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Įžanga
Užsienio valstybių kišimasis į nacionalinius rinkimus – ganėtinai
dažnas reiškinys, egzistuojantis nuo pat demokratinių rinkimų pradžios. Į kitų valstybių nacionalinius rinkimus ypač linkusios kištis
yra didžiosios šalys, galinčios tam skirti pakankamai resursų ir besitikinčios daryti įtaką kitų šalių vyriausybių formavimui. Dov H. Levin
(2016) savo studijoje nurodo, jog nuo 1946 m. iki 2000 m. galima
užfiksuoti mažiausiai 116 JAV ir Rusijos (Sovietų Sąjungos) kišimosi į kitų šalių nacionalinius rinkimus atvejų.1
Pastarąjį dešimtmetį Rusijos kišimasis į nacionalinius rinkimus ir
referendumus tapo dažnai eskaluojama tema, ypač po to, kai prieš
2016 m. JAV prezidento rinkimus buvo užfiksuota kibernetinių įsibrovimų į JAV Demokratų partijos serverius, o neteisėtai surinkta
informacija buvo panaudota kompromituojant rinkimuose dalyvaujančius kandidatus. Šie įsibrovimai siejami su Rusijos žvalgybos
tarnybomis, o vėliau atskleistos ir itin intensyvios Rusijos finansuojamos dezinformacinės kampanijos socialinėse medijose – Twitter,
Facebook ir kt.2 JAV visuomenė buvo itin pasidalijusi, o prezidento
rinkimų rezultatus lėmė vos kelių ar keliolikos tūkstančių rinkėjų
balsai lemiamose valstijose, tad užsienio šalių įtaka sukėlė įtarimų,
kad JAV prezidento rinkimų rezultatus galėjo paveikti itin aktyvus
užsienio valstybių, ypač Rusijos, kišimasis.
Užsienio valstybių kišimasis (intervencija) į rinkimus paprastai klasifikuojamas pagal keletą požymių:3
1. Kišimosi objektas: parama konkrečiai politinei jėgai ir (arba) politinės kampanijos dalyviui vs bendro rinkimų proceso trikdymas.
2. Interesas: globalus interesas (pvz., tarptautinės bendruomenės
labui, siekiant palaikyti demokratinius rinkimų principus) vs savanaudis interesas (pvz., įsikišančios valstybės interesas matyti
konkrečią vyriausybę ar destabilizuoti taikinio valstybę).
3. Taktika: kokie metodai ir priemonės naudojamos intervencijai
(atviri vs slapti; neteisėto rinkimų finansavimo ir paramos teikimas; žiniasklaidos ir socialinių tinklų išnaudojimas skleidžiant
žinias ar dezinformaciją; kibernetinių operacijų rengimas vagiant
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duomenis, trikdant rinkimų dalyvių ar rinkimų organizatorių veiklą; tiesioginis ir netiesioginis rinkėjų papirkinėjimas; rinkimų rezultatų iškraipymas ar klastojimas ir t. t.).
4. Intensyvumas ir poveikis: kokį poveikį rinkimų rezultatams turėjo
išorinis kišimasis į rinkimus – lemiamą ar tik papildomą, šalutinį.
Kaip teigiama V-Dem instituto ataskaitoje, vertinančioje grėsmes demokratijos procesui, 2018 m. tarp liberalių demokratijų didžiausio
intensyvumo užsienio propaganda (apklausų duomenimis) užfiksuota Taivane ir Latvijoje. Iš viso, tarp 30 pasaulio valstybių, daugiausiai veikiamų iš užsienio šalių skleidžiamos dezinformacijos,
11 – buvusio sovietinio bloko šalys.4
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1. Pastarojo
dešimtmečio kišimosi
į rinkimus tendencijos
ir atsako priemonės.
Tarptautiniai
precedentai
Rusijos pastangos įsitraukti į Vakarų šalių rinkimų procesą suintensyvėjo po 2014 m., kai išaugo priešprieša tarp JAV, ES ir Rusijos
dėl pastarosios agresijos Ukrainoje. Užfiksuota nemažai bandymų
įvairiais būdais paremti potencialiai Rusijai naudingus kandidatus,
partijas ar tiesiog destabilizuoti Vakarų šalių visuomenę, supriešinti ją ar eskaluoti jau egzistuojančias vidaus problemas. Beveik visuose didžiausiose Europos valstybėse 2016–2019 m. vykusiuose
rinkimuose ar svarbiuose referendumuose (pvz., dėl JK išstojimo iš
ES)5 užfiksuota su Rusija siejamų pastangų kištis į rinkimų procesą. Pastaraisiais metais vis dažniau fiksuojama ir Kinijos veiksmų,
kuriais siekiama daryti įtaką regioninių šalių nacionaliniams rinkimams (pvz., Taivano,6 Kambodžos – 2018 m.).7
Svarbiausių pastarojo dešimtmečio Rusijos ir Kinijos kišimosi į rinkimų procesus precedentų chronologija pateikta 1 priede.
Siekdamos užkirsti kelią galimam rinkimų proceso ir rezultatų iškraipymui, demokratinės valstybės imasi įvairių priemonių, didinančių rinkimų proceso skaidrumą, stebėseną, numato griežtesnį
teisinį reguliavimą ir atsakomybę už pažeidimus. Taip pat siekiama
didinti žiniasklaidos ir visuomenės atsparumą užsienio dezinformacijai, melagingoms, netikroms naujienoms bei įtraukti į aktyvią veiklą nevyriausybines organizacijas ir visuomenės grupes, kurios galėtų tikslingai „dekonstruoti“ ir sukurti atsvarą netikroms žinioms.
Tarp pagrindinių priemonių išskirtinos šios:
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1. Teisinis reglamentavimas. Siekiama sugriežtinti rinkimų politinių
kampanijų finansavimo taisykles, draudžiant priimti tiesioginę
paramą iš užsienio subjektų, naudotis jų paslaugomis ar suteikiama nauda (pvz., politine reklama). Bandoma užkirsti kelią tarpininkų, gaunančių paramą iš užsienio šalių, veiklai, skirtai paremti
rinkimų kampanijos dalyvius. Didinamos bausmės ir atsakomybė
už rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimus.
2. Socialinės žiniasklaidos atsakomybės didinimas. Teisiškai įpareigojančiais sprendimais ar susitarimais siekiama, kad didžiosios
socialinių tinklų platformos (Facebook, Twitter, Youtube ir t. t.) prisiimtų atsakomybę už netikrų žinių, dezinformacijos platinimą ir
būtų baudžiamos, jei nesilaiko įsipareigojimų. Pagrindinis siekis –
kad socialinė žiniasklaida pati užtikrintų informacijos filtravimą ir
laiku sustabdytų netikrų žinių skleidimą (uždarant informacijos
kanalus ar panaikinant vartotojų paskyras). Pvz., 2017 m. Vokietijoje buvo priimtas vadinamasis Socialinių tinklų reguliavimo įstatymas (Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken), įpareigojantis socialines platformas per 24 val.
pašalinti turinį, siejamą su neapykantos skleidimu, prievarta ar
kitu neteisėtu turiniu. Už šių įsipareigojimų nesilaikymą įstatymo
projekte buvo numatyta skirti baudas iki 50 mln. Eur.8 Nors socialinių tinklų platformas valdančios kompanijos kritikavo šį įstatymą, netrukus imta įgyvendinti jo reikalavimus ir jau 2018 m. birželį
Google (valdanti YouTube platformą), Facebook, Twitter ir Change.
org pateikė savo viešas ataskaitas apie pašalintą turinį.9 2018 m.
Prancūzija taip pat priėmė panašų įstatymą, kuriame ypač didelis
dėmesys skiriamas laikotarpiui prieš rinkimus – 3 mėn. iki rinkimų Prancūzijos teisėjai gali liepti nedelsiant pašalinti informaciją, turinčią netikrų žinių (ang. fake-news) požymių, o už sprendimo
nesilaikymą skirti baudas iki 75 tūkst. Eur.10
3. Specialių valstybės institucijų steigimas ar naujų funkcijų suteikimas, rinkimų proceso griežtinimas. Siekdamos užtikrinti teisės
aktų, susijusių su rinkimų proceso užtikrinimu, įgyvendinimą,
valstybės stiprina rinkimų organizavimo ir priežiūros institucijas, suteikia joms daugiau funkcijų ir įgaliojimų. Taip pat gali būti
priimami sprendimai, varžantys kai kurias balsavimo galimybes
(pvz., elektroninį ir internetinį balsavimą), jei įtariama, kad jomis
gali būti manipuliuojama. Airija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai
ir Vokietija elektroninio balsavimo atsisakė, nors šios priemonės
buvo išbandytos kai kuriuose rinkimuose ar referendumuose.11
Didžiosios valstybės paprastai skiria papildomą finansavimą ki-
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bernetinio saugumo funkcijoms užtikrinti ir rinkimų informacinėms
sistemoms apsaugoti. Kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, JAV, rinkimų informacinė sistema yra priskirta prie kritinės infrastruktūros.
4. Prevencinės priemonės prieš galimą intervenciją. Suvokdamos, kad
visiškai sustabdyti kišimosi neįmanoma, kai kurios valstybės prevenciškai tiksliniams gavėjams (pvz., jau anksčiau identifikuotiems
kibernetiniams įsilaužėliams ar dezinformacijos skleidėjams) siunčia perspėjimus apie jų stebėjimą ir gręsiančią atsakomybę. Taip pat
gali būti imamasi „masalo“ (angl. decoy) taktikos – pvz., Prancūzijoje kandidato į prezidentus E. Macrono komanda tikslingai į savo
susirašinėjimą įtraukdavo klaidinančios informacijos. Todėl, kai ji
vėliau buvo paskelbta kartu su kitais įsilaužimo metu perimtais duomenimis, atitinkamai buvo sumenkinta ir paversta nepatikima visa
neteisėtai perimta ir nutekinta informacija.12
5. Visuomeninės ir žiniasklaidos savanoriškas įtraukimas. Daug dėmesio skiriama visuomenės atsparumo ir kritiško vertinimo stiprinimui.
Bendradarbiaujama su žiniasklaida, remiami projektai, skirti dezinformacijai atpažinti ir ją neutralizuoti.
Lentelė Nr. 1. Pagrindinių užsienio šalių priemonių, mažinančių kišimosi į rinkimus intensyvumą ir poveikį, pavyzdžiai.
Valstybės

Teisinės priemonės ir reguliavimo pokyčiai
Rinkimų kampanijų ir proceso saugumo finansavimas

JAV

2019 m. gruodį JAV Kongresas patvirtino 425 milijonų dolerių vertės paketą artėjančių JAV prezidento rinkimų saugai
užtikrinti. 2018 m. kadencijos vidurio rinkimams buvo skirta
per 380 milijonų dolerių.13

Prancūzija

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojęs įstatymas skelbia, kad
kontribucijas politinėms partijoms gali skirti tik Prancūzijos piliečiai, o tokių dotacijų bendra suma negali viršyti 7
500 Eur per metus vienam asmeniui. Taip pat tik Prancūzijos piliečiai gali aukoti lėšas rinkiminėms kampanijoms, o
ta suma negali viršyti 4 600 Eur per vieną rinkimų ciklą.14

Ukraina

Centrinei Ukrainos rinkimų komisijai Aukščiausioji Rada
skyrė papildomų lėšų investuoti į elektronines rinkimų sistemas, taip didinant jų saugumą. 2018 m. JAV taip pat skyrė
per 10 milijonų dolerių, skirtų gerinti Ukrainos kibernetinio
saugumo užtikrinimą, įskaitant ir rinkimų sistemas.15
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Socialinės žiniasklaidos atsakomybė
Prancūzija

Prancūzijos įstatymai numato, kad 3 mėnesius iki rinkimų
dienos teismas gali imtis visų galimų priemonių prieš žiniasklaidą, kuri sąmoningai platina netikras arba klaidinančias
naujienas. Taip pat Prancūzijos Vyriausybė turi teisę prašyti
žiniasklaidos neviešinti oficialių vyriausybinių dokumentų, o
už nepaklusimą gresia baudžiamoji atsakomybė.16

Vokietija

2017 m. Vokietijos Vyriausybė priėmė naują įstatymą,
geriau žinomą kaip „Facebook aktas“. Šis aktas įpareigoja
tokias platformas kaip Facebook ar Twitter per 24 valandas
pašalinti pažymėtą turinį, kuris neatitinka tikrovės ar yra
naudojamas neapykantai kurstyti. Toks įstatymas leidžia
operatyviau stabdyti falsifikuotos informacijos skleidimą
socialinėje erdvėje.17 Šis įstatymas privertė Facebook labai
praplėsti savo darbuotojų, stebinčių Vokietijos Facebook
srautą, skaičių tam, kad būtų galima operatyviai reaguoti į
galimus pranešimus apie netinkamą turinį.
Rinkimų procedūrų pokyčiai

JAV

2018 m. buvo įsteigta JAV Kibernetinio saugumo ir infrastruktūros saugumo agentūra, kurios tikslas yra pažaboti kibernetines atakas prieš šalį, įskaitant ir rinkimų procesus18.

