
Būkite budrūs: karantino laikotarpiu atpažinkite melagienas 

 

Informaciją galima prilyginti vandeniui. Juk negeriame bet kokio vandens. Prieš gerdami 

įsitikiname, kad vanduo yra švarus ir iš mums gerai žinomo šaltinio. Taip ir su informacija, - 

negalime  tikėti bet kokia informacija, juolab gaunama iš nepatikrintų informacijos šaltinių. 

Laisvai prieinamoje informacijoje, kurią kažkas (ypač anonimiškai) siūlo, gali būti daug 

netikslios, klaidinančios ir pavojingos informacijos. Dažnai tai būna manipuliacijos, kurias gali 

būti sunku atpažinti.  

 

Lietuvoje prasidėjus karantinui dauguma užsidarėme savo namuose. Tačiau nepaprastai 

svarbu, kad tuo pačiu neužsidarytume informacijos burbuluose. Prasidėjus koronaviruso 

protrūkiui Lietuvoje, informacinėje erdvėje pastebimas ir padidėjęs melagienų bei 

dezinformacijos srautas. Dalijamės žingsniais, kurie padės neapsigauti. 

 

Kodėl ir kaip naudojamasi mūsų protais? 

 

Dezinformacija - (dez- + lot. informatio - išaiškinimas, pranešimas): 1. klaidingų žinių tyčinis 

skleidimas propagandos sumetimais, karyboje - norint suklaidinti priešą; 2. perduodamų 

duomenų sąmoningas iškraipymas, siekiant sukelti klaidingą įvaizdį tų duomenų vartotojams; 

melagingos informacijos perdavimas (Lietuvių kalbos žodynas).  

 

Dezinformacijos „sėkmė“ priklauso nuo žmonių, kurie ja tiki ir dalijasi. Eurobarometro 

duomenimis tik 14% Lietuvos gyventojų jaučiasi užtikrinti, kad gali atpažinti melagingas žinias. 

Daugiau nei pusė sako, kad kiekvieną savaitę susiduria su melaginga informacija ir net 83% 

mano, kad tai kelia grėsmę Lietuvai ir demokratijai apskritai.  

 

Paprasti žingsniai kaip netapti dezinformacijos auka 

 

Ką daryti, kad šie ir panašūs melagingi pasakojimai neįsiskverbtų į mūsų protus? Kaip ir 

bendram organizmo atsparumui - būtinas imunitetas. Kad kritiškai vertintumėte informaciją 

pabandykite atsakyti į šiuos klausimus: 

1. Patikrinkite, kur skelbiama informacija - ar naujienų, ar nuomonių skiltyje? 

Nuomonė dažniausiai būna žymima kaip žmogaus komentaras, pavyzdžiui antraštė 

gali atrodyti taip: “Vardas Pavarde: yra taip ir taip” arba “Eksperto komentaras: nėra 

nei taip, nei taip”.  

2. Kokia yra žiniasklaidos priemonė, kuri praneša žinią? Ar ji patikima, kokia jos 

reputacija? Ar galima nesunkiai rasti, kas yra autoriai, kurie rašo į žiniasklaidos 

priemonę, ar aišku, kas yra jos redaktorius, vadovas?  

3. Kas yra šaltinio autorius? Ar jis tikrai egzistuoja? O galbūt tai sukurtas asmuo? 

Įsitikinti gali padėti - paieškoti tokio asmens paieškos sistemoje (tiesiog Google), ar yra 

šio asmens nuotraukų, daugiau įrašų, profiliai socialiniuose tinkluose?  

4. Kokie šaltiniai minimi istorijoje? Ar jie konkretūs, ar abstraktūs (“britų mokslininkai”, 

“pareigūnai”?). Net jei ir minimas konkretus šaltinis - pabandykite paieškoti daugiau 

informacijos apie jį (pagooglinkite). Šaltinis gali būti ir tikras, bet galbūt jame skelbiama 

informacija nėra tiksli (pavyzdžiui, dedama nuoroda į portalą, kuriame tarsi pateikiami 

statistiniai duomenys, tačiau panagrinėjus giliau neaišku iš kur tokie duomenys gauti). 

Jei diskusija vyksta socialiniuose tinkluose - paklauskite autoriaus, iš kur gauti 

pateikiami duomenys, kas jų šaltinis, iš kur jis apie tai sužinojo?   

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2183
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2183


5. Prieš dalindamiesi - pagalvokite, nes patys to nežinodami, galite tapti 

dezinformacijos skleidėjai. Jei informacija labai skandalinga arba sakoma, kad ši 

informacija nuo jūsų buvo sistemingai slepiama, istorija gali būti išgalvota. Jei ji bus 

tikra - apie ją praneš masinė žiniasklaida. Medijoms skandalingos žinios lygiai taip pat 

aktualios, nes žmonės jas skaito, tačiau jie negali rizikuoti dalintis netikra, nepatikrinta 

informacija.   

6. Ar tikrai atkreipiau dėmesį į visą informaciją? O gal ieškojau tik tos, kuri patvirtintų 

mano jau turimus įsitikinimus? Nepamirškime, kad dažnai ieškome informacijos, kuri 

patvirtina mūsų jau turimas nuostatas.  

 

Pabandykime kaip pavyzdį panagrinėti internete pasirodžiusią žinutę. Ar ji tikrai patikima? 

Pavadinimas: “Nenori pasigauti Koronoviruso? Neleisk savęs testuoti” (Šaltinis 

Laisvaslaikrastis.lt). Atkreipiame dėmesį, kad tai yra pratimas, todėl žinutė gali būti klaidinanti.  
 

1. Tekstas skelbiamas “Nuomonės” skiltyje. Pagalvokime, ar nuomonė prilygsta faktais 

grįstam argumentui? 

