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Konspektas 
 
 

 

 

 

 

Laiškų tvarkymas  

 

 „Gmail" programoje taip pat galite atlikti reikalingo laiško paiešką, tad nėra būtinybės rūšiuoti laiškus. Tačiau kai 

elektroninio pašto dėžutėje kaupiasi vis daugiau laiškų, norisi juos tikslingiau tvarkyti, todėl „Gmail" paštas siūlo pasinaudoti 

etikečių sistema. „Google" leidžia susikurti tam tikras laiškų etiketės ir jas „priklijuoti" kiekvienam laiškui. Tada kairiajame 

Etikečių lange pasirinkę norimą etiketę ekrane matysime tik tą etiketę turinčius laiškus.  

 Kitas būdas grupuoti laiškus „Gmail" dėžutėje - svarbiausius laiškus žymėti žvaigždutė (spustelėjus ties laišku esančią 

žvaigždutę). Vėliau, šoniniame meniu pasirinkę Su žvaigždute, tik juos ir matysime. 

Atlikime šią užduotį naudodamiesi pateiktais patarimais.  

 Nepamirškite užrašyti temos – parinkite  taiklų, informatyvų pavadinimą. Gavusiam laišką iš to bus naudos - aiškiau, kas 

rašoma laiške. 

 

Laišką pradedame kreipiniu:  

Mielasis Broli! Brangioji Mama! Sveikas, Dėde! Labas, Linai!  

Po kreipinio dedame šauktuką arba kablelį. Kreipiniai paprastai rašomi didžiąja raide (taip pat ir žodžiai Tu, Jūs).  

Pradžioje geriausia pasidžiaugti naujienomis, pasiteirauti, kaip sekasi. Paskui rašyti apie save, reikalus.  

Laišką paprastai baigiame linkėjimais ir atsisveikinimu: Viso geriausio; Sėkmės; Sudiev; Likite sveiki...  

Jei per dieną apsikeičiamą keliais laiškais, tai nebūtina kaskart sveikintis. Dažnai ir atsisveikinama trumpai: Iki!  

Atsisveikinę pasirašome vardu (ar pavarde, jei laiškas oficialus). 

 

Kaip reikšti emocijas  

 Laiškų tekstuose galima išreikšti savo nuotaiką, pagyvinti laišką. Tam yra jaustukai - šypsenėlės ar grimasėlės. Kai kurios 

el. pašto ar pokalbių programos tekstinius jaustukus vaizduoja paveikslėliais:  

 

Ar galima rašyti lietuviškai  

 

Ne tik galima, bet ir reikia! Turime lietuvių kalbos abėcėlę, tad visada ja ir reikia naudotis. Tiesa, kai atsirado pirmieji 

kompiuteriai ir buvo išrastas elektroninis paštas, lietuviškų raidžių kurį laiką nebuvo galima rašyti dėl kompiuterių netobulumo. 

Tokių problemų seniai nebėra, tik, žinoma, reikia pasirinkti geras pašto programas arba jas šiek tiek susitvarkyti. Apie lietuvių 

kalbą elektroniniame pašte galima pasiskaityti interneto svetainėje http://www.liks.lt/elpaliet/ 

 

Papildomai (smalsiems) 

 

  Šiame skyrelyje aptarsime elektroninio pašto paslaugos teikimą naudojant „Gmail" elektroninio pašto programą. Daugiau 

dėmesio skirsime elektroninių laiškų tvarkymui, adresų knygos sudarymui ir t. t.  

Skirtingų kompiuterių naudotojai gali matyti vienas kitą, kalbėtis, rašyti laiškus ir pan. Tokios komunikacijos paslaugos gali būti 

teikiamos naudotojams tuo pačiu laiku (sinchroniškai) arba skirtingu laiku prisijungiant prie serverio (asinchroniškai). 