Prancūzija

Dėl kibernetinių atakų rizikos Prancūzijos užsienio reikalų
ministras 2017 m. panaikino elektroninį balsavimą piliečiams iš užsienio.19

Vokietija

Vokietijos valdžios iniciatyva egzistuoja kibernetinio saugumo ekspertų bendruomenės centrai, kur IT srities ekspertai
gali greitai pranešti apie naujai aptiktas saugumo sistemos
spragas.20

2 lentelė. Papildomos (neteisinės) priemonės, užkertant kelią manipuliacijoms
Valstybės

„Fake-news“ monitoringo ir šalinimo projektai

JAV

JAV pradėjo glausčiau bendradarbiauti su didžiaisiais
socialiniais tinklais Facebook ir Twitter, kurie reguliariai trina
įtartinus socialinius profilius, platinančius dezinformaciją
ir kurstančius neapykantą21. Vien Facebook nuo 2019 m.
balandžio iki rugsėjo (per 6 mėn.) pašalino 3,2 mlrd. netikrų
paskyrų, o per metus skaičius viršijo 6 mlrd. paskyrų; per
minėtą laikotarpį buvo blokuota 11,4 mln. neapykantos
skatinimo žinučių22.
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Prancūzija

Prancūzija pradėjo glausčiau bendradarbiauti su didžiosiomis socialinių medijų kompanijomis tam, kad užkirstų kelią
netikrų ir falsifikuotų naujienų plitimui. Toks bendradarbiavimas padeda greičiau ir efektyviau pašalinti netikras,
automatizuotas paskyras, kurios pagal algoritmus kuria
ir platina melą (per 2017 m. rinkimus buvo pašalinta apie
70 tūkst. netikrų Facebook anketų)23.

Vokietija

Vokietija pradėjo glausčiau bendradarbiauti su didžiosiomis socialinių medijų kompanijomis tam, kad užkirstų kelią
netikrų ir falsifikuotų naujienų plitimui24, 25.

Ukraina

2019 m. kovą Facebook savo tinkle uždraudė politinės
reklamos užsakymą iš užsienio šalių Ukrainos prezidento
rinkimuose. Taip buvo siekiama sumažinti galimos dezinformacijos sklaidą socialiniame tinkle26.
Tiesioginiai perspėjimai įtariamiems veikėjams

JAV

JAV kibernetinė vadovybė 2018 m. paskelbė, jog pradėjo
tikslingas operacijas prieš tam tikrus Rusijos fizinius ir
juridinius asmenis, kad atgrasytų juos nuo galimo kišimosi
į kitus rinkimus, su perspėjimu, jog juos identifikavo ir seka
tolimesnę jų veiklą27.

Ukraina

2019 m. kovo mėnesį Ukrainos saugumo tarnyba užkirto
galimą teroristinį išpuolį Charkove, finansuotą Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB), skirtą politinei padėčiai
Ukrainoje prieš artėjančius prezidento rinkimus destabilizuoti. Ukrainos saugumo tarnyba perspėjo identifikavusi
įtartinus asmenis šalyje ir juos atidžiai stebinti28.
Žiniasklaidos įtraukimas

Vokietija

Patikimi bei visuomenėje konsoliduoti žiniasklaidos portalai
sukuria tam tikrą visuomenės atsparumo lygį prieš bandymus skleisti netikrą informaciją29.

Ukraina

2016 m. vietos žurnalistai atliko išsamų tyrimą socialiniuose tinkluose, kurio metu buvo identifikuota ir vėliau ištrinta
per 2000 „trolių“ anketų, kurios skleidė melą ir dezinformaciją socialiniame tinkle Facebook30.

Socialinių platformų reguliavimo pasekmės
Nuo 2018 m. sausio 1 d. Vokietijoje pradėjo galioti kontraversiškai vertinamas „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ įstatymas (toliau – NetzDG),
neoficialiai vadinamas „Social Networks Enforcement Law“. Šis įstatymas skirtas užkirsti kelią socialinėse medijose platinti netikras naujienas, nelegalią agitaciją bei neapykantos išraiškas.31 Įstatymas įparei-
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gojo socialinių medijų platformas (kurios turi daugiau nei 100 tūkst.
aktyvių vartotojų) per 24 val. pašalinti pažymėtą turinį, teisėtai prisiimti atsakomybę už visą turinį, publikuojamą tose platformose, bei
viešai skelbti viešas ataskaitas apie pašalintą turinį. Socialiniai tinklai, vengdami galimų sankcijų, sustiprino savo priežiūros sistemą.
Toks griežtas socialinių tinklų turinio reguliavimo įstatymas sukėlė
įvairių reakcijų. Įstatymo kritikai teikia, jog pernelyg griežtas turinio
reguliavimas apriboja žodžio laisvę. Į diskusiją įsitraukė ir Vokietijos politikai, kurių pranešimai buvo užblokuoti. Vos po kelių dienų
nuo įstatymo įsigaliojimo, Twitter ir Facebook pašalino AFD partijos
narės B. von Storch įrašą. Vokietijos liberalų partija FDP teigia, jog
NetzDG įstatymas prieštarauja konstitucinei žodžio laisvei.32 Jungtinių Tautų „Nuomonės laisvės“ komitetas taip pat sukritikavo įstatymą, teigdamas, jog įstatymas yra per griežtas, priemonės viršija
užsibrėžtus tikslus bei jis yra nesuderinamas su žmogaus teisių
deklaracijomis.33 Kritikai teigia, jog šis įstatymas buvo priimtas skubotai, neatsižvelgus į potencialias grėsmes visuomenės žodžio laisvei. Transatlantic Working Group, išanalizavusi pirmuosius įstatymo
veikimo mėnesius, išskyrė tokias neigiamas įstatymo pasekmes ir
trūkumus:34
 per aktyvus turinio šalinimas;
 nesuderinama su tarptautinėmis žmogaus teisių chartijomis;
 faktų tikrinimo veiksnio privatizavimas;
 kontrproduktyvus cenzūros efektas;
 neaiškus „neteisėto turinio“ apibrėžimas.
Vienaip ar kitaip, socialiniuose tinkluose smarkiai padidėjo trinamų
pranešimų kiekis. Tiesa, teigiama, kad tai vyksta dėl pačių socialinių
tinklų griežtesnio vidinio reguliavimo ir taisyklių, o ne dėl išorinių
teisės normų. Teigiama, jog egzistuojantys vidiniai socialinių medijų reguliavimai labai dažnai apima tas pačias dezinformacijos ar
neapykantos apraiškas, apie ką kalbama ir NetzDG įstatyme.35 Pateikiamame grafike matomas pašalinto turinio kiekis pagal Google
vidinio reguliavimo ir NetzDG įstatymo nuostatas.
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Google (Youtube) pašalintų pranešimų skaičius, 2018 m. liepa–gruodis.36
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ŠALTINIS: Tworek, H., Leerssen, P., (2019, Bal.). An Analysis of Germany’s
NetzDG Law, Transatlantic Working Group

2020 m. gegužės 13 d. Prancūzijos parlamentas priėmė įstatymą,
kuris iš esmės atitinka NetzDG nuostatas. Įstatyme numatyta, kad
per 1-ą valandą nuo oficialių institucijų pranešimų, socialinių tinklų
platformos turi pašalinti turinį, siejamą su terorizmu ar pedofilija,
ir per 24 val. nuo vartotojų pranešimų – neapykantos, rasizmo ar
religinio įžeidimo turinį. Priešingu atveju, numatomos baudos iki
4 proc. globalių pajamų.37 Panašiai kaip ir Vokietijoje, įstatymas sulaukė didelės kritikos bangos iš vietinių ir tarptautinių žmogaus teisių gynimo organizacijų. Dėl įstatymo naujumo, kol kas nėra studijų,
vertinančių šio įstatymo veiksmingumą ir pasekmes.

