje dalyvavo: Kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, Švietimo, mokslo ir sporto
viceministras Ramūnas Skaudžius, Seimo narė, LLRA-KŠS atstovė Beata Petkevič, Vilniaus
rajono tarybos narys Vaidas Augūnas, Liberalų sąjūdžio tautinių bendrijų komiteto pirmininkė Evelina Paulavičienė, Vilniaus politikos analizės instituto tyrimų vadovas Gintaras
Šumskas, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas Marijuš Antonovič. Ved. Aleksandra Ketlerienė:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000152696/lrt-aktualiju-studija-lietuvos-tautiniumazumu-politika-ar-turime-vizija
• Narkotikų dekriminalizavimas: naujų formuluočių paieška ir įtampa koalicijoje. LRT „Aktualijų studija“ 2021.11.15.
Nepavykus dekriminalizuoti mažo kiekio narkotikų laikymo, įstatymas grąžintas tobulinti.
Bet koks jis turi būti, kad gautų pritarimą Seime? Dėl to kai kurie svarsto apie valdančiosios
koalicijos ateitį. Laisvės partija sako, kad palaiko visus svarbius valdančiųjų siūlymus, o iš
jų – solidarumo trūksta. Dalyvauja: Seimo nariai Ieva Pakarklytė, Jurgita Sejonienė, Paulius
Saudargas, Aurelijus Veryga, politologai Gabrielė Burbulytė ir Gintaras Šumskas. Ved.
Mindaugas Aušra:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000185893/lrt-aktualiju-studija-narkotikudekriminalizavimas-nauju-formuluociu-paieska-ir-itampa-koalicijoje
• Kiek mūsų visuomenė atspari dezinformacijai? LRT „Aktualijų studija“ 2021.04.07. Vilniaus politikos analizės institutas atliko tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti gilumines Lietuvos
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•

•

gyventojų nuostatas. Jis parodė, kad situacija yra sudėtingesnė, nei dažnai manoma. Kodėl
dalis gyventojų mano, jog Lietuva neturi savo užsienio politikos ar mokyklose skatinamos
netinkamos vertybės? Kuo baigtis gali mūsų visuomenės susiskaldymas? Apie tai diskutavo
TSPMI dėstytoja Ieva Petronytė, tyrimo autoriai: Donatas Puslys ir Gintaras Šumskas; Seimo nariai: Raimundas Lopata ir Giedrius Surplys. Ved. Virginijus Savukynas:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147404/lrt-aktualiju-studija-kiek-musu-visuomeneatspari-dezinformacijai
Kas kuria "vatnikus": Kremlius ar mes patys? Delfi videolaida „Faktai ir nuomonės“.
2021.04.15.
Aurimo Perednio vedamoje laidoje dalyvavo VPAI ekspertai Donatas Puslys ir Gintaras
Šumskas:
https://www.delfi.lt/video/laidos/faktai-ir-nuomones/faktai-ir-nuomones-kas-kuria-vatnikuskremlius-ar-mes-patys.d?id=86943463
“Politologas: rinkimuose renkamės paprastai – ar mano piniginė papilnės, ar ne” Gintaro
Šumsko interviu lrt.lt. 2021.07.18:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1451190/politologas-rinkimuose-renkamespaprastai-ar-mano-pinigine-papilnes-ar-ne