Sinchroninio ryšio paslaugų pavyzdys - tai mokinių mėgstami pokalbių kanalai, vaizdo konferencijos, pokalbiai „Skype", 

asinchroninio ryšio - elektroninis paštas, diskusijos, elektroninio pašto konferencijos.  
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Šiame skyrelyje daugiau dėmesio skirsime asinchroninio ryšio atvejui - elektroniniam paštui. Prisiminkime ankstesnių pamokų 

informaciją. 

 

  Elektroninis laiškas siunčiamas nurodžius specialų gavėjo adresą. Adresą sudaro dvi dalys, atskirtos ženkleliu @ (tariame 

eta). Prieš @ rašomas pašto dėžutės vardas, apibūdinantis jos savininką. Po @ esanti pašto adreso dalis nusako pašto serverį (kartu 

ir bendrovę, kuriai priklauso pašto programa). Internete naudojamos dvi skirtingos elektroninio pašto programos: elektroninio  

pašto dėžutė internete (web-mail); laiškai nuolat saugomi serveryje, juos galima skaityti ir siųsti iš bet kurio kompiuterio, 

prijungto prie intemeto (pavyzdžiui, iš draugo kompiuterio); elektroninio pašto dėžutė kompiuteryje (pop-mail); gauti laiškai 

perkeliami į naudotojo kompiuterį, todėl juos tvarkant (rašant atsakymą, ieškant reikiamo laiško ir t. t.) nebūtinas interneto ryšys. 

Pakanka prisijungti tada, kai laiškus siunčiame ir gauname. 

 

  Internete nemažai serverių, kurių šeimininkai leidžia nemokamai registruoti naujas pašto dėžutes. Ankstesniais mokslo 

metais naudojome „Gmail" elektroninio pašto programą (www.gmail.com). Šioje svetainėje spustelėjus Užsisakyti Gmail ir 

gautoje anketoje atsakius į keletą klausimų galima įgyti nemokamą elektroninio pašto dėžutę (adresą, prisijungimo vardą bei 

slaptažodį). 

 

  Jungdamiesi prie pašto dėžutės, kai naudojamės „Gmail" pašto programa, interneto naršyklėje užrašome serverio adresą 

www.gmail.com, o paskyros lange įvedame savo naudotojo vardą ir slaptažodį; ekrane matome savo pašto dėžutės tvarkymo 

langą. 

 

  Smulkiau panagrinėkime „Gmail" pašto programos langą. Pagrindinė informacija lange - tai laiškų sąrašas, kuriame 

pateikiama informacija: iš kur laiškas gautas, jo tema, pirmieji žodžiai, gavimo data. Spustelėjus laiško pavadinimą naujame 

naršyklės lange atsidaro ir pats laiškas. Kairėje matome laiškų aplankus. 

 

 Pasirinkę:  

Gauti laiškai - matysime visus gautus laiškus;  

Su žvaigždutė - matysime visus laiškus, pažymėtus žvaigždute (taip žymimi laiškai, kurie yra svarbus);  

Išsiųsti laiškai - matysime laiškus, kuriuos esame išsiuntę;  

Juodraščiai - matysime pradėtus rašyti, bet dar nebaigtus laiškus;  

Visi laiškai - matysime ir gautus, ir kitus laiškus (siųstus, esančius juodraštyje, šiukšlinėje);  

Šlamštas - matysime laiškus, kuriuos „Gmail" programa priskyrė prie reklaminių, nereikalingų laiškų;  

Šiukšliadėžė - matysime laiškus, kurie yra ištrinti.  

Kairėje taip pat matome Adresų knygą.  

Atskirai išdėstytas langas Etiketės, kuriame pasirinkę etiketę matysime ją turinčius laiškus.  

Viršuje kairėje matome mygtuką Sukurti laišką, kurį spustelėję galime pradėti rašyti laišką. 

 

Viršuje dešinėje yra darbo pabaigos mygtukas Atsijungti ir pašto programos nustatymo mygtukas.  