Elektroninio ir internetinio (nuotolinio) balsavimo
atsisakymo priežastys
Elektroninis balsavimas, pasitelkiant skaičiavimo mašinas, bei internetinis (nuotolinis) balsavimas yra dažniausi siūlymai, kaip galima atnaujinti rinkimų procesą ir įtraukti daugiau rinkėjų. Tačiau su
šiuo balsavimo būdu yra susijusios ir kelios problemos.
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1. Rinkimų skaidrumas. Vokietijos konstitucinis teismas, remdamasis Vokietijos konstitucijos jurisprudencija, dar 2009 m. pripažino,
jog elektroninis balsavimas, pasitelkiant elektronines skaičiavimo mašinas, prieštarauja konstitucijai. Vokietijoje rinkėjai turi galimybę laisvai stebėti rinkimų tvarką; kilus įtarimų dėl klastojimo,
rinkėjas gali prašyti jo balsą perskaičiuoti. Elektroninio balsavimo
metu yra sunkiau sekti individualų balsą, sudėtingiau kontroliuoti
skaičiavimo teisingumą ir užtikrinti skaidrumą.38
2. Rinkėjų aktyvumas. Internetinio balsavimo rėmėjai dažnai teigia,
jog toks būdas gali padidinti rinkėjų aktyvumą rinkimuose. Tačiau,
Estijos (šioje šalyje nuotolinis balsavimas vyksta nuo 2005 m.)
pavyzdys rodo, jog rinkėjų aktyvumas nebūtinai koreliuoja su balsavimu internetu, arba daro mažą įtaką jų aktyvumui. Kita vertus,
ilgainiui stebimas smarkus rinkėjų, balsuojančių internetu, skaičiaus augimas. Taip pat svarbu pabrėžti, jog nuotolinis balsavimas padidina balsavimo prieinamumą tam tikroms socialinėms
grupėms – gyvenantiems užsienyje ar atokesnėse vietovėse.39
3. Saugumas. Tiek elektroninis, tiek internetinis balsavimas susiduria su rinkimų skaidrumo, balsų skaičiavimo ir techninio saugumo
rizika. Čia galima išskirti du aspektus:
a) Techninis aspektas. Kadangi IT sistemos nuolat tobulėja, pvz.,
Estijos vyriausybė nespėja kartu su naujausiomis technologijomis ir nesugeba laiku atnaujinti esamų elektroninio balsavimo sistemų. 2013 m. parengtoje ataskaitoje apie sistemos
saugumą teigiama, jog sistemos yra pasenusios, jose gausu
saugumo spragų. Su techninėmis problemomis yra susidūrusi
ir Vokietijos vyriausybė – 2006 m. programišių grupė, pasinaudojusi sistemos spragomis, sugebėjo įsilaužti į elektroninę balsų skaičiavimo sistemą.40
b) Galimo užsienio subjektų kišimosi į rinkimus aspektas. Užsienio valstybių subjektai gali specifiškai pasinaudoti egzistuojančiomis elektroninio ar internetinio balsavimo saugumo
spragomis41 ir taip bandyti daryti įtaką rinkimų rezultatams.
Šiame procese priešiškos valstybės gali naudotis ir trečiaisiais
asmenims (asmenų grupėmis) (plausible deniability).
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2. Lietuvos institucijų
patirtis ir poreikiai
kovoje su galimu
kišimusi į rinkimus
2.1 Teisinis reglamentavimas
Lietuvoje galiojantis rinkimų kampanijų organizavimo, finansavimo
ir priežiūros (taip pat ir atsakomybės už rinkimų proceso pažeidimus) reglamentavimas šiuo metu yra, tikėtina, vienas griežčiausių
Europoje: numatyti draudimai juridiniams asmenims finansuoti rinkimų kampanijas, nustatytos gana griežtos rinkimų kampanijų dalyvių leistinos išlaidų lubos,42 o nuo 2020 m. sausio 1 d. numatyta ir
baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą politinių partijų ir kampanijų
finansavimą (BK 1751 straipsnis)43 bei sugriežtintos administracinės baudos ir išplėstos VRK galimybės sumažinti ar panaikinti valstybės subsidiją politinėms partijoms už taisyklių pažeidimus.44
Buvę rinkimų proceso pažeidimai, teismų praktika, o kai kuriais
atvejais ir teisinio reglamentavimo neišsamumas skatino vis naujus rinkimų, politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių finansavimo įstatymų pakeitimus griežtinimo linkme. Nors reguliavimas,
numatantis teisę politinėms partijoms neskirti valstybės asignavimo, egzistuoja jau seniai,45 pastaraisiais metais buvo priimti ir griežtesnės atsakomybės už rinkimų pažeidimus įstatymų pakeitimai, o
VRK ėmė dažniau taikyti valstybės subsidijos panaikinimo ar sumažinimo bausmes politinėms partijoms, kurios nesilaiko Politinių
kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės bei Politinių partijų
įstatymų. Tai tapo rimta atgrasymo priemone kovoje su galimu piktnaudžiavimu, korupcijos apraiškomis ir kitomis pastangomis paveikti politinių kampanijų procesą. Nemažą postūmį Politinių partijų
ir Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymų
pakeitimams padarė Seimo nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NSGK) atliktas tyrimas (2017–2018 m.) dėl neteisėto poveikio
politikams, valstybės institucijoms bei tyrimo išvadose paskelbtos
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rekomendacijos.46 Taip pat svarbu pažymėti, kad siekiant sumažinti
riziką galimoms „nešvarioms“ (paremtomis „juodosiomis technologijomis“) rinkimų kampanijoms, 2018 m. keičiant Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą buvo įtraukta
sąlyga, jog politinių kampanijų dalyviams „paslaugas gali teikti tik
Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės
valstybių (toliau – nustatytos valstybės) piliečiai, taip pat nustatytose valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos“.47
ESBO ODIHR Rinkimų vertinimo misijos 2016 m. Seimo rinkimų
ataskaitoje buvo iš esmės teigiamai įvertinta pažanga, atsižvelgiant
į ankstesnes ESBO rekomendacijas.48 Visgi, galima atkreipti dėmesį
į keletą ESBO ODIHR Rinkimų vertinimo misijos rekomendacijų, kurios galėtų būti susijusios su potencialiomis kišimosi į rinkimų procesą rizikomis (kai kurios iš rekomendacijų pakartotos ir 2019 m.
prezidento rinkimų vertinimo ataskaitoje,49 žr. 4 lentelę).
 Politinės reklamos reguliavimas ir saviraiškos laisvės garantijos:
rekomenduojama peržiūrėti taisykles, reglamentuojančias žiniasklaidos veiklą kampanijų metu, aiškiai atskiriant mokamą politinę
reklamą nuo kitų kampanijos nušvietimo formų. Kaip buvo teigiama ir ekspertiniuose pokalbiuose, trūksta aiškaus žiniasklaidos funkcijų ir galimybių reguliavimo rinkimų kampanijų metu:
trūksta kriterijų, kas turėtų būti laikoma „nemokama rinkimų agitacija“ (tam galiotų prievolė tai nurodyti viešai), o kas tiesiog yra
natūralus informacijos srautas, siekiant visuomenę informuoti
apie valstybės veikėjus, jų politinę veiklą. Ypač trūksta socialinių
tinklų ir kitos internetinės žiniasklaidos bei informavimo šaltinių
vertinimo rinkimų agitacijos kontekste. Ekspertinių interviu metu
išsakyta nuomonių, jog šių klausimų sureguliavimui galėtų būti
skirtas atskiras įstatymas.50
 Atsakomybė už rinkimų kampanijų finansavimo nuostatų pažeidimus: rekomenduojama peržiūrėti įstatymus, kad būtų numatytos proporcingos, veiksmingos ir atgrasančios bausmės
už rinkimų kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimus.51 Šios
rekomendacijos iš esmės įgyvendintos po reikšmingų pakeitimų
Politinių partijų ir Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo
kontrolės įstatymuose, taip pat pakeitus Baudžiamąjį ir Administracinių nusižengimų kodeksus (visi pakeitimai įsigaliojo nuo
2020 m. sausio 1 d.). Šiuose pakeitimuose taip pat numatyta,
kad partijos, gavusios finansavimą iš neleistinų politinės partijos
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finansavimo šaltinių, VRK sprendimu, turi per 20 dienų pervesti
šias lėšas į valstybės biudžetą; turi per 20 darbo dienų paskelbti
pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis; visi mokėjimai
partijoms, įskaitant ir nario mokesčius (viršijančius 0,3 VDU) turi
būti atliekami bankiniu pavedimu. Įstatymų pakeitimais taip pat
numatytos aiškesnės baudos ir kitos bausmės už pažeidimus.52
 Trečiųjų asmenų vykdoma agitacija: rekomenduota rinkimų kampanijų finansavimui nustatytų reikalavimų taikymą išplėsti, juos
taikant ir tretiesiems asmenims. ESBO ODIHR Rinkimų vertinimo
misija nurodė, jog „už“ ar „prieš“ kurį nors kandidatą agituoti ir dėl
to patirti išlaidų leidžiama tik tiems tretiesiems asmenims (įskaitant asociacijas, fondus ir fizinius asmenis), kurie nėra oficialiai
susiję su rinkimų kampanijos dalyviu. Tačiau tretiesiems asmenims nėra taikomos kampanijų finansavimo taisyklės, įskaitant
reikalavimą pateikti politinės kampanijos finansavimo ataskaitą,
o tai mažina kampanijų finansavimo skaidrumą ir atskaitomybę.
2018 m. paskelbtoje ODIHR nuomonėje apie tam tikras Politinių
kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo nuostatas buvo rekomenduojama įstatymu nustatyti pareigą tretiesiems asmenims teikti šių išlaidų ataskaitas.53 Šiuo atveju buvo
referuojama į dar 2003 m. priimtas Europos Tarybos Ministrų
komiteto rekomendacijos, kuriose teigiama, kad „aukų teikimo
politinėms partijoms tvarkos nustatyti reikalavimai turėtų būti
taikomi ir visiems kitiems asmenims, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su politine partija ar yra kitaip kontroliuojami politinės
partijos“.54 Vis dėlto galutinėje Politinių kampanijų finansavimo
ir finansavimo kontrolės įstatymo pataisų redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2020 m. sausio 1 d., nėra iki galo išspręstas trečiųjų
asmenų vykdomos agitacijos klausimas. Draudžiama finansuoti
politinių kampanijų dalyvius per trečiuosius asmenis, o asmenims, neturintiems teisės finansuoti politinės kampanijos dalyvių,
draudžiama bet kokia forma juos remti (12 str.). Taip pat iš dalies
šis klausimas susijęs ir su 15 str. „Politinės reklamos žymėjimas“,
kuriame teigiama, jog „politinė reklama, nepažymėta pagal teisės
aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Už
jos skleidimą taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė“. Kitaip
tariant, įstatymu iš esmės numatytas draudimas apskritai tretiesiems asmenims vykdyti rinkimų reklamą kandidatų naudai, jei
tai nėra finansuojama iš kandidatų rinkimų sąskaitos ir atitinkamai pažymėta kaip politinė reklama.
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 Atsakomybės už šmeižtą dekriminalizavimas (minėtas ir 2019 m.
rekomendacijose). ESBO ODIHR Rinkimų vertinimo misijos rekomenduoja panaikinti baudžiamąją atsakomybę už šmeižtą, „siekiant visiškai užtikrinti saviraiškos laisvę“.55 Vis dėlto dar gerokai
anksčiau tokie siūlymai buvo atmesti, nurodant jog, šmeižtą laikyti nusikaltimu įpareigoja Konstitucija, numatanti, kad laisvė reikšti
įsitikinimus ir skleisti informaciją yra nesuderinama su neapykantos, prievartos ir diskriminacijos kurstymu, taip pat su šmeižtu ir
dezinformacija.56 Tikėtina, jog artimiausiu metu ši ESBO ODIHR
rekomendacija nebus aktuali, o išliekant rizikai agresyviai kištis į
rinkimų kampaniją trečiosioms šalims – ir neprasminga.
Ekspertiniuose interviu dominavo išvados, jog dabartinis teisinis reguliavimas, numatantis politinių kampanijų dalyvių finansavimą, jo
priežiūrą ir atsakomybę, taip pat visas rinkimų proceso užtikrinimas
ir bausmės už pažeidimus yra adekvačios ir pakankamos, o pats
teisinis reguliavimas šiuo metu nereikalauja peržiūros.57 Be to, Seimo rinkimai pirmą kartą vyks pagal iš esmės atnaujintas taisykles,
įsigaliojusias nuo 2020 m. sausio 1 d., todėl derėtų įvertinti, kaip
jos veikia. Kai kuriais vertinimais, esamas reglamentavimas (ypač
politinės reklamos srityje, dalyvavimo žiniasklaidoje) yra galbūt jau
net perdėtas ir iš dalies ribojantis politinių kampanijų dalyvių saviraiškos ir politinės konkurencijos galimybes.