5. Ad hoc komentarai
a) Virginija Būdienė, VPAI direktorė
• Permainos prezidento komandoje politologei kelia klausimą: ar žaidėjai netinkami, ar atsakomybę prisiima treneris?
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1358217/permainos-prezidento-komandojepolitologei-kelia-klausima-ar-zaidejai-netinkami-ar-atsakomybe-prisiima-treneris
• Komentarai apie Prezidento komandos pasikeitimus, Stambulo konvenciją, VSD nacionalinio saugumo ataskaitą, sveikatos įstaigų vadovų sulaikymus:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000143279 (nuo 1:32 val.).
• Prezidento ir valdančiųjų kaktomušoje – žvalgybos kontrolieriaus idėja: vieni mato grėsmę
valstybės saugumui, kiti – sostų karų žaidimus:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1560106/prezidento-ir-valdanciuju-kaktomusojezvalgybos-kontrolieriaus-ideja-vieni-mato-gresme-valstybes-saugumui-kiti-sostu-karuzaidimus
• Ar prezidentas vadovausis visuomenės apklausomis? LRT Aktualijų studijoje“ kalbasi prezidento patarėja Raminta Stanaitytė-Česnulienė, sociologai Vladas Gaidys ir Rūta Žiliukaitė,
Seimo nariai Tomas Tomilinas ir Raimundas Lopata, politologai Virginija Būdienė ir Virgis
Valentinavičius. Ved. Liepa Želnienė:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000150909/lrt-aktualiju-studija-ar-prezidentasvadovausis-visuomenes-apklausomis
• Per karantiną motyvacijos mokytis neteko pusė vaikų, o laikas prie ekranų padvigubėjo:
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1328273/virginija-budiene-per-karantinamotyvacijos-mokytis• Pranešimas Edukacijos forume ,,Kokybiško švietimo visiems visą gyvenimą vizija: artėjame
ar tolstame nuo jos?“
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https://lera.lt/ivyko-edukacijos-forumas-kokybisko-svietimo-visiems-visa-gyvenimaunesco-vizija-artejame-prie-ar-tolstame-nuo-jos/
• Geresni matematikos rezultatai – ne pagrindas džiūgauti: kelia klausimą, kas atsiprašys pernykščių abiturientų:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1454743/geresni-matematikos-rezultatai-nepagrindas-dziugauti-kelia-klausima-kas-atsiprasys-pernyksciu-abiturientu
• Ką parodė brandos egzaminų rezultatai? „LRT aktualijų studijoje“ diskutavo matematikos
mokytojas, Vilniaus universiteto doktorantas Vytautas Miežys, Lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojų sąjungos pirmininkas Mindaugas Grigaitis, Nacionalinės švietimo agentūros atstovas Vidmantas Jurgaitis bei Vilniaus politikos analizės instituto direktorė Virginija Būdienė:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000159504/lrt-aktualiju-studija-ka-parode-brandosegzaminu-rezultatai
• Kokius pokyčius atneš vidurinio ugdymo reforma?
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000152219/lrt-aktualiju-studija-kokius-pokycius-atnesvidurinio-ugdymo-reforma
• Diskusija „Analitinių centrų (angl. thinktank) indėlis krizės akivaizdoje”. Šioje diskusijoje
patirtimi ir tyrimų išvadomis dalijosi Lietuvos ekspertai: Vytis Jurkonis, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) dėstytojas, RESC
valdybos pirmininkas ir „Freedom House“ Lietuvoje vadovas; Virginija Būdienė, Vilniaus
politikos analizės instituto (VPAI) direktorė; Sergejus Muravjovas, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas; Giedrė Biržytė, VU TSPMI lektorė. Diskusiją organizavo
Rytų Europos studijų centras, moderavo RESC vadovas Linas Kojala:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2689371234659237
b) Donatas Puslys, VPAI Medijų ir demokratijos programos vadovas
• Apie pozicijos ir opozicijos santykius Seime:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1562958/netiki-kad-simonyte-trenks-durimisperimti-valdzia-niekas-neskubetu-labiau-apsimoka-sedeti-siltai-ir-kritikuoti
• Diskusija apie Oskaro Koršunovo ir Mariaus Ivaškevičiaus spektaklį „Miegantys” ir tai, kaip
šis spektaklis reflektuoja demokratijos likimą pasaulyje:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1536311/mieganciu-aptarimas-ar-ateities-pasaulyjeimanoma-demokratija
• Apie Prezidento patarėjos komentarus vakcinacijos klausimu:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1534271/prezidento-patarejos-pareiskimassuglumino-valdanciuosius-ekspertas-mano-tokiu-budu-zeminami-zmones
• Apie buvusio premjero Sauliaus Skvernelio naujai suburtos partijos perspektyvas:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1522847/skvernelio-partija-ikaitins-atmosferakaireje-dvi-rankos-sems-is-to-paties-bliudo
• Apie „Šeimų maršo” perspektyvas:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1493730/puslys-apie-tai-kodel-seimu-sajudziuinepavyko-surinkti-10-tukst-zmoniu-jie-savo-lubas-jau-pasieke
• Apie Jonathano Sackso knygos “Moralė. Bendrasis gėris permainų laikais” aktualumą
šiandien:
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1474038/rabino-sackso-knygoje-siu-dienu-lietuvosatsvaitai-kai-blogis-daromas-fanatiskai-itikejus-kad-tai-del-svento-tikslo
• Apie valdančiosios koalicijos perspektyvas:
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•

•

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1394058/valdancioji-koalicija-nepavydetinojesituacijoje-bet-perimti-valdzia-niekas-nedris
Apie pirmas šimtą Seimo darbo dienų:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1348260/ivertino-100-naujo-seimo-dienu-norsmaziau-kersto-bet-politiniu-kovu-netruksta
Apie Lietuvos politinės scenos prognozes 2021 metams:
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1309627/ar-skvernelis-isdris-landsbergis-suspes-opaluckas-liks-ramiu-politiniu-metu-tiketis-neverta
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