 

Nuostatos  

 

 Naudojant „Gmail" programą galima pasirinkti įvairias nuostatas, skirtas darbui su pašto programa. Spustelėję dešiniajame 

„Gmail" pašto programos lange užrašą Nustatymai, ekrane matome naują langą Nustatymai. Atkreipkite dėmesį, kad reikia 
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tinkamai pasirinkti kalbą: pirmojoje eilutėje nustatoma sąsaja - turėtų būti lietuvių kalba; paskutinėje eilutėje Siunčiamų žinučių 

kodavimas galima palikti parinktį. Siunčiamoms žinutėms naudoti numatytąją koduote, „Gmail" pašto programa tinkamai koduoja 

žinutes lietuvių kalba; kai kuriose kitose pašto programose reikalaujama nustatyti koduote, tokiu atveju turėtume rinktis ISO 

8859-13 (arba UTF-8 kodavimą).  

Neteisingai parinkus kalbą dažnai iškraipomos raidės, ypač lietuviškos. Be to, nuostatose galima nurodyti ir kitų parinkčių - 

pavyzdžiui, įkelti paveikslėlį, kurį matytų draugai, nustatyti atostogų atsakiklį. 

 

Adresų knyga  

 

 Adresų knygos paskirtis turbūt jau žinoma visiems: dauguma turite savo draugų pašto adresus užrašų knygutėje, o telefonų 

numerius - mobiliajame telefone. Panašių principų laikomasi ir elektroninio pašto programose. „Google" adresų knygą atsiversite 

spustelėję kairėje meniu Adresų knyga.  

 Joje matome informaciją apie adresus: adresato vardą, elektroninio pašto adresą, priklausymą grupėms, informaciją, ar 

rodyti šį adresą prie greitųjų adresatų; informaciją apie grupes: vardus, grupės adresatų skaičių, dalį adresatų vardų.  

 Vietoj visų adresatų matymo (parinktis Visi adresatai) galime pasirinkti tik dažnai naudojamus adresatus (Dažnai rašyta) 

arba grupės (Grupės). Jeigu adresato neprisimename tiksliai, galime jo paiešką paskelbti Adresų knygoje (langelyje užrašome 

teksto fragmentą ir renkamės Ieškoti adresatų). 

 „Gmail" turi galimybę perduoti kitam (pavyzdžiui, draugui) sukurtą adresų knygą (pasirinkus Eksportuoti, informaciją 

paprašoma išsaugoti faile), taip pat persikelti iš kito (pavyzdžiui, draugo) kompiuterio turimą elektroninio pašto adresų knygą 

(pasirinkus Importuoti būtina nurodyti, kokiame faile yra adresai).  

 Spustelėjus užrašą Sukurti adresatą galima įvesti naują adresą į Adresų knygą. Bus reikalinga tokia informacija:  

pagrindinė informacija (vardas, elektroninio pašto adresas, pastabos) ir paveikslėlis (Mano pasirinkimas - jei norite matyti savo 

turimą paveikslėlį, Jų pasirinkimas - jei norime matyti paveikslėlį, kurį nuostatose pasirinko adresatas);  

papildoma informacija (spustelėjus užrašą Pridėti daugiau informacijos apie adresatą):  

 Asmeninė su įvairiais laukais (galima pasirinkti įvedamą lauką iš šių: elektroninio pašto adresas, telefonas, mobilusis, 

pranešimų gaviklis, faksas, įmonė, pareigos, kita) ir adresu; darbo su įvairiais laukais (elektroninio pašto adresas, telefonas, 

mobilusis, pranešimų gaviklis, faksas, įmonė, pareigos, kita) ir adresu.  

 Atkreipkite dėmesį, kad elektroninio pašto adresas automatiškai talpinamas į Adresų knygą, kai atsakoma į laišką.  

Adresą iš Adresų knygos nesunku ištrinti: jį reikia pažymėti (spustelėti kvadratėlį kairėje adreso pusėje kairiuoju pelės klavišu) ir 

pasirinkti mygtuką Trinti. Atlikime užduotį, naudodamiesi pateiktais patarimais. 

 