2.2 2019 m. vykę rinkimai: pasirengimas ir
galimo išorės valstybių kišimosi įvertinimas
Prieš 2019 m. numatytus trejus rinkimus (savivaldybių tarybų ir
merų, Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento) buvo sustiprintos Lietuvos institucijų pastangos pasirengti galimam poveikiui
iš kitų šalių. Tai paskatino užsienio šalyse užfiksuoti precedentai
(ypač 2016 m. JAV prezidento rinkimai ir po to sekę Rusijos kišimosi į rinkimus tyrimai, taip pat 2017 m. Prancūzijos prezidento
rinkimai), suintensyvėjusi Rusijos dezinformacinė veikla, išaugusi
politinė konfrontacija tarp Rusijos ir Vakarų šalių.
Ypač didelis dėmesys buvo skirtas kibernetiniam saugumui. KAM
ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) atstovai dalijosi patirtimi su NATO partneriais, sustiprėjo bendradarbiavimas su
JAV kibernetinio saugumo ekspertais (ypač su JAV Pensilvanijos
nacionalinės gvardijos kibernetinio saugumo padaliniais). Buvo atliktas VRK kibernetinio saugumo įvertinimas, imtasi veiksmų, maži-
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nančių kibernetinio saugumo pažeidžiamumą. Viena iš svarbiausių
priemonių – specialios operacinės sistemos KAMOS-VRKS, skirtos
rinkimų komisijų nariams, besijungiantiems prie informacinės VRK
sistemos, sukūrimas ir diegimas.58 Šis pilotinis projektas, iš pradžių
skirtas keliems šimtams rinkimų komisijų narių, turėjo padėti įvertinti, kaip galima sumažinti riziką, kylančią dėl potencialiai pažeidžiamų elektroninių įtaisų, kuriais asmeniškai naudojasi keliolika
tūkstančių apylinkių ir apygardų rinkimų komisijų narių. NKCS atstovai taip pat organizavo rinkimų komisijų narių mokymus kibernetinio saugumo srityje.59
Kibernetinių incidentų per visus trejus 2019 m. rinkimus nebuvo daug. Nors buvo stebima tipinė potencialiai kenkėjiška veikla
(pvz., VRK serverių perimetro skenavimas, ieškant pažeidžiamų
vietų), esminių incidentų ar ypatingai didelio kibernetinių išpuolių
suaktyvėjimo nepastebėta. Rinkimų kampanijos metu NKSC nuolat
stebėjo rinkimų dalyvių interneto svetainių prieinamumą ir turinio
vientisumą, kartu su VRK buvo surengti „kibernetinės higienos“ mokymai. Operacijų centro veiklos metu NKSC specialistai fiksavo ir
blokavo įtartiną veiklą vykdančius IP adresus. Pavyzdžiui, Europos
Parlamento ir Respublikos Prezidento rinkimų metu buvo blokuota
daugiau negu 900 IP adresų.60 Taip pat VRK užfiksavo keletą atvejų,
susijusių su galimos kenkėjiškos programinės įrangos naudojimu
asmeniniuose kompiuteriuose, ir apie juos pranešė NKSC (jokios
žalos VRK elektroninėms sistemoms nebuvo padaryta).61 Remiantis per 2019 m. rinkimus įgyta patirtimi, NKSC toliau tobulina specialiai VRK skirtos operacinės sistemos naudojimo ir diegimo priemones – nuo programinės įrangos kompaktiniuose diskuose pereita
prie USB laikmenų.62 Vis dėlto produktas nėra užbaigtas ir nėra aišku, kokiu mastu bus galima naudoti minėtas operacines sistemas
2020 m. Seimo rinkimuose.
Žvalgybos priemonėmis buvo vykdomas ir politinio kišimosi į rinkimus stebėjimas. Kaip ekspertinių pokalbių metu nurodė žvalgybos
institucijų atstovai, didesnis ir specifinis dėmesys iš Rusijos pusės
buvo pastebimas Lietuvos savivaldybių rinkimams, ypač tose savivaldybėse, kuriose aktyviai veikia su tautinėmis mažumomis susiję judėjimai ir politinės partijos.63 VSD ir AOTD parengtoje grėsmių
vertinimo ataskaitoje 2020 m. taip pat nurodoma, jog 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimuose „Rusija siekė, kad jai lojalūs politikai
išlaikytų savo pozicijas savivaldybėse“.64 Tokia veikla nėra nauja – tautinių mažumų rinkėjų segmentai vis dar yra santykinai jautriausia visuomenės grupė, kuriai bandoma daryti įtaką iš Rusijos.
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Tai susiję ir su Rusijos informacinės erdvės naudojimosi įpročiais,
kai kuriais atvejais – su ribota integracija į Lietuvos visuomenę ir
dėl to kylančiu nesaugumo jausmu ir pan. Pavyzdžiui, Klaipėdoje
visuomeninio rinkimų komiteto „Titov ir teisingumas“ lyderiui Viačeslavui Titovui dar 2018 m. liepą buvo pradėtas tyrimas dėl Adolfo
Ramanausko-Vanago šmeižto. 2019 m. lapkričio 5 d. VRK nutraukė
V. Titovo, kaip savivaldybės nario, įgaliojimus anksčiau termino po
to, kai 2019 m. spalio 17 d. įsiteisėjo Klaipėdos apygardos teismo
apkaltinamasis nuosprendis, t. y. teismui pripažinus, kad V. Titovas
paniekino A. Ramanausko-Vanago atminimą.65 Lietuvos partizanų
veiklos menkinimas ir šmeižimas dažnai akivaizdus ir Rusijos dezinformacijos naratyvuose, šių temų eskalavimas buvo pastebimas
ir 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų metu.
Europos Parlamento rinkimų metu didesnis Rusijos dėmesys buvo
skiriamas paneuropiniams radikaliems veikėjams ir partijoms, o
Lietuva nebuvo matoma kaip svarbus poveikio objektas. Lietuvos
Respublikos Prezidento rinkimų metu taip pat nebuvo pastebėta
aktyvių Rusijos ar kitų užsienio šalių kišimosi pastangų.66 Greičiausiai tai lėmė situacija, kai didžiausią visuomenės paramą turintys
potencialūs rinkimų nugalėtojai buvo aiškiai patriotiškai nusiteikę,
sisteminių nuostatų besilaikantys kandidatai, o marginalaus ar radikalaus požiūrio pretendentai nebuvo verti pastangų juos aktyviai
remti (pvz., siekiant Lietuvos politinės sistemos destabilizavimo).
Kaip nurodoma žvalgybos tarnybų 2020 m. parengtame „Grėsmių
nacionaliniam saugumui vertinime“, 2019 m. rinkimų kampanijų
metu plataus masto bandymų paveikti rinkimų rezultatus nebuvo,
sistemingų bandymų manipuliuoti visuomenės nuomone taip pat
nenustatyta. Pastebima, kad rinkimų laikotarpiu Rusijos propagandistai labiau orientavosi į šmeižto kampanijas prieš Rusijos valdžios
veiksmus aktyviausiai kritikuojančius Lietuvos politikus.67