 
2. Bandant surasti puslapyje, pavyzdžiui skiltyje neaišku nei kas yra žiniasklaidos 

priemonės savininkai, nei kas priemonės autoriai. Pagalvokime, ar tikrai tokios 

informacijos užtenka? 

 
 

3. Autorius - galima rasti autoriaus kitų tekstų, šiek tiek informacijos apie tai, ką jis veikia, 

tačiau informacija fragmentuota, vaizdų paieškoje beveik nėra autoriaus vaizdų, arba 

negalima patikrinti ar tai tikrai tas žmogus, nėra ir vaizdo įrašų, kuriuose būtų galima 

įsitikinti žmogaus tapatybe. Pagalvokime, ar turėdami tik tokią skurdžią ir nenuoseklią  

informaciją, galėtume pasitikėti tokiu autoriumi. 

 

4. Nurodomi šaltiniai - “žiniasklaida”  - nėra aišku, kokia tai tiksliai žiniasklaida ir kas 

tiksliai ten rašoma, ar tai tikrai buvo, o gal autorius sugalvojo? 

 



5. Informacija atrodo skandalinga, bet ji nepatikrinta - negalime rasti jokių tokius teiginius 

pagrindžiančių įrodymų nei pačiame tekste, nei ieškant papildomai. Nemažai šansų, 

kad ji buvo tiesiog išgalvota. 

 

Kitas pavyzdys: 

https://www.kyzatua.space/?fbpixel=2283379698633557&utm_campaign=66&utm_creative=

17&kt_id=t5rFv5&ad_id={{ad.id}}&fbclid=IwAR3-

3I_pWsGWAca7tGE9xxfSXCasLUdtjlaMpEJPS0vjyHbO2wda3kkWyW0 

1. Tariama informacija skelbiama kaip naujiena, tačiau pateikiama interviu forma 

2. Siekiant sudaryti įspūdį, kad puslapis tikras ir patikimas - panaudojami LRT.lt portalo 

skiriamieji ženklai. Tačiau jei pažiūrėtume į nuorodą - matysime, kad tai visiškai ne lrt.lt 

puslapis, o tiesiog jo imitacija (pateikiama visiškai neaiški nuoroda). Papildomai galime 

paspausti ant MENIU, MEDIATEKA ar kitų mygtukų - jie neveda niekur kitur, tik į 

puslapio apačioje esančią reklamą. Taigi, puslapis netikras! Pagalvokime, ar tai nėra 

spąstai, kad sugautų Jūsų dėmesį, suklaidintų bei surinktų duomenis apie Jūsų 

naršymo internete polinkius. 

 

 
3. Nėra nurodoma, kas teksto autorius, tad visiškai neaišku, kas ir kodėl jį parašė. 

4. Tačiau galime patikrinti tekste minimus asmenis: 

a. Anykščių gyventoja Agnė Bakševičiūtė - bandome ieškoti Google kitų tekstų 

apie šį asmenį, tačiau nieko iš esmės rasti negalime. Tekste pretenzingai 

sakoma, kad tai “garsioji” Lietuvos šimtametė, pabandome paieškoti “100 metų 

sulaukusi” - randame ne vieną paminėjimą, tačiau šio konkretaus asmens - ne. 

Papildomai pabandome paieškoti nuotraukos, kuri naudojama, Google vaizdų 

paieškoje (https://www.google.lt/imghp?hl=lt). Randame, kad nuotrauka 

paimta iš rusiškų portalų: 

https://www.kyzatua.space/?fbpixel=2283379698633557&utm_campaign=66&utm_creative=17&kt_id=t5rFv5&ad_id=%7B%7Bad.id%7D%7D&fbclid=IwAR3-3I_pWsGWAca7tGE9xxfSXCasLUdtjlaMpEJPS0vjyHbO2wda3kkWyW0
https://www.kyzatua.space/?fbpixel=2283379698633557&utm_campaign=66&utm_creative=17&kt_id=t5rFv5&ad_id=%7B%7Bad.id%7D%7D&fbclid=IwAR3-3I_pWsGWAca7tGE9xxfSXCasLUdtjlaMpEJPS0vjyHbO2wda3kkWyW0
https://www.kyzatua.space/?fbpixel=2283379698633557&utm_campaign=66&utm_creative=17&kt_id=t5rFv5&ad_id=%7B%7Bad.id%7D%7D&fbclid=IwAR3-3I_pWsGWAca7tGE9xxfSXCasLUdtjlaMpEJPS0vjyHbO2wda3kkWyW0
https://www.google.lt/imghp?hl=lt


 
b. Klaus Wurfel, medicinos mokslų daktaras, akademikas, Berlyno 

universitetinės ligoninės Charité - Universitätsmediz širdies ir kraujagyslių 

chirurgijos skyriaus vadovas 

Einame į ligoninės puslapį, ieškome personalo. Paaiškėja, kad tokio asmens - 

nėra. 

 

 
 

Skaitantiems vokiškai, papildomai ieškome konkretaus Širdies ir kraujagyslių 

skyriaus ir jo darbuotojų, tačiau tokio asmens, kaip nurodyta tekste - nėra: 

https://herzchirurgie.charite.de/ueber_die_klinik/team/  

Bandome ieškoti Google ir Google vaizdų paieškoje - negauname jokių 

rezultatų, tad galime abejoti ar minimas asmuo apskritai egzistuoja. 

 

 

 

 

 

 

https://herzchirurgie.charite.de/ueber_die_klinik/team/


Daugiau informacijos visada galite rasti: 

 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-

disinformation_lt 

 

 

Dalia Bankauskaitė yra Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto lektorė, 

Aušrinė Diržinskaitė - Nacionalinio Švietimo NVO tinklo komunikacijos specialistė. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_lt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_lt