2.3 Rinkimų proceso pažeidžiamumas ir
rizikos. Grėsmių vertinimas
Įvertinus 2019 m. rinkimų patirtį ir precedentus, galima išskirti šiuos
svarbiausius veiksnius, kurie vis dar kelia riziką rinkimų procesui:
1. Tiesioginiai ir šiurkštūs rinkimų proceso ar procedūrų pažeidimai yra pakankamai aiškiai teisiškai reglamentuoti, už juos numatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Šiuo metu tai
laikytina adekvačia ir pakankamai atgrasančia priemone. Žymiai
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sudėtingiau užkirsti kelią netiesioginiam kišimuisi į rinkimų procesą,
kai užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar kitos institucijos dalyvauja formuojant specifinį (paprastai – dezinformacinį) politinį naratyvą, ypač nukreiptą į tautines mažumas ir kitas
pažeidžiamas visuomenes grupes, taip iškreipdamos įprastą
informacinį lauką ir politinę konkurenciją.68 Kol kas nėra aiškiai
apibrėžtų politinių linijų, kurios demonstruotų Lietuvos institucijų
ryžtą netoleruoti tokio kišimosi ir imtis prevencinių ar baudžiamųjų veiksmų (pvz., diplomatinių atstovybių darbuotojų išsiuntimo
iš šalies, jei aiškiai fiksuojama jų veikla kišantis į rinkimų procesą,
bet formaliai nepažeidžiant įstatymų).
2. Iki šiol nėra aiškių instrukcijų ir procedūrų, kaip VRK galėtų remtis
įslaptinta, žvalgybos metodais gauta informacija apie kitų valstybių
kišimąsi ar bandymus kištis į rinkimų procesą Lietuvoje.69 Šiuo
metu tik vienintelė VRK pirmininkė turi teisę susipažinti su įslaptinta informacija. Tai smarkiai riboja VRK galimybes reaguoti į
užfiksuotus rinkimų proceso pažeidimus, net jei VRK pirmininkė
gautų tokią informaciją iš žvalgybos institucijų. Situaciją komplikuoja ir tai, jog VRK posėdžiai yra vieši ir, atitinkamai, įslaptinta
informacija negalėtų būti naudojama priimant ir argumentuojant
VRK sprendimus.70 Kita vertus, žvalgybos institucijos taip pat
neturi instrukcijų ir apibrėžtų procedūrų, kaip išslaptinti kai kurią surinktą medžiagą ar imtis prevencinių veiksmų (pvz., viešai
paskelbiant apie užsienio valstybių kišimąsi į rinkimus ar daromą poveikį rinkimų dalyviams), kad tai nebūtų traktuojama kaip
Lietuvos žvalgybos institucijų politikavimas ar kišimasis į demokratinį procesą.71 Be to, net ir gavusi tokią informaciją VRK turėtų
imtis itin skubių veiksmų, o tam nėra aiškių procedūrų.
3. Tradicinės žiniasklaidos stebėsena rinkimų kampanijų metu yra
pakankamai gerai užtikrinama. Tačiau kyla daug keblumų dėl informavimo, dezinformacijos skleidimo ir tiesioginio ar netiesioginio politinės reklamos skleidimo socialinių tinklų platformose
(Facebook, Twitter, Instagram ir kt.). Sunkumų kyla tiek identifikuojant tikruosius veikėjus ir (reklamos atveju) užsakovus, tiek ir priverčiant potencialius rinkimų procedūrų pažeidėjus ar socialinių
tinklų platformas pašalinti pažeidimus ar perduoti informaciją
apie realias reklamos apimtis, jų finansavimą (o tokia informacija
turėtų būti pateikiama VRK nedelsiant).72 Viena iš esminių problemų, kad socialinių platformų kompanijos, pvz., Facebook, neturi
aiškių kriterijų, kada reikia šalinti turinį – jos vadovaujasi savo nustatytais logaritmais arba reaguoja į vartotojų pranešimus, bet ne
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nuosekliai laikosi nacionalinių įstatymų (tarp jų ir reguliuojančių
politines kampanijas). Tiesa, pastaruoju metu Facebook įdiegė
naują funkciją: „Facebook reklamų biblioteką, kurios atskira kategorija registruoja ir leidžia viešai matyti reklamas, susijusias su
„socialinėmis problemomis, politika ir rinkimais“.73 Tačiau vis dar
išlieka problema, jog didžiosios kompanijos, tokios kaip Facebook, vangiai reaguoja (o dažnai ir ignoruoja) į Lietuvos institucijų
klausimus ar prašymus užtikrinti Lietuvos rinkimų įstatymų laikymąsi. Lietuvoje dar nėra aiškios praktikos, institucinių įgaliojimų
bei precedentų, kuriais būtų galima remtis tiesiogiai bendraujant su
pvz., „Facebook“ kompanija.74 Jei socialiniuose tinkluose įsisiūbuotų didelė dezinformacinė kampanija rinkimų metu, tai galėtų
sukelti išties rimtų problemų. Realiai funkcionuojantis priežiūros
mechanizmas, veikiantis „realiuoju laiku“ ir potencialiai numatantis sankcijas socialinių tinklų platformoms ar jų naudotojams, yra
labai reikalingas. Kol kas šios problemos visoje ES sprendžiamos
nenuosekliai, dažniai – atskirų nacionalinių šalių lygiu, nors bendras ES įpareigojimas (ir galimos sankcijos) socialinių tinklų platformoms laikytis nacionalinių įstatymų būtų labai naudingas.
4. Politinės reklamos stebėjimas ir fiksavimas socialiniuose tinkluose
yra gana atsitiktinis, o nemaža dalis reklamos išlaidų gali būti fiksuojama jau tik praėjus rinkimams. Į šią problemą buvo atkreiptas dėmesys ir ODIHR misijos, vertinusios 2019 m. Respublikos
Prezidento rinkimus, ataskaitoje. Nors VRK naudojasi vadinamąja „Reklamos gaudykle“ – VRK administruojama internetine
platforma, per kurią galima pranešti apie fiksuotą politinę reklamą (2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos metu
gauta apie 600 pranešimų)75 ir kryžminiu būdu sulyginti duomenis su rinkimų kampanijų dalyvių teikiamomis ataskaitomis, dalis šių pranešimų galėjo būti įvertinta tik rinkimams pasibaigus.
Socialinių tinklų platformoje egzistuojanti „pilkoji reklamos skylė“
potencialiai gali būti sunkiai įvertinama ir kontroliuojama, jei užsienio šalių atstovai nuspręstų naudotis mokamomis socialinių
tinklų paslaugomis ir taip įsitraukti į rinkimų agitaciją.
5. Nėra aiškiai ir tiksliai apibrėžta politinės agitacijos veikla rinkimų
kampanijos metu, ypač socialiniuose tinkluose. Kyla problemų laikantis (arba perdėtai priekabiai interpretuojant) rinkimų agitacijos draudimo iki rinkimų likus 30-iai valandų. Kaip rodo pvz.,
Prancūzijos prezidento rinkimų precedentas, prieš pat rinkimus
neteisėtai paskleidus dezinformaciją ar kompromituojančią informaciją, pagal Lietuvos įstatymų normas būtų sudėtinga į tokią
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ataką atsakyti net kompromituojamiems kandidatams ir nepažeisti agitacijos draudimo. Lietuvos atveju, E. Macrono komandos prevenciniai veiksmai būtų buvę traktuojami kaip įstatymų pažeidimas,
nors būtent tokia reakcija prieš pat rinkimus Prancūzijoje iš esmės
neutralizavo Rusijos vykdytą išpuolį. LR Seimo rinkimų įstatymo
52 str. numatytos sąlygos, kuriomis turi būti paskelbiamas atsakymas į kompromituojančią nuomonę, tačiau „visais atvejais atsakomoji nuomonė neskelbiama rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu“
(t. y. likus mažiau nei 30-iai val.).76
6. Kibernetinio saugumo lygis, užtikrinant sklandų rinkimų procesą, yra
gerokai išaugęs. Vis dėlto išlieka svarbiausia pažeidžiamumo grandis – menkas didelės dalies rinkimų apylinkių ir apygardų komisijų narių
kompiuterinis raštingumas.77 Žmogiškasis faktorius visada išliks jautriausia vieta kibernetinio saugumo sistemose. Galima susidurti net
su tam tikru paradoksu – kuo labiau techniškai bus pažangesnės
VRK informacinės sistemos ar prisijungimo prie jos priemonės, tuo
daugiau gali kilti iššūkių visiems rinkimų komisijų nariams jomis
naudojantis.
Atsižvelgiant į aptartas šiuo metu didžiausias rizikas ir pažeidžiamiausias vietas, kuriomis gali pasinaudoti išoriniai veikėjai, siekiantys paveikti Seimo rinkimų procesą, galima išskirti svarbiausias grėsmes,
preliminariai įvertinant jų intensyvumą. Grėsmių intensyvumas šiuo
atveju suprantamas kaip galimų kišimosi veiksmų tikimybės ir potencialios žalos santykis.78 Būtina atkreipti dėmesį, kad pateikiamas
grėsmių vertinimas yra preliminarus, paremtas tik vieša informacija ir
viešai skelbiamais precedentais. Detalus grėsmių tikimybės ir žalos
įvertinimas yra galimas tik naudojant žvalgybinę informaciją ir to turėtų būti prašoma žvalgybos institucijų.
1. Visų rinkimų rezultatų kompromitavimas. Vykdant kompleksinius destrukcinius veiksmus gali būti siekiama sukompromituoti visų rinkimų patikimumą, kas galėtų padaryti didelės žalos Lietuvos politinės
sistemos stabilumui: maksimaliai pakenkus rinkimų patikimumui
tektų pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais ir rengti naujus
rinkimus, kurie, tikėtina, turėtų būti rengiami tik pakeitus VRK sudėtį
ir priėmus reikšmingų įstatymų pakeitimų, dar labiau griežtinančių
rinkimų organizavimo procesą. Atitinkamai, laikotarpis tarp rinkimų
gali sukelti politinį nestabilumą ar politinę krizę, smarkiai susilpninti
valdžios institucijų legitimumą ir visuomenės pasitikėjimą. Vis dėlto
tokia kompleksinė destruktyvi kampanija turėtų apimti įvairialypius
priešiškus veiksmus, pavyzdžiui: kibernetines operacijas perimant
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rinkimų sistemų kontrolę arba sugadinant rinkimų sistemas taip, jog
nebūtų galima patikimai jomis naudotis; tikslingą ir masinį fizinių
biuletenių naikinimą ir (arba) klastojimą; tikslingas ir masines provokacijas balsavimo dienomis siekiant įbauginti rinkėjus ar apylinkėse
dirbančius asmenis; tikslingą ir plačią dezinformacinę kampaniją
socialiniuose tinkluose, skirtą sustiprinti kitus veiksmus ir skatinti
visuomenės paniką, nepasitikėjimą rinkimų skaidrumu ir rezultatais.
Vis dėlto, tokių precedentų Lietuvoje ir Vakarų demokratinėse šalyse iki šiol nėra buvę. Be to, tokioms operacijoms reikėtų rengtis iš
anksto, skirti daug resursų ir tai būtų sunku nuslėpti nuo žvalgybos
tarnybų. Todėl tokio masinio priešiško veikimo tikimybė vertintina
kaip mažai tikėtina.
2. Dalies rinkimų rezultatų kompromitavimas. Vienos ar kelių vienmandačių rinkimų apygardų rezultatų kompromitavimas, siekiant pripažinti juos negaliojančiais, gali remtis panašiais principais, kaip ir prieš
tai aptarta grėsmė, tačiau būtų vykdoma žymiai siauresniu, lokaliu
mastu. Taip pat tokio tipo veikla gali apsiriboti gerokai mažesniu
priemonių panaudojimo rinkiniu – pvz., tam nebūtina rengti kibernetinių atakų ar rengti plačių dezinformacinių kampanijų socialiniuose
tinkluose, o gali užtekti tik akivaizdžiai pažeisti rinkimų organizavimo reikalavimus (pvz., organizuoti rinkėjų papirkimo akcijas, surengti chuliganišką išpuolį rinkimų apylinkėje, sunaikinant dalį balsavimo biuletenių; paskleisti dezinformaciją, skirtą rinkėjams išgąsdinti
ir apriboti jų teisę dalyvauti rinkimuose ir pan.). Tokių veiksmų žala
(atsižvelgiant į jų mastą) būtų maža arba vidutinė. Vienos ar kelių rinkimų apygardų rezultatų kompromitavimas verstų tose apygardose
rengti pakartotinius rinkimus ir tai reikštų tiek papildomas išlaidas,
tiek sumažėjusį konkrečios vietovės visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis bei skatintų bendrą nusivylimą demokratinėmis
procedūromis. Lietuvoje būta precedentų, kai dėl galimo rinkėjų papirkinėjimo teko rengti naujus rinkimus vienoje ar kitoje apygardoje.
Atitinkamai, išorinių veikėjų pastangos įsitraukti į tokią veiklą gali
būti vertinamos kaip nesudėtingos ir pateisinančios sąnaudas. Atsižvelgiant į precedentus ir galimas rizikas, tokios grėsmės tikimybė
vertintina kaip neatmestina.
3. Kibernetiniai išpuoliai prieš VRK infrastruktūrą ir (arba) duomenis. Skirtingo masto ir sudėtingumo kibernetinių atakų vyksta bemaž nuolat,
o viešos ataskaitos rodo, kad prieš rinkimus tokia veikla intensyvėja – aktyviau skenuojamas internetinių prievadų spektras, ieškoma
pažeidžiamų vietų, vyksta DDos atakos ir t. t. Atitinkamai, galima
teigti, kad Seimo rinkimai neišvengiamai sukels padidėjusį priešiš-
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kos kibernetinės veiklos srautą – tokia grėsmės tikimybė vertintina kaip labai tikėtina. Vis dėlto šios potencialiai pavojingos veiklos
žala gali būti minimali (pvz., greitai identifikuojant ir užkertant kelią bet kokiai galimybei vykdyti tolesnius kibernetinius išpuolius)
arba vidutinė, jei dėl kibernetinių išpuolių būtų sutrikdytas, apsunkintas ar sulėtintas VRK darbas, ypač rinkimų dienomis. Galimą
žalą padidintų specifiniai atvejai, jei būtų pasinaudota socialinio
manipuliavimo priemonėmis ir neteisėtai gauta prieiga prie VRK
jautrių duomenų ar galimybės pakeisti techninius VRK sistemų
parametrus. Atitinkamai, žmogiškojo faktoriaus išnaudojimas visada išlieka didele rizika, ypač, kai tenka pasikliauti dideliu skaičiumi žmonių, kurių kompiuterinis raštingumas yra labai įvairus.
4. Rinkimų finansavimo ir politinės reklamos pažeidimai. Nors dabartinė rinkimų dalyvių finansavimo ir reklamos priežiūros sistema yra
ganėtinai griežta, išlieka tikimybė, kad kai kurie rinkimų dalyviai
gali apeiti įstatymuose numatytus reikalavimus ir a) gauti neteisėtą finansavimą ar kitokią paramą iš užsienio subjektų per tarpininkus; b) pasinaudoti didesniais resursais savo rinkimų kampanijoje ir taip įgyti pranašumą prieš politinius konkurentus. Parama
ar reklamos naudojimas per trečiuosius asmenis yra draudžiama,
tačiau dėl sudėtingo socialinių tinklų stebėjimo ir kontrolės mechanizmų, tokia veikla gali būti tikėtina. Net jei ji būtų identifikuota vėliau, poveikio rinkimų rezultatams tai jau nebeturėtų. Tik itin
šiurkščių ir akivaizdžių pažeidimų atveju galima būtų tikėtis radikalių sankcijų (pvz., Seimo narių mandatų panaikinimo arba politinės partijos uždraudimo), tačiau teisinės procedūros gali trukti
gana ilgai. Didelė tikimybė, kad neteisėtos paramos teikimas ir
panaudojimas būtų vykdomas subtiliai ir sunkiai įrodomas. Vis
dėlto tokia rizikinga veikla labiau sietina ne su pagrindinėmis politinėmis partijomis ar jų atstovais (kurie turėtų vengti bet kokių
sąsajų su užsienio subjektais), todėl galimybė, kad tokie veiksmai
reikšmingai iškreiptų rinkimų rezultatus, būtų nedidelė, o atitinkamai žala – maža ar vidutinė (atsižvelgiant į pažeidimų mastą ir
poveikį rinkimų rezultatams).
5. Visuomenės nuomonės poliarizavimas, įtampos didinimas. Vienas
iš tęstinių priešiškos Rusijos vykdomos propagandos ir dezinformacijos Vakarų šalyse tikslų – didinti visuomenės susiskaldymą,
poliarizavimą, priešiškumą valdžios institucijoms ar specifinėms
visuomenės grupėms. Rinkimų kampanijos laikotarpis yra labai
palankus suaktyvinti tokią tęstinę veiklą, nes visuomenė jautriau
reaguoja į politines naujienas. Atitinkamai, gali būti siekiama
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dirbtinai eskaluoti kai kurias problemas socialinėje erdvėje, ypač
naudojantis melagingų naujienų, sąmokslo teorijų skleidimo kanalais. Bene aktualiausia tema, galinti paveikti visuomenės emocijas ir skatinti nepasitikėjimą valstybinėmis institucijomis (taip
pat ir rinkimų organizavimo metu) – situacija dėl COVID-19 viruso
plitimo. Tikėtina, kad rudenį gali padidėti užsikrėtusiųjų COVID-19
skaičius (ekspertų įvardijama kaip „antroji banga“) ir tai gali sukelti papildomą nerimą visuomenėje bei sukurti terpę sklisti įvairiems dezinformaciniams pranešimams. Pavyzdžiui, siekiant sumažinti rinkimų aktyvumą arba net paveikti jį taip, jog rinkimai
būtų laikomi neįvykusiais (daugiamandatėje rinkimų apygardoje
turi dalyvauti ne mažiau kaip 25 proc. rinkėjų, kad rinkimai būtų
laikomi įvykusiais), gali būti skleidžiama dezinformacija apie nehigieniškas rinkimų sąlygas, virusu užsikrėtusius rinkimų komisijos
narius ar tikslingai virusą platinančius asmenis. Užfiksuota daug
precedentų, jog su COVID-19 banga skleidžiamas ir didelis dezinformacijos srautas.79 Atitinkamai, egzistuoja didelė tikimybė, kad
rinkimų kampanijos metu suaktyvės bendras dezinformacijos
srautas, siekiant visuomenėje kelti nerimą, įtampą ir nepasitikėjimą rinkimų organizavimu. Vis dėlto, iki šiol dezinformacinės pastangos manipuliuoti visuomenės elgesiu Lietuvoje nebuvo itin
sėkmingos, todėl potenciali žala vertintina kaip maža. Kita vertus,
būtina atidžiai stebėti visuomenėje jautrių, rezonansinių temų iškilimą ir eskalavimą socialiniuose tinkluose (pvz., rezonansinės
žmogžudystės, vaikų globos klausimai, korupcijos atvejai, viruso
plitimas ir pan.) – jie gali būti labai specifiniai, sunkiai prognozuojami ir populiarėti labai greitai.
6. Atskirų politikų, partijų kompromitavimas, šmeižimas. Politinis ir
dezinformacinis kišimasis į rinkimus ypač dažnai siejamas su
specifinėmis informacinėmis kampanijomis ar pavieniais veiksmas, siekiant kompromituoti ar apšmeižti konkrečius politikus ar
partijas. Kaip pastebėta 2020 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“, tokios kampanijos buvo užfiksuotos ir prieš Lietuvos politikus, aktyviai kritikuojančius Rusijos valdžios veiksmus.
Užsienio rinkimų precedentai (Prancūzijos prezidento rinkimai,
Ukrainos prezidento ir parlamento rinkimai ir kt.) taip pat patvirtina, kad tokie įsikišimai į rinkimų procesą gali būti tikėtini. Atsižvelgiant į dezinformacinių ar šmeižto kampanijų tikslus ir taikinius
(atskiri politikai, jų grupės ar partijos), tokios kampanijos gali prisidėti prie visuomenės nuomonės pokyčių ir kažkiek pakeisti ir
(arba) iškreipti rinkimų rezultatus. Poveikis rinkėjų nuomonei ir
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rinkimų rezultatams gali būti stipresnis, jei dezinformacinės kampanijos būtų vykdomos rinkimų išvakarėse, kai apšmeižti politikai
negali teisėtai atsakyti į šmeižtą, taip pat, jei būtų pasitelktos papildomos priemonės (pvz., kibernetinėmis priemonėmis perimti
nevieši duomenys ar pateikti kokybiškai sufabrikuoti „patvirtinimai“ – nuo suklastotų dokumentų ar susirašinėjimo pavyzdžių iki
„deepfake“ technologijomis sukurtų vaizdo įrašų). Vis dėlto, kaip
ir stambių dezinformacinių kampanijų atveju, gana aukštas Lietuvos visuomenės informacinis atsparumas leidžia manyti, kad į
specifinius taikinius nukreiptų grėsmių žala Lietuvos politinei sistemai ir rinkimams būtų maža.
7. Apibendrintas preliminarus grėsmių vertinimas pateiktas 3 priede.
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3. Rekomendacijos
Siūlymai dėl galimo atsako į galimas grėsmes, kylančias dėl potencialaus kišimosi į Seimo rinkimus, yra suskirstyti pagal jų reikšmingumą. Rekomenduotina, kad detalų sprendimų ir veiksmų planą
parengtų bei savo veiksmus ir funkcijas suderintų tarpinstitucinė
darbo grupė (tokios pat ar panašios sudėties, kaip ir suformuota
prieš 2019 m. rinkimus).
1. Prioritetas turėtų būti skiriamas socialinių tinklų priežiūros taisyklėms ir reagavimo į galimus rinkimų bei Politinių partijų finansavimo ir Finansavimo kontrolės įstatymų pažeidimus socialinių
tinklų platformose (pvz., Facebook, Google, Twitter) ir žiniasklaidos priemonėse. Šioje srityje derėtų numatyti kelių tipų taisyklių
ir reagavimo galimybes.
1.1 Teisiniai reikalavimai išoriniams veikėjams. Rekomenduotina
parengti socialinių tinklų priežiūros ir reguliavimo įstatymo projektą arba Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kurios,
remiantis Vokietijos ir Prancūzijos socialinių tinklų įstatymų
precedentais, sukurtų aiškų teisinį mechanizmą ir numatytų
teisinę atsakomybę už informacijos sklaidą ir palaikymą socialinėse medijose.
Iki įstatymo parengimo ir įsigaliojimo (tikėtina, kad įstatymas dar nebūtų taikomas šių metų Seimo rinkimams) reikėtų nustatyti politinės reklamos, paslėptos politinės reklamos
ir finansavimo šaltinių bei galimų tarpininkų stebėjimo, atskleidimo ir šalinimo (jei fiksuojami pažeidimai) tvarką, kurios vienas iš svarbiausių elementų – tiesioginis ir įpareigojantis komunikavimo kanalas su Facebook, Google ir Twitter
kompanijomis. Įpareigojimą užsienio kompanijoms laikytis
LR įstatymų ir nedelsiant reaguoti į fiksuotus pažeidimus derėtų formuluoti LR Vyriausybės vardu (pvz., Vyriausybės nutarimu), nurodant ir galimas sankcijas (pvz., pasiremti Vokietijos, Prancūzijos ar Latvijos precedentais, užsimenant net
apie socialinių platformų blokavimo galimybę). Formalus LR
teisės aktų įpareigojimas kreiptis į socialinių tinklų kompanijas ir galimas sankcijas sukurtų aiškesnį procesą, kas, kaip
ir kada komunikuoja su socialinių tinklų atstovais. Šios prie-
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monės numanomas efektas – aiškesnis ir greitesnis socialinių
tinklų atstovų reagavimas į oficialius LR institucijų prašymus,
susijusius su rinkimų proceso pažeidimais.
1.2 Rekomendaciniai nurodymai vidaus veikėjams: reikėtų parengti
rekomendacines gaires Lietuvos viešosios informacinės erdvės
dalyviams (politikams, žurnalistams, visuomenės veikėjams,
nuomonės formuotojams (influenceriams) ir pan.), kurios žymėtų ribą tarp natūralių politinių diskusijų, saviraiškos laisvės
ir (arba) politinių simpatijų demonstravimo bei politinės reklamos, kuri reglamentuojama rinkimų įstatymuose. Tokias rekomendacijas turėti suformuluoti VRK, pasitelkusi komunikacijos
ekspertus, žiniasklaidos, politinių partijų ir visuomeninių organizacijų (pvz., Transparency International) atstovus. Ilgainiui (t. y.
po rinkimų) šios gairės galėtų tapti pagrindu įstatymui, aiškiai
reglamentuojančiam politinės agitacijos ir reklamos galimybes
politinės kampanijos, ir ne tik, metu. Numatomas priemonės
efektas – aiškesnis politinių dalyvių komunikacijos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose atskyrimas tarp politinės kampanijos pranešimų ir (arba) reklamos ir įprastinės politinės diskusijos. Tai, atitinkamai, turėtų smarkiai palengvinti VRK galimybes
reaguoti į įvairius skundus ir sumažinti subjektyvias interpretacijas, susiaurėtų „pilkoji“, nereglamentuota zona, kurioje vyksta
daugiausiai manipuliacijų rinkėjų nuomone.
1.3 Visuomeninis, savanoriškas įsitraukimas reaguojant ir stabdant
socialiniuose tinkluose plintančią dezinformaciją, nukreiptą
prieš rinkimų procesą ar konkrečius rinkimų dalyvius. Būtina
atskirai paraginti visuomenines organizacijas ir atskirus aktyvistus (pvz., VRK galėtų surengti specialų pasitarimą, kviečiant
juos savanoriškai prisidėti didinant rinkimų proceso skaidrumą
ir aptariant galimas rizikas ir reagavimo būdus) rinkimų kampanijos metu stebėti ir reaguoti – siųsti pranešimus tiesiogiai
socialinių tinklų atstovams – galimos dezinformacijos, propagandos ar neteisėtos agitacijos atvejais. Aktyviausiai į tokią
veiklą galėtų būti paskatintos įsitraukti formalios ir neformalios
visuomeninės organizacijos, kurios jau turi patirties kovoje su
dezinformacija ir stebint viešąją erdvę socialiniuose tinkluose:
Baltosios pirštinės, Elfai, Debunk.eu, Transparency International,
Pilietinio atsparumo iniciatyva ir kt. Aktyvus internetinės erdvės
stebėjimas ir staigus reagavimas (pvz., masiškai siunčiant Facebook pranešimus apie netinkamą turinį) gali būti efektyvi priemonė, kai oficialūs, instituciniai veiksmai trunka per ilgai.
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1.4 Stiprinant politinių kampanijų dalyvių finansinės atskaitomybės ir priežiūros sistemą, rekomenduotina į visapusišką politinės reklamos vertinimą įtraukti viešai skelbiamus
Google (Youtube) bei Facebook reklamų išlaidų ir užsakovų
duomenis (pvz., reguliariai atnaujinamus Facebook reklamos
bibliotekoje80 ir Google Transparency Report81). Tai gali padėti
operatyviau ir tiksliau palyginti politinių kampanijų dalyvių
deklaruojamas išlaidas, taip pat atpažinti neleistinas trečiųjų
asmenų užsakomas politines reklamas.
1.5 Centralizuoti ar sujungti informacinės erdvės stebėseną rinkimų kampanijos metu: šiuo metu kelios institucijos (KAM, Kariuomenės strateginės komunikacijos padaliniai, URM, VSD,
NKSC ir pan.), taip pat ir kai kurios žiniasklaidos priemonės ar
nevyriausybinės organizacijos atskirai vykdo informacinės
erdvės stebėjimą ir registruoja dezinformacijos, fake news
ir kitos kenksmingos informacinės veiklos apraiškas. Viena
vertus, tai dubliuoja informacijos stebėjimą, o kita vertus –
nėra aišku, ar toks „išbarstytas“ stebėjimas leidžia susidaryti išsamų informacinės erdvės žemėlapį ir matyti bendrą
potencialios dezinformacinės veiklos paveikslą. Valstybės
institucijų ir padalinių koordinuotas viešosios erdvės stebėjimas padėtų efektyviau naudotis resursais ir prisidėti prie
geresnio visuomenės informavimo apie dezinformavimo
atvejus. Numatomas priemonės efektas – aiškesnis informacinės erdvės tendencijų vertinimas, greitesnis reagavimas į informacinius išpuolius ir efektyvesnis tokių išpuolių
žalos mažinimas.
1.6 Informuoti žiniasklaidą apie potencialias rizikas ir galimus išorės kišimosi į rinkimus scenarijus bei priemones ir paraginti jos atstovus pilietiškai ir atsakingai reaguoti į galimą
dezinformaciją, atpažinti potencialiai žalingą veiklą. Idealiu
atveju būtų galima pateikti instrukcijas, kaip elgtis ir kur
kreiptis užfiksavus abejotinos kilmės panešimų, taip pat pamėginti parengti gaires potencialiam „Žiniasklaidos elgesio
per rinkimų kampaniją kodeksui“ ar savanoriškam susitarimui, kuriame būtų numatyti bendrieji principai, padedantys
palaikyti objektyvų visuomenės informavimą, konkurenciją
tarp žiniasklaidos priemonių, neperžengiant padorumo normų, nedestabilizuojant politinės sistemos prieš rinkimus ir
nepasiduodant išorinių veikėjų provokacijoms.
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2. Kitas prioritetas turėtų būti skirtas kibernetinio saugumo stiprinimui ir priemonių, mažinančių kibernetinio įsikišimo grėsmes,
diegimui.
2.1 Iki rinkimų reikėtų užtikrinti specialios programinės įrangos,
skirtos rinkimų komisijų nariams, galutinį parengimą ir testavimą. Idealiu atveju ši programinė įranga turėtų būti parengta naudoti >90 proc. visų rinkimų komisijų ir taip smarkiai
sumažinti galimą kibernetinę riziką, kylančią dėl kenkėjiškos
įrangos asmeniniuose elektronikos įrenginiuose, kuriais jungiamasi prie VRK informacinių sistemų. Ši priemonė sumažintų riziką dėl kenkėjiškos programinės įrangos poveikio
rinkimų metu.
2.2 Būtina intensyvinti kibernetinį švietimą ir prieš rinkimus
surengti specifinius mokymus VRK nariams ir apylinkių bei
apygardų rinkimų komisijų nariams, kad pastarieji iš anksto
būtų susipažinę su galimomis kibernetinio saugumo grėsmėmis. Reikia rinkimų komisijos narius iš anksto išmokyti,
kaip naudotis rinkimams skirta specialia programine įranga.
Tam būtina numatyti konkrečius finansinius ir žmogiškuosius resursus. Priemonės efektas priklausytų nuo mokymų
masto, tačiau tikėtina, kad tokie mokymai padidintų rinkimų
komisijos narių kibernetinį sąmoningumą ir sumažintų riziką, kylančią dėl „žmogiškojo faktoriaus“.
2.3 Prieš rinkimus rekomenduotina suintensyvinti valstybės institucijų ir politinių partijų interneto svetainių testavimą ir pažeidžiamumo fiksavimą: koordinuojant NKSC, stebėti ir reaguoti
į kibernetinius incidentus, bendradarbiauti su politinių partijų
atstovais, o esant būtinybei įtraukti ir kitų institucijų atstovus
bei pasiremti PESCO rėmuose vykdomos ES Greitojo kibernetinio saugumo reagavimo grupės pagalba ar JAV Pensilvanijos gvardijos kibernetinio saugumo pajėgų ekspertais.
2.4 Rekomenduotina plėsti politikų ir politinių partijų švietimą kibernetinio saugumo, dezinformacinių atakų ir hibridinių priemonių taikymo srityse. Rekomenduotina parengti ir politines
partijas supažindinti ne tik su galimomis rizikomis prieš rinkimus, bet ir pateikti konkrečias instrukcijas, kaip derėtų elgtis rinkimų dalyviams, jei prieš juos fiksuojami dezinformaciniai išpuoliai, renkama kompromituojanti informacija ir pan.
Numatomas priemonės efektas – didesnis politinių dalyvių
atsparumas galimoms kibernetinėms atakoms.
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3. Rekomenduotina, kad valstybės institucijos ir žvalgybos tarnybos prieš rinkimus atskirai parengtų veiksmų ir prevencijos planą,
reaguojant į galimas grėsmės rinkimų procesui, ir imtųsi priemonių, kurios būtų skirtos plataus spektro grėsmių neutralizavimui.
3.1 Prieš Seimo rinkimus derėtų įvertinti pasikeitusias politines,
ekonomines ir socialines aplinkybes bei geopolitinius pokyčius, įvykusius dėl 2020 m. kilusios pandemijos ir pasaulinės ekonomikos nuosmukio. Toks vertinimas padėtų geriau
prognozuoti trečiųjų šalių politines intencijas kištis į Seimo
rinkimus. Svarbu būtų įvertinti ne tik Rusijos, bet ir Kinijos
galimus ketinimus ir pasirengimą skirti resursų, kad būtų galima daryti įtaką Lietuvos politiniam procesui ir rinkimams.
3.2 Jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupės, koordinuojamos grėsmių LR nacionaliniam saugumui stebėjimo, vertinimo ir perspėjimo apie grėsmes sistemos rėmuose,
turėtų papildomai suformuluoti prašymus ar užduotį šioje
sistemoje dalyvaujančioms institucijoms, kad šios prieš Seimo rinkimus įvertintų ir hibridinių grėsmių pokyčius.
3.3 Reikėtų suformuluoti aiškias instrukcijas žvalgybos tarnyboms, kaip jos turėtų naudoti, komunikuoti ar išslaptinti turimą žvalgybinę informaciją, jei ji įrodo reikšmingą užsienio
šalių įsitraukimą į rinkimų procesą (ar bandymą tai daryti)
ir tai gali turėti įtakos rinkimų organizavimo procesui ar rinkimų rezultatams. Šios instrukcijos turėtų sumažinti neapibrėžtumą žvalgybos tarnyboms (t. y., kad jų elgesys nebūtų
traktuojamas kaip šališkas kišimasis į politinį procesą) ir numatyti galimą bendradarbiavimą su VRK tais atvejais, kai nutariama išslaptinti tam tikrą žvalgybinę informaciją. Taip pat
rekomenduotina išspręsti VRK visų narių teisės susipažinti
su įslaptinta informacija klausimą.
3.4 Prevenciškai komunikuoti apie netoleruotiną kišimąsi: rekomenduotina tarp aukščiausių Lietuvos vadovų suderinti komunikacines žinutes „išoriniams veikėjams“, skelbiant, kokie
veiksmai rinkimų metu nebus toleruojami ir kokių atsakomųjų sankcijų gali imtis Lietuvos valstybė, jei bus fiksuojamas
užsienio valstybių kišimasis į Lietuvos politinę sistemą ir
rinkimus. Toks prevencinis įspėjimas gali sukelti atgrasymo
efektą ir sumažinti tikimybę, kad išoriniai veikėjai imsis priešiškų veiksmų.
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3.5 Iš anksto pasirengti keletą rinkimų organizavimo scenarijų,
jei rudenį kiltų kita COVID-19 pandemijos banga ir reikėtų
įvesti papildomus karantino apribojimus šalyje. Į šiuos scenarijus reikėtų įtraukti ir aiškaus komunikavimo visuomenei
principus bei specifines rizikas dėl dezinformacinių atakų
(pvz., tikslingai eskaluojant baimes dėl užsikrėtimo židinių
rinkimų apylinkėse). Numatomas efektas – sumažinta rizika,
kad krizės sąlygomis bus pasinaudota padidėjusiu visuomenės jautrumu.
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Priedai
1 priedas. Rusijos ir Kinijos kišimosi į rinkimus chronologija. Svarbiausi precedentai
TAIKINYS

ĮVYKIAI
2014

Ukraina

Gegužės 22–26 d. Ukrainos prezidento rinkimai. Prorusiškų įsilaužėlių grupuotės
vykdė sudėtingas kibernetinio įsibrovimo atakas, siekdamos sutrikdyti rinkimų
procesą ar net pakeisti rinkimų rezultatus. Kibernetiniams įsilaužėliams
CyberBerkut pavyko įsibrauti į Ukrainos centrinės rinkimų komisijos serverius
ir ištrinti svarbius failus, sutrikdant visos sistemos funkcionavimą. Taip pat
buvo aptiktas virusas, kuris turėjo paskelbti rinkimų nugalėtoju dešiniųjų
ultranacionalistų lyderį Dmytro Jarošą, neva gavusį 37 proc. balsų (nors iš tiesų
jis sulaukė tik 1 proc. rinkėjų palaikymo). Teigiama, jog Rusijos TV kanalas Pervyj
net paskelbė šią žinią nelaukdamas tikrųjų rezultatų82, 83.
2015

JK

Rugsėjo 26–27 d. Užfiksuoti pirmieji susitikimai tarp įtariamo Rusijos žvalgybos
pareigūno (Alexander Udod) ir BREXIT aktyvisto (Andy Wigmore), kurie vėliau peraugo į susitikimus tarp Rusijos ambasadoriaus JK Alexanderio Yakovenko ir JK
verslo bei UKIP (remiančios JK pasitraukimą iš ES) atstovų, pvz., Arrono Bankso,
vėliau vieno iš Leave.EU kampanijos įkūrėjų. Teigiama, kad susitikimų metu buvo
derinama Rusijos parama Leave.EU kampanijai84.
2016

JK

Sausio–birželio mėn., vykstant kampanijai dėl BREXIT referendumo, Rusijos
kontroliuojama televizijos kompanija RT aktyviai įsitraukia į Leave.EU kampaniją. Vėliau JK parlamentinio tyrimo išvadose nurodoma, kad Anti-ES informacinė
kampanija per Rusijos žiniasklaidos kanalus (RT ir Sputnik) ir socialinės medijos
kanalus potencialiai galėjo siekti 134 mln. potencialių paspaudimų, o kampanijos
vertė galėtų siekti 1,4–4,4 mln. svarų sterlingų85.
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TAIKINYS

ĮVYKIAI

JAV

Balandžio mėn. Rusijos kibernetiniai įsilaužėliai, naudodamiesi pavogtais duomenimis, įsilaužia į Demokratų kongreso kampanijos komiteto (DCCC) serverius86.
Manoma, kad iš viso buvo perimta apie 50 tūkst. laiškų, įskaitant Hillary Clinton
rinkimų kampanijos vadovo Johno Podestaos susirašinėjimą.
Balandžio–lapkričio mėn. fiksuojama mažiausiai 18-a Rusijos atstovų, įskaitant
žvalgybos pareigūnus, bandymų susisiekti su D. Trumpo rinkimų kampanijos
žmonėmis, siūlant H. Clinton kompromituojančią informaciją ir kitą „pagalbą“ 87.
Liepos 22 d. WikiLeaks paskelbia daugybę dokumentų, perimtų ir nutekintų iš Demokratų nacionalinio komiteto (DNC) serverių. FTB pradeda tyrimą dėl neteisėto
duomenų perėmimo ir paskelbimo.
Spalio mėn. JAV apkaltino Rusiją dėl galimo kišimosi į JAV Prezidento rinkimus,
neteisėtai įsibrovus į DNC serverius, pavogus jautrią informaciją ir perdavus ją WikiLeaks. Manoma, jog įsibrovimą dar 2015 m. organizavo GRU remiamos grupuotės Cozy Bear ir Fancy Bear 88.
2017

JAV

Sausio mėn. FTB direktorius J. Comey Senato žvalgybos komitetui teigė, jog
Rusijai pavyko surinkti informaciją apie kai kuriuos Respublikonų partijos narius,
tačiau ta informacija nebuvo paskelbta viešai. Vis dėlto, kiek anksčiau daugiau
nei 200 respublikono Colino Powelo, buvusio Valstybės sekretoriaus, laiškų buvo
perimta ir nutekinta89.

JAV

Balandžio mėn. CŽA direktorius M. Pompeo paskelbė, kad WikiLeaks veikė kaip
priešiška žvalgybos agentūra, kuriai talkino užsienio valstybės, įskaitant Rusiją, ir
kad JAV žvalgybos bendruomenė padarė išvadą, kad Rusijos propagandos kanalas RT veikė kartu su WikiLeaks90.

Prancūzija

Gegužės 5 d., likus 2 dienoms iki Prezidento rinkimų, buvo paskleistas didžiulis
kiekis duomenų, pavogtų iš Emanuelio Macrono rinkimų kampanijos „En Marche!”
kompiuterių. Vis dėlto šis nutekinimas neturėjo didelės įtakos rinkimų rezultatams, nes apie šį nutekinimą Prancūzijos žiniasklaida buvo perspėta iš anksto, o
duomenų sraute buvo nemažai ir tyčia E. Macrono biuro žmonių paliktų netikrų
laiškų.91
Prancūzija pradėjo tyrimą dėl galimo Rusijos kišimosi į Prezidento rinkimus. Vėliau ši įsibrovimo operacija priskirta Rusijos Fancy Bear grupuotei.92
2018

Kambodža

Gegužės–liepos mėn. Pranešama, jog Kinija prieš 2018 m. rinkimus vykdė tikslines kibernetines kampanijas, nukreiptas prieš prokiniško Kambodžos premjero
Hun Sen oponentus.93 JAV kibernetinių tyrimų kompanija FireEye nustatė, jog su
Kinija siejama kibernetinių įsilaužėlių grupuotė TEMP.Periscope vykdė įsilaužimus
į įvairių Kambodžos vyriausybinių organizacijų (tarp jų ir Nacionalinės rinkimų
komisijos, Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos) bei opozicinių
partijų serverius.94
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TAIKINYS

ĮVYKIAI

Taivanas

Sausio–lapkričio mėn. Kinija vykdė aktyvią propagandinę kampaniją
socialiniuose tinkluose prieš 2018 m. Taivano parlamento rinkimus, siekdama
sumenkinti Taivano prezidentės Tsai Ing-wen ir jos Progresyvios demokratinės
partijos reputaciją. Labiausiai su tuo siejama 50 Cent Army – Kinijos komunistų
partijos remiama neoficiali kibernetinių aktyvistų grupuotė.95
Taivano teisingumo ministerijos Tyrimų biuras tyrė 33 atvejus, kai galimai Kinija
finansiškai rėmė jai palankius kandidatus parlamento rinkimuose. Daugeliu
atveju finansavimas buvo teikiamas per Taivano verslo kompanijas, veikiančias
Kinijoje.96

JAV

Gruodžio mėn. JAV nacionalinės žvalgybos direktorius Danas Coatsas teigė, kad
Rusija, Kinija ir Iranas bandė paveikti JAV kadencijos vidurio Kongreso rinkimus
lapkričio mėn. Anot D. Coatso, Rusija bandė poliarizuoti rinkėjus, toliau naudojosi
socialinių tinklų platformomis ir netikromis paskyromis, siekė sumažinti afroamerikiečių dalyvavimą rinkimuose, bet „sukompromituoti rinkimų sistemoms jiems
nepavyko.“97
2019

JK

Sausio mėn. Facebook panaikino 289 puslapius ir 75 paskyras, kurios iš viso
turėjo apie 790 tūkst. sekėjų, ir reklamai 2013–2019 metais skyrė apie 135 tūkst.
JAV dolerių. Facebook kibernetinio saugumo vadovas N. Gleicheris paskelbė, jog
„šie puslapiai ir paskyros buvo susijusios su Sputnik darbuotojais“ ir didelė dalis
puslapių skelbdavo Anti-ES, Anti-NATO temas.98

Ukraina

Kovo-balandžio mėn. Ukraina apkaltino Rusiją bandant paveikti Ukrainos prezidento rinkimus bei liepą vykusius rinkimus į Aukščiausiąją Radą. Kampanijos
apėmė dezinformaciją sklaidą socialiniuose tinkluose, Ukrainos, kaip valstybės
diskreditavimą tarptautinėje arenoje, provokacijas sukilėlių užimtose Luhansko ir
Donecko teritorijose bei įvairias kibernetines atakas.99
2020

JAV

Vasario 21 d. The Washington Post paskelbė, jog Rusija bandė kištis į Demokratų
partijos pirminių rinkimų procesą, bandydama diskredituoti Joe Bideną ir tokiu
būdu padėti Bernieui Sandersui laimėti partijos nominaciją.100
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2 priedas. ESBO ODIHR rekomendacijos dėl Lietuvos rinkimų organizavimo
Kai kurios ESBO ODIHR rinkimų vertinimo misijos po 2016 m.
Seimo ir 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų pateiktos
rekomendacijos, galinčios keisti ir trečiųjų šalių kišimosi į
rinkimus galimybes

KOMENTARAI

Siekiant apsaugoti saviraiškos laisvę ir užtikrinti žurnalistikos
kokybę, taisyklės, reglamentuojančios žiniasklaidos veiklą kampanijų metu, turėtų būti peržiūrėtos, aiškiai atskiriant mokamą
politinę reklamą nuo kitų kampanijos nušvietimo formų (nurodyta ir 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų vertinimo ataskaitoje).

Iš dalies įgyvendinta.

Teisės būti renkamam ribojimai dvigubą pilietybę turintiems
asmenims turėtų būti panaikinti. Būtų galima svarstyti galimybę peržiūrėti informacijos apie išnykusį ar panaikintą teistumą
įtraukimo į rinkėjų informavimo medžiagą tikslingumą ir būdą.

Neįgyvendinta (nerekomenduotina, nes didintų
užsienio šalių kišimosi
riziką; be to, reikėtų keisti
ir Konstituciją).

Būtų galima svarstyti įstatymo pakeitimo galimybę, siekiant
sukurti proporcingas, veiksmingas ir atgrasančias bausmes už
kampanijų finansavimo nuostatų pažeidimus visiems rinkimų
kampanijos dalyviams (iš dalies nurodyta ir 2019 m. Respublikos
Prezidento rinkimų vertinimo ataskaitoje).

Iš dalies įgyvendinta.

Suderinus su tautinių mažumų atstovais, būtų galima numatyti
specialiąsias priemones, padedančias palengvinti mažumų dalyvavimą ir atstovavimą joms viešajame ir politiniame gyvenime.
Tai galėtų būti ir sumažintas rinkimų barjeras, ir mažesnio narių
skaičiaus reikalavimo taikymas tautinių mažumų partijoms.

Neįgyvendinta (nerekomenduotina, nes didintų
užsienio šalių kišimosi
riziką).

Siekiant dar labiau padidinti skaidrumą, būtų galima svarstyti
suteikti visuomenei galimybę susipažinti su rinkėjų sąrašais,
užtikrinant asmens duomenų apsaugą (nurodyta ir 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų vertinimo ataskaitoje).

Neįgyvendinta (nerekomenduotina, nes didintų
manipuliavimo ir poveikio
rinkėjams riziką).

Siekiant didesnio skaidrumo ir visuomenės pasitikėjimo rinkimuose naudojamomis informacinių technologijų sistemomis,
valdžios įstaigos galėtų viešai ir išsamiai jas išbandyti prieš
kiekvienus rinkimus bei paskelbti susijusius dokumentus.

Nerekomenduotina, nes
potencialiai atskleistų
rizikingas, pažeidžiamas
sistemų vietas.

Reikalaujamas kandidatavimą remiančių rinkėjų parašų skaičius
galėtų būti sumažintas iki ne daugiau kaip 1 proc. rinkėjų skaičiaus atitinkamoje apygardoje.

Savarankiškų kandidatų
renkamų parašų skaičiaus
nustatymas būtų politinio
apsisprendimo klausimas.
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Kai kurios ESBO ODIHR rinkimų vertinimo misijos po 2016 m.
Seimo ir 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų pateiktos
rekomendacijos, galinčios keisti ir trečiųjų šalių kišimosi į
rinkimus galimybes

KOMENTARAI

Būtų galima svarstyti galimybę kampanijų finansavimo kontekste tiksliau apibrėžti terminą „trečiosios šalys“ ir pritaikyti šioms
grupėms reikalavimus, pvz. dėl aukų, išlaidų ribų bei ataskaitų
teikimo (iš dalies nurodyta ir 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų vertinimo ataskaitoje).

Neįgyvendinta. Iš dalies
panaikinta trečiosioms
šalims dalyvauti mokamoje rinkimų agitacijoje.

Siekiant visiškai užtikrinti saviraiškos laisvę, turėtų būti panaikintos teisės aktų nuostatos, numatančios baudžiamąją atsakomybę už šmeižtą (nurodyta ir 2019 m. Respublikos Prezidento
rinkimų vertinimo ataskaitoje).

Neįgyvendinta. (nerekomenduotina, nes didintų
manipuliavimo ir poveikio
rinkėjams riziką).

Turėtų būti nustatyti aiškūs VRK ir kitų žiniasklaidos priežiūros ir
savireguliacijos institucijų vaidmenys rinkimų kampanijų metu.

Į tai reikėtų atkreipti dėmesį.

Efektyviam tautinių mažumų dalyvavimui būtų galima padėti
išleidus išsamią rinkėjų švietimo ir informavimo medžiagą tautinių mažumų kalbomis ir padarius ją plačiai prieinama, ypatingai
tautinių mažumų gyvenamose vietovėse. Būtų galima svarstyti
viešosiomis lėšomis finansuoti debatų per valstybinius televizijos kanalus subtitravimą tautinių mažumų kalbomis.

Į tai reikėtų atkreipti
dėmesį (kai kurias rekomendacijas būtų sunku
įgyvendinti – pvz., debatų
subtitravimą skirtingomis
kalbomis).
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3 priedas. Preliminarus kišimosi į rinkimų grėsmių vertinimas
TIKIMYBĖ

Labai tikėtina

5

Tikėtina

6

4

2

Neatmestina

3
Mažai tikėtina

1

Maža

Vidutinė

Didelė

ŽALA

1. Visų rinkimų rezultatų kompromitavimas.
2. Dalies rinkimų rezultatų kompromitavimas.
3. Kibernetiniai išpuoliai prieš VRK infrastruktūrą ir (arba) duomenis.
4. Rinkimų finansavimo ir politinės reklamos pažeidimai.
5. Visuomenės nuomonės poliarizavimas, įtampos didinimas.
6. Atskirų politikų, partijų kompromitavimas, šmeižimas.
